
Er bestaan nog steeds 
veel misvattingen over 
technisch onderwijs 
bij scholieren en hun 
ouders. Ten onrechte, 
want technische 
scholen zijn vandaag 
de dag niet meer 
zoals de vakscholen 
van vroeger. Wie naar 
een technische school 
gaat, heeft een sterk 
begeerd profiel op de 
arbeidsmarkt en wordt 
meer gewaardeerd 
dan ooit. Het 
technisch onderwijs 
biedt ook heel wat 
doorstroomrichtingen 
aan, waardoor verder 
studeren in het 
hoger onderwijs een 
volgende stap is in het 
studietraject van de 
leerlingen.

Ook bij de veertienjarige Noah De Riddere leefde een 
verkeerd beeld over het technisch onderwijs. “Algemeen 
Secundair Onderwijs was gewoon de logische keuze na 
het lager onderwijs.”  Dat beeld werd bijgesteld toen 
hij kennis maakte met WeTech en de STEM-richting 
Industriële Wetenschappen, waar hij zich dit schooljaar 

in het tweede middelbaar voor inschreef. Een keuze die 
hij zich nog geen moment beklaagd heeft.

Benieuwd naar het volledige verhaal van Noah? Lees 
dan verderop op pagina 2.

Voorwoord
Hoe ik terugblik op afgelopen jaar? 

2019 gaat de geschiedenisboeken in als 
het jaar van de WeTech-(r)evolutie. 

Er waaide een frisse wind van 
vooruitgang door onze schoolgebouwen, 

zowel voor de schermen - met een 
gloednieuwe naam - als achter de 

schermen. 
Het resultaat? We kunnen met trots 
zeggen dat WeTech dé STEM-school 

van Sint-Niklaas is en dat we bovendien 
koploper zijn in duaal leren, met maar 

liefst 19 duale studierichtingen. Als trotse 
directrice bedank ik iedereen die zich op 
een of andere manier heeft ingezet voor 
de geweldige school die WeTech op de 
dag van vandaag is: leerlingen, alumni, 

leerkrachten, ondersteunend personeel, 
ouders, vrijwilligers, lokale bedrijven en 

het stadsbestuur. We zetten ons met 
enthousiasme schrap voor 2020 en zijn 

helemaal klaar om de verwachtingen van 
de huidige en de toekomstige digitale 

generatie te overtreffen.

Fleur Hofman 
Directrice WeTech

Op pagina 4-5 vind je

VACATURES

WeTech bouwt volop aan 
de toekomst. En dat mogen 
we letterlijk nemen. Begin 
dit schooljaar opende de 
afdeling Elektriciteit in een 
vernieuwd gebouw. Binnen 
dit en twee jaar zal er ook een  
nieuwbouw verrijzen op de 
campus in de Breedstraat. 
Hier zullen algemene en 
STEM-vakken worden ge-
geven aan meer dan 700 
leerlingen van WeTech.

Omdat cijfers soms meer 
zeggen dan woorden zetten 
we voor u de belangrijkste 
facts en figures op een rij.

Lees hier meer over op 
pagina 7.

Waarom onmiddellijk kiezen voor STEM 
bij WeTech? Het verhaal van Noah.

Het verhaal van 
Noah

lees meer op pagina 2

SVK
Een écht familiebedrijf
lees meer op pagina 6

Ons schoolrestaurant 
met Christel

lees meer op pagina 3WeTech bouwt 
aan een stevig 
fundament: stenen 
en cijfers.



Zaterdagmorgen 9.15 uur. Wanneer de meeste 
jongeren zich nog eens omdraaien ontmoeten we 
de 14-jarige Noah De Riddere in het atelier van 
vader Alex, die het bedrijf NanoTec uit de grond 
stampte. “Ik help papa met het technisch nazicht 
van een industriële pomp.” Techniek -het woord is 
al gevallen-, is de passie van Noah, vader Alex en 
moeder Els en zal tijdens het gesprek steeds naar 
boven komen.

Techniek heeft Noah dan ook met de paplepel 
meegekregen. “We hebben het technische toch altijd 
wel gestimuleerd”, bekent vader Alex. “Dat begon al 
in zijn kinderjaren met modelbouw en het spelen met 
Lego Technic.  Maar ook voor het wisselen van een band 
of het vastzetten van een schroef heeft Noah nooit 
schrik gehad. Bovendien is hij altijd heel enthousiast 
geweest om mee te gaan naar ons bedrijf. Al was het 
maar om mee de werkplaats en het materiaal te helpen 
opruimen of onderdelen van machines te reinigen.”
 

”Intussen stal hij wel met 
zijn ogen. Dus de passie 
voor techniek heeft er toch 
altijd wel in gezeten.”
 

Een logische keuze
Ook op de lagere school kwam Noahs interesse voor 
techniek en wiskunde al snel boven drijven. Hij haalde 
bovendien meer dan gemiddelde cijfers. “Er werd 
me dan ook aangeraden om een wetenschappelijke 
richting uit te kiezen in het middelbaar onderwijs”, 
vervolgt Noah. “Op advies van de school startte ik in 
het eerste middelbaar in ASO in de richting Wiskunde 
– STEM. Kiezen voor het Algemeen Secundair leek 
gewoon dé logische keuze. Van een richting in het 
Technisch Onderwijs was eigenlijk nooit sprake.” Toch 
bleek al snel dat de keuze voor Noah niet de juiste 
was. “Hoewel ik voor STEM koos, kwam er voor mij 
veel te weinig praktijk aan bod. Ik verveelde me echt 
te pletter op de schoolbanken.” Ook moeder Els 
bevestigt Noahs verhaal. “We merkten al snel dat Noah 
gedemotiveerd raakte. Hoewel hij goede resultaten 
behaalde aan het einde van het schooljaar, was het 
duidelijk dat de richting en de school niet op zijn lijf 
geschreven waren. Een oplossing drong zich dan ook 
op voor dit schooljaar.” 

Wikken en wegen
In de zomervakantie werden meerdere opties zorgvuldig 
afgewogen. Noah en zijn ouders bezochten ook andere 
ASO scholen in het Waasland die STEM (wat staat voor 
Science, Technology, Engineering en Mathemetics) 

aanboden. Toch kwamen ze steeds tot de vaststelling 
dat Noah nood had aan een andere uitdaging. 

Die vond hij wanneer hij in contact kwam 
met WeTech. “De leerkrachten stelden 
me de richting STEM – Industriële 
Wetenschappen voor,” zegt Noah. 

“Ik had meteen een 
goed gevoel bij de 

gesprekken.” 

Het lessenpakket bestond niet alleen uit een 
brede algemene vorming, maar de focus op 
techniek was veel sterker dan elke andere school 
die ik had bezocht. Naast een stevige brok 

wiskunde, staan ook uitdagende vakken zoals 
elektronica en mechanica op het programma.’ 

Noahs keuze was dan ook snel gemaakt. Ook vader 
Alex, die zelf in een hoogtechnologische sector werkt, 
raakte zwaar onder de indruk. “Ik was meteen mee in 
het verhaal van WeTech. Het beste voorbeeld hiervan 
zijn de professionele toestellen waar mee gewerkt 
wordt tijdens de lesuren. Die vind je werkelijk op geen 
enkele andere middelbare school terug. Ik ben zelf op 
een technische school gevormd maar de tools waren 
helemaal niet te vergelijken met wat de leerlingen op 
WeTech aangeboden krijgen.”

Niet enkel een ‘harde’ technische 
school
Noah startte dan ook in september in het tweede jaar 
met de opleiding STEM - Industriële Wetenschappen.

“Ik heb me de keuze nog 
geen minuut beklaagd.”
“Integendeel, de richting biedt alles waarnaar ik op 
zoek naar was. Ik ben ook aangenaam verrast door het 
niveau. De lat ligt echt hoog. Ik durf zelfs te stellen dat 
het niveau op bepaalde vlakken hoger ligt dan in mijn 
vorige school. Er wordt heel sterk de nadruk gelegd 
op probleemoplossend denken. De praktijk krijgt ook 
in de meer theoretische vakken altijd wel een plaats.” 
Ook is Noah vol lof over de aanpak van zijn nieuwe 
school. “We worden heel sterk begeleid. Niet alleen 
bij het lessenpakket, maar er zijn ook opvoeders waar 
je steeds je verhaal aan kwijt kan.” 

De ‘race for talent’
Ook vader Alex is enthousiast over de vorming die zijn 
zoon krijgt. “Vanuit mijn professionele ervaring merk 
ik dat WeTech echt wel inspeelt op de noden van 
vandaag. We zitten met een groot gebrek aan technisch 
geschoold personeel. Dat ervaar ik elke dag opnieuw. 
Natuurlijk hebben we theoretici nodig. Maar daarnaast 
is er minstens een even grote nood aan technisch hoog 
opgeleide mensen die een sterke voeling hebben 
met de praktijk. Het is niet altijd voldoende dat je 
theoretisch weet hoe bijvoorbeeld een zaag werkt 
door berekeningen te doen met complexe formules. 
Wanneer je er ook effectief mee aan de slag kunt, biedt 
dit zoveel meer mogelijkheden.”

Vader Alex en moeder Els stelden dan ook de voorbije 
maanden vast dat Noah is opengebloeid. “Je wil 
natuurlijk altijd dat je kind gelukkig is”, zegt Els. “We 
zijn bijzonder blij wanneer hij elke dag met plezier 
richting school vertrekt.” De toekomst lacht Noah dan 
ook toe. “Ik droom er wel van om later bij mijn vader 
te komen werken,” besluit Noah met een knipoog naar 
zijn vader.

Waarom onmiddellijk kiezen voor 
STEM bij WeTech? 
      HET VERHAAL VAN NOAH.



Misschien doet ‘duaal leren’ een 
belletje rinkelen. Een recente 
campagne van de Vlaamse Overheid 
introduceerde de opleidingsvorm 
bij het grote publiek. Bij duaal leren 
worden de praktijkvakken voor 
een groot deel aangeleerd in het 
bedrijf. School en bedrijf stemmen 
op elkaar af, vullen elkaar aan en 
zorgen op die manier voor een 
perfecte opleiding. Steeds meer en 
meer is er nood aan een leertraject 
dat het beste van beide werelden, 
school en arbeidsmarkt, omvat. 
‘Duaal leren’ is in opmars.

Met maar liefst 19 duale richtingen 
breekt WeTech records op vlak 
van duaal leren. Een pak meer dan 
alle andere middelbare scholen 
in de regio. De uitbreiding past in 
het innovatieproject waarvan de 
naamswijziging naar WeTech begin 
dit jaar een eerste stap was. 
 
WeTech wil op deze trend als school 
gretig inspelen. 

“De trein van 
duaal leren is 
vertrokken en die 
willen we absoluut 
niet missen.“ 

“Vandaar onderscheiden we ons als 
school met een zeer groot aanbod aan 
duale studierichtingen. Zo hebben 
we leerlingen die in het bijzonder 
voor WeTech kiezen omdat ons duaal 
aanbod alles overtreft.” aldus, Fleur 
Hofman, directrice WeTech.

Het aantal leerlingen dat zich 
inschreef in het duaal leertraject is 
meer dan verdubbeld sinds afgelopen 
jaar. Liefst 23 leerlingen gingen dit 
schooljaar de uitdaging aan. “Want 
vergis je niet”, zegt trajectbegeleider 
Nickhail Popelier. “Uitdagend is het 
zeker.”

“Duaal leren is 
niet voor iedereen 
weggelegd. 
Meer nog, het is 
voor leerlingen die 
een voorsprong 
willen nemen.”

“Het bedrijf staat mee in voor de 
opleiding van de leerling, waardoor 
het gaat om concrete projecten en 
echte klanten. Aan het eind van de rit 
heb je hetzelfde diploma als leerlingen 
die voltijds op de schoolbanken 
zaten, maar wel met een pak meer 
praktijkervaring wat vandaag een 
bijzonder belangrijke troef is op de 
arbeidsmarkt.” Bovendien ontvang 
je als leerling bij een duaal leertraject 
een maandelijkse leervergoeding, 
wat mooi meegenomen is.

Ook de bedrijfswereld is enthousiast. 
Dit biedt hen de kans om jonge 
talenten te ontdekken. Dit jaar nemen 
maar liefst 23 bedrijven de leerlingen 
van WeTech onder hun hoede. 
Hieronder enkele grote, bekende 
bedrijven maar vooral ook veel 
ambitieuze kleine ondernemingen. 
“Zij zijn vragende partij om onze 
leerlingen aan boord te nemen en 
te evolueren naar échte partners van 
onze school. Dit biedt enkel maar 
meer leeropportuniteiten voor onze 
leerlingen.” 

Voor WeTech is duaal leren, als 
aanvulling op het regulier aanbod, 
het onderwijs van de toekomst.  “In 
België hinken we op dat vlak nog 
achterop.” 

“In de 
Scandinavische 
landen is duaal 
leren veel meer 
ingeburgerd.” 
“WeTech heeft samen met haar 
zusterschool Connect een grote 
expertise kunnen uitbouwen op 
vlak van duaal leren. We willen een 
voortrekker blijven en zullen hier 
dan ook in de toekomst verder in 
investeren.”, zegt Nickhail Popelier.

WeTech organiseert duaal leren vanaf 
de 3de graad BSO en TSO secundair 
onderwijs. Deze opleidingen  kunnen 
in de toekomst verdergezet worden 
in het hoger onderwijs. Op de 7de 
jaren (specialisatiejaar BSO of Se-n-Se 
tso jaar) staat geen maximumleeftijd.  
Studenten die willen excelleren 
kunnen dankzij een duaal traject een 
versnelling hoger schakelen. Daarbij 
zijn inzet, enthousiasme en maturiteit 
doorslaggevende factoren in de 
toelatingsprocedure. 

Geen klassieke, kille cafetaria op 
WeTech die je wel meer in een 
middelbare school tegenkomt, maar 
een hip en modern schoolrestaurant 
met een gevarieerd aanbod aan 
broodjes, gezonde snacks, warme 
maaltijden, fruit, desserten en 
dranken. Dat is mede de verdienste 
van Christel die al vijf jaar ‘het gezicht’ 
is van één van de populairste plekjes 
op de campus in de Breedstraat.

Onze belegde broodjes, 
kleine momentjes 
van geluk
Wanneer de schoolbel om 10 uur 
rinkelt, stromen de leerlingen toe in 
het schoolrestaurant. “Het moment 
waarop de eerste honger begint te 
komen”, lacht Christel. “We voorzien 
dan een klein tussendoortje voor 
onze leerlingen.” Het valt meteen op 
hoe vlot de belegde broodjes over de 
toonbank gaan. “We luisteren naar onze 
leerlingen. Ons aanbod is op hun vraag 
de voorbije jaren sterk uitgebreid. Zo 
hebben de leerlingen de keuze uit heel 
wat belegde broodjes aan een lage 
prijs. De populariteit blijkt ook uit de 
cijfers.” 

“Per dag verkopen 
we zo’n honderd 
belegde broodjes.”

Gezond en gevarieerd
Nadat de leerlingen de lessen hebben 
hervat, starten de voorbereidingen 
voor het middagmaal. “We werken 
hiervoor samen met een excellent 
cateringbedrijf.“

WeTech streeft 
ernaar om de 
leerlingen telkens 
een gevarieerde en 
gezonde maaltijd 
aan te bieden. 

Ook bij onze leerkrachten valt het 
schoolrestaurant erg in trek. Op het 
weekmenu voorzien we zowel vlees als 
vis. Hierbij serveren we uiteraard verse 
groenten en aardappelen.  

“Ik zelf ben een 
grote fan van onze 
pastabekers.” 
“Je waant je even op een festival.” lacht 
Christel.

Complimenten aan de chef!
Wanneer de middagpauze erop zit, sluit 
het restaurant, maar de werkdag van 
Christel gaat evenwel nog even door. Ze 
start aan het denkwerk voor de volgende 

dagmenu’s. “De juiste inschattingen 
maken is natuurlijk niet altijd 

evident maar na zoveel jaar 
ervaring lukt dat steeds beter. 

En het doet me natuurlijk ook 
veel plezier als de leerlingen 
hun appreciatie tonen.”

Waarom WeTech dé Wase 
school voor ‘duaal leren’ is? 

Ons schoolrestaurant? 
Dat valt in de smaak!

Duale opleidingen bij WeTech:
TSO:

Autotechnieken, Elektrotechnieken, Beveiligingstechnicus, Polyvalent mecanicien zware 
bedrijfsvoertuigen, Technicus hernieuwbare energie.

BSO:
Afwerking bouw, Koetswerk, Mechanische vormgeving, Onderhoudsmechanica auto, 

Onderhoudsmechanica, Ruwbouw, Elektrotechnicus, Interieurbouw, Operator CNC-gestuurde 
houtbewerkingsmachines, Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen, Polyvalent 
mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen, Spuiter carroserie, Stukadoor, 

Vloerder tegelzetter.



Ben jij de ontbrekende schakel?

Er zijn momenteel heel wat vacatures. Zo kan je aan de slag als:
• Exploitatieagent – Verantwoordelijke Elektriciteitsnetten
• Technieker elektriciteit
• Technieker exploitatie elektriciteit
• Technisch administratief medewerkers
• Orderpicker 

Uiteraard zijn er ook nog tal van andere mogelijkheden. 
Laat je verrassen en solliciteer nu online via
 
 www.fluvius.be/jobs | jobs@fluvius.be 

Wat heeft Fluvius allemaal te bieden?

Hiervan krijg je energie!
Naast een aantrekkelijk loon mag je rekenen op heel wat leuke 
voordelen, zoals maaltijdcheques, premies, verzekeringen voor 
het hele gezin en natuurlijk korting op je energiefactuur. Een Fluviusser 
werkt hard, maar kan ook hard genieten, dankzij een mooie verlofrege-
ling.
Ontsnap aan de file.
Omdat we vestigingen hebben in heel Vlaanderen, kan je makkelijk aan 
de slag in eigen streek. Zo zit de balans tussen werk en privé helemaal 
goed. Als technieker of meteropnemer kan je bovendien met je eigen 
dienstwagen van en naar je opdracht rijden.
Koekjes en collega’s.
Fluvius is een grote, maar gezellige familie. Verwacht je aan een warme 
ontvangst, een team waarop je kan rekenen en bijkletsen bij de koffie. 
Samen schakelen geeft ons energie.
Blijven gaan.
Je bent nooit te oud om te leren. Wij bieden opleidingen op maat en 
intensieve begeleiding. In 2016 volgde 86% van onze medewerkers 
minstens één opleiding. Je krijgt doorgroeimogelijkheden naargelang 
jouw interesse. Vacatures maken we trouwens altijd eerst intern be-
kend.

Onze 5 300 medewerkers zorgen elke dag voor een 
vlot verkeer van jouw energie.

Fluvius is hét Vlaamse multi-utility-bedrijf van de toekomst 
dat 7,1 miljoen aansluitingen voor elektriciteit, gas, kabel 
en riolering beheert. In alle 300 Vlaamse gemeenten. 
Tot bij iedereen.

Schakel jij samen met Fluvius? 
52 vacatures wachten op jou!

Solliciteer online via 

www.autotechnieker.be

Van Kasteren zoekt
‘Meer dan zomaar 

een autotechnieker’

Solliciteer online via 

www.autotechnieker.be

Van Kasteren zoekt
‘Meer dan zomaar 

een autotechnieker’

Cammaert Trucks is één van de grootste officiële 
IVECO-dealers van de Benelux, gevestigd te Gooik, Antwerpen, 
Temse en Sint-Lievens-Houtem. We staan in voor de verkoop, 

onderhoud en herstellingen van vrachtwagens.

WIJ WERVEN AAN:
VRACHTWAGENMEKANIEKERS EN DIAGNOSE 

TECHNICI (M/V) VOOR BESTEL- EN VRACHTWAGENS

Je komt terecht in een aangename werkomgeving, met moderne 
apparatuur, vloerverwarming, een geweldig team en kan rekenen 

op een mooi opleidingsaanbod i.s.m. IVECO.

Bekijk al onze vacatures op onze website:
www.cammaertnv.be/werken-bij-cammaert

Interesse? Mail je CV naar 
demaesschalck.lieve@cammaertnv.be.

Kapelanielaan 4, Temse
03 711 14 44

Checkmade is een totaalaanbieder van access solutions. 
Onze klanten zijn te vinden binnen de logistiek, industrie, 
banken en retail.

New job?

Beschik je over een sterke technische kennis en 
heb je een hands-on-mentaliteit?

Heb je zin in gevarieerde technische projecten bij 
onze klanten?

Hou je van een after work drink?

Check dan onze technische vacatures op 
www.checkmade.be

AFTER

WORK

DRINK?

JOIN US

Schrijnwerkerstraat 1, Zele
052 45 94 44
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BOUW
CARROSSERIE
DIPLOMA
DUAAL
ELEKTRONICA
LABOBANKEN
LASSEN
MEESTER
MECHANICA
NIEUWS
ONDERHOUD
PROGRAMMEREN
RUIMTE
SPORTHAL
STAGE
STEM
STUDENT
TALENT
TECHNIEK
TECHNOLOGIE
TIMMEREN
TRAJECT
WERKPLAATS
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WeTech woordzoeker
Onderstaande woorden zijn in alle richtingen in het diagram verborgen, zowel horizontaal, verticaal en diagonaal. 
Ook in omgekeerde richting. De letters mogen meer dan eenmaal gebruikt worden.
• Bouw
• Carrosserie
• Diploma
• Duaal
• Elektronica

• Labobanken
• Lassen
• Meester
• Mechanica
• Nieuws

• Onderhoud
• Programmeren
• Ruimte
• Sporthal
• Stage

• STEM
• Student
• Talent
• Techniek
• Technologie

• Timmeren
• Traject
• Werkplaats



TECHNIEKERS (elektrisch/mechanisch/meet- en regel) 
voor dagdienst en shiften

-  Je hebt een technisch A2 diploma.
-  In teamverband voer je samen de nodige onderhoudswerkzaam-

heden 
uit op installaties (pompen, ventilatoren, motoren) 

-  Je werkt in dagdienst of in een volcontinu ploegensysteem.

Mail je CV naar andrea.wils@engie.com | 0499 248 042 
of solliciteer via engie.be/jobs.

Voor de Kerncentrale Doel zijn we op zoek naar:

de  timisten ?
Een job bij

engie.be/jobs

Fluvius is hét Vlaamse multi-utility-bedrijf van  
de toekomst dat 7,1 miljoen aansluitingen voor kabel,  
elektriciteit, gas en riolering beheert. In alle 300  
Vlaamse gemeenten. Tot bij iedereen.

Energiek buitenwerk in eigen regio. Een tech nische 
job met veel variatie. Snel ervaring opdoen.  
Je ontwikkelen in een richting die jou ligt. Dat is 
werken bij Fluvius.

Ben jij de ontbrekende schakel? Solliciteer online.
 jobs@fluvius.be · www.fluvius.be/jobs

Samen schakelen geeft   
ons energie.

Benieuwd  
naar een job  

als technieker  
bij Fluvius?

 maak je in ons atelier aluminium 
buitenschrijnwerk voor onze klanten.

 voer je de plaatsingen van het aluminium 
schrijnwerk bij onze klanten uit met je vaste collega-plaatser.

Kies voor een familiale werksfeer bij een gekend familiebedrijf.
hr

Doornpark 59, Beveren-Waas
Vlaszakstraat 6, Waasmunster
nanotec-bvba.business.site

wij zoeken een
GEMOTIVEERDE ALLROUND MEKANIEKER

voor industrieel mechanisch onderhoud

met ervaring kennis van CNC gestuurde machines

Mail je CV naar info@nanotecbvba.be

Sportstraat 7, Waasmunster
www.elektrostijnthierens.be

wij zoeken een
PLOEGBAAS ELEKTRICIEN

met ervaring in residentiële installaties / 
industriële installaties / herstellingen / ...

Mail je CV naar stijn.thierens@telenet.be

Techniekinitiatie voor jongeren uit het 

5e en 6e leerjaar basisonderwijs.

Tien woensdagnamiddagen van half januari tot half mei 2020. 

Info en inschrijvingen: 
techniek.academie@wetech.be

TECHNIEKACADEMIE

VERWONDEREN - BEDENKEN 
MAKEN - BELEVEN

Bouw samen met MAN vandaag mee aan de 
transportoplossingen van morgen en schakel je carrière een 
versnelling hoger.

WIJ WERVEN AAN:
MECHANIEKER TRUCKS & VANS (M/V)
Je kan rekenen op een contract van onbepaalde duur, een 
aantrekkelijk salarispakket (in lijn met jouw ervaring) en de 
nodige extra voordelen. Verder bieden we je een uitgebreid 
trainingsaanbod volgens jouw verwachtingen en competenties. 
Voeg daar een open bedrijfscultuur aan toe, waarbij dialoog en 
fijne collega’s centraal staan.

Meer info vind je op www.lockefeer.be/vacatures.

Interesse in deze vacature?
Stuur je cv naar info@lockefeer.be.

Jouw vacature hier? 
Dat kan!

 
info@marketinx.be

communicatie
van a tot z
Dorpsstraat 46 
9190 Stekene



Wereldspeler van 
formaat blijft ook een 
écht familiebedrijf

SVK – voluit Scheerders van Kerchove’s 
Verenigde Fabrieken – is een begrip in 
Sint-Niklaas en omstreken. Sinds 1905 
is SVK in de Wase hoofdstad bezig met 
het produceren van bouwmaterialen. 
De activiteiten waren ooit heel 
gediversifieerd: van het produceren 
van gevelsteen, tegels, kunstobjecten, 
betonklinkers- en tegels tot het inbinden 
en drukken van boeken. Vandaag is 
SVK uitgegroeid tot een wereldspeler 
op het gebied van het produceren van 
vezelcementproducten. Daarnaast heeft 
SVK ook een afdeling architectonisch 
beton. 

Het beste van beide 
werelden: klepper van 
formaat met een familiale 
bedrijfscultuur
Hoewel SVK vandaag is uitgegroeid 
tot een beursgenoteerde wereldspeler 
van formaat, blijft het nog een écht 
familiebedrijf. Zo is het merendeel van 
de aandelen nog steeds in handen van 
de stichtende familie. Het behoud van 
het familiale karakter was ook de uitdruk-
kelijke wens van het stichtende echtpaar 
Léon Scheerders en Camilla van Kerchove. 
Dat alles wekte onze interesse om een 
kijkje te nemen op de productiesite in het 
centrum van Sint-Niklaas. We ontmoeten 
personeelsdirecteur Jan Vergote en 
onderhoudselektricien Cedric Dieleman 
in het historische hoofdgebouw dat 10 
jaar geleden een grondige renovatie 
kreeg. “Dat typeert meteen ook SVK”, 
zegt Jan. “We hebben heel wat moderne 
toetsen toegevoegd aan het huis van 
de stichters, maar tonen bovendien veel 
respect voor het authentieke van de 
woning.”

Oog voor talent van de 
toekomst
Jan en Cedric nemen ons mee op de 
indrukwekkende productiesite van 
maar liefst 60 hectare groot. “Deze 
nieuwe betoncentrale stelden we enkele 
jaren geleden in productie”, zegt Jan. 

“Onlangs hebben we een nieuwe 
zaagmachine aangekocht en binnenkort 
volgt een nieuwe afwerkingsmachine. 
We zijn dagelijks bezig met het 
verbeteren van ons machinepark. 
Daarnaast zetten we ook heel hard in op 
innovatie. Zo zijn we momenteel bezig 
met een investeringsdossier van zo’n 
20 à 25 miljoen euro voor de aankoop 
van een nieuwe productiemachine. Dat 
onderstreept vooral onze ambities en 
het feit dat we steeds op lange termijn 
kijken.” Dat laatste geldt ook voor het 
personeelsbeleid. 

“Het grootste 
kapitaal van onze 
onderneming zijn 
onze driehonderd 
medewerkers.”
“Er wordt wel eens gezegd dat wanneer 
je SVK binnenstapt, je hier meestal 
voor de rest van je carrière blijft. Een 
mooi compliment, want dat zegt 
natuurlijk iets over de werkzekerheid 
en de loyaliteit van onze mensen. 
Evenwel is het misschien tegelijkertijd 
onze grootste toekomstuitdaging. De 
gemiddelde leeftijd is 45 jaar op SVK. 
We maken al jaren werk van verjonging, 
want je moet tenslotte wel twee à drie 
jaar meelopen in de productie om 
volwaardig operator te zijn van ons 
machinepark, maar ook om de kwaliteit in 
te schatten van de productie. Nu zoeken 
we vooral onderhoudselektriciens, 
onderhoudsmekaniekers, een garagist, 
machineoperators, heftruckchauffeurs en 
een schrijnwerker.”

De kracht van SVK? Zonder 
twijfel onze mensen.
Eén van de jonge krachten is Cedric 
Dieleman, een oud-WeTech leerling, 
die 5 jaar geleden aan boord kwam als 
onderhoudselektricien nadat hij een 
succesvolle stage afwerkte. Hij studeerde 

af als bachelor elektromechanica 
nadat hij zijn middelbare studies 
bij WeTech met succes afrondde 
en een diploma van elektriciteit 
behaalde. Hij neemt ons mee naar de 
afwerkingslijn voor leien. 
“Dit toestel vereiste onlangs een 
dringende herstelling. We streven ernaar 
om deze problemen zo snel mogelijk op 
te lossen. Heel uitdagend als je weet 
dat die zich soms maar één keer per jaar 
voordoen. Daarnaast werken we ook mee 
aan het in productie stellen van nieuwe 
machines. De job is dus heel gevarieerd.”  
Cedric raadt dan ook zijn vrienden en 
kennissen aan om te solliciteren bij SVK. 

“Als nieuwkomer 
word je hier heel 
sterk begeleid.” 
“Zo krijg je een peter of meter 
toegewezen die je wegwijs maakt in het 
bedrijf. Daarnaast vind ik het belangrijk 
dat SVK veel opleidingen organiseert.” 
Cedric houdt van de open communicatie 
die heerst binnen het bedrijf. “De deur 
van de teamleads staat steeds open. 
Bovendien kent iedereen elkaar goed. 
We vormen een echte SVK-familie.” 

“Ik stap met plezier 
elke dag in de 
wagen om naar het 
werk te komen,” 

“Of met de leasefiets kan ook”, vult Jan 
aan. “We rekruteren dan ook in eerste 
instantie in de eigen streek.”

Afsluiten doen we met ons bezoek in de 
brasserie van SVK met een drankje. 

“We houden wel van 
een feestje”
“De boog hoeft niet altijd gespannen te 
staan. Zo geven we regelmatig een drink, 
zodat het personeel elkaar ook op een 
informele manier kan leren kennen. Of we 
brengen een bezoek aan een brouwerij 
of we trakteren onze medewerkers op 
een etentje. We doen er alles aan om het 
voor onze medewerkers naar hun wens 
te maken. En volgens mij uit zich dit dan 
ook in de kwaliteit van onze producten.”

SVK pionier in duaal leren
SVK werkt al jaren intensief samen met 
WeTech. “We beschouwen het als onze 
maatschappelijke taak om jonge mensen 
de nodige competenties bij te brengen 
op de werkvloer”, zegt personeels-
directeur Jan Vergote. “Dit schooljaar 
zullen we 21 stagiairs te gast hebben bij 
SVK. Het merendeel doet dat nog via een 
klassieke stage. Maar ook leerlingen die 
in een duaal leertraject stappen zijn bij 
ons bijzonder welkom.” SVK speelt zelf 
een pioniersrol op vlak van duaal leren. 
“De afgelopen 3 jaar hebben we zo 47 
leerlingen tewerk gesteld. Het is bijzonder 
moeilijk om de juiste technische profielen 
te vinden en SVK is ervan overtuigd dat 
er geen betere plek is dan de werkplek 
om bepaalde skills aan te leren. Voor ons 
is het natuurlijk ook een opportuniteit om 
nadien jonge talentvolle mensen aan te 
werven.”

Ontdek onze vacatures op WWW.MIJNTOFFEJOB.BE en solliciteer nu!

   • Machine-operator • Onderhoudselektricien • Onderhoudsmecanicien 
 • CNC Draaier-Frezer • Operator  • Steller  • Ontkister • Schrijnwerker • Ijzervlechter  
 



Volume, volume, volume
Het gebouw voor de afdeling Elektriciteit 
kreeg een volledige transformatie en er 
werd zelfs een bijkomende verdieping 
gecreëerd. 150 leerlingen kunnen 
plaatsnemen in één van de 12 nagelnieuwe 
klaslokalen. Wat meteen in het oog 
springt, is het open concept dat doorheen 
het hele gebouw werd doorgetrokken. 
Geen muren, maar akoestisch glas in de 

lokalen waardoor de leerlingen in een 
oogopslag van elkaar kunnen bijleren. 
De nieuwbouw voor de algemene 
vakken zal maar liefst 800 m2 groot 
zijn en 27 klaslokalen tellen. Voor 
projectwerk kunnen de leerlingen 
zich begeven naar het open 
leercentrum.

Technische snufjes
WeTech ademt technologie. 

Vandaar spreekt het voor zich dat 
de lokalen in het vernieuwde gebouw 

voor de afdeling Elektriciteit over de 
nieuwste technische snufjes beschikken. 

Zo bevat het gebouw 10 interactieve 
schoolborden, waar de leerkrachten gretig 
gebruik van kunnen maken. De nieuwbouw  
voor algemene vakken doet nog straffer en 
zal 20 interactieve borden tellen.

Hoe ver WeTech durft te gaan op vlak van 
praktijkgericht onderwijs? Héél ver. Dat 
bewijzen ze met een primeur op vlak van 
elektriciteit. Want hoe kan je nog beter 
praktijkervaringen simuleren dan in een 
‘echte’ woning? Er zal een bungalow-
woning worden gebouwd, uitgerust met 
de allernieuwste domoticatoepassingen, 
een ware speeltuin voor leerlingen en 
leerkrachten die van elektrotechnologie 
houden. Touchscreens en sensoren zullen 
hier niet meer weg te denken zijn. 

Aan de slag
De 1A en 1B leerlingen van WeTech 
hebben tegenwoordig hun laptop altijd op 
zak. Voorts zijn er in het gebouw voor de 
afdeling Elektriciteit nog eens 90 pc’s, waar 
de leerlingen mee aan de slag kunnen voor 
specifieke toepassingen. Om de theorie 
in de praktijk om te zetten zijn er 42 3D 
werkplaatsen, waar de leerlingen hun 
eigen elektriciteitskast stap voor stap leren 
opbouwen. Daarnaast bevinden er zich nog 
30 mobiele werkborden voor het simuleren 
van industriële toepassingen. Omdat ze 
er niet genoeg van krijgen, richten ze 7 
labobanken in waaraan proefondervindelijk 
gewerkt kan worden. De wet van Ohm zal 
dus geen geheimen meer kennen voor de 
leerlingen van WeTech.

Q(uestion) & A(nswer)
Leerling & bedrijf aan het woord over duaal leren

WeTech bouwt 
aan een stevig 
fundament: 
stenen en 
cijfers.

 “Ignace Embrechts en Keegan Brands, allebei leerlingen uit het 7de jaar vloerder 
tegelzetter duaal, doorlopen sinds dit schooljaar hun traject bij het bedrijf DCS 

(badkamer- en totaalrenovaties) te Stekene.”

IGNACE EMBRECHTS
Leerling WeTech

KEEGAN BRANDS
              Leerling WeTech 

KRIS DE CALUWÉ
Zaakvoerder DCS

Q: Waarom koos je specifiek voor een duaal 
leertraject?

Q: Waarom heeft DCS 
gekozen voor leerlingen 

uit een duaal traject?
A: Om meer ervaring op te doen, 
zodat ik later meer slaagkansen 

heb op de werkvloer.
 

A: Ik wou graag een bredere 
kennis opdoen, vandaar ook mijn 

keuze voor dit bedrijf.
A: Het is belangrijk dat de 
leerlingen nog steeds naar 

school gaan en daarbovenop drie 
dagen per week op de werkplek  
praktijkervaring opdoen, want 

het is net die combinatie tussen 
theorie en praktijk die mij aantrok 

bij duaal leren.

Q: Wat is voor jou het grootste verschil tussen een 
duaal en een regulier traject?

Q: Hoe verloopt de 
samenwerking met de 

leerlingen en de ouders?

A: We zijn meer onderweg dan 
wanneer we op school zitten, maar 

dit ervaren we zeker niet als een 
nadeel. Op de werkplek leer je de 

laatste nieuwe methodes aan. 

A: We leren veel bij aan een hoger 
tempo, op school zijn er meer 

pauzes. Op de werkplek gaat alles 
sneller en de begeleiding is vaak 1 

op 1, dus intenser.

A: Goed! Met de ouders heb ik 
voornamelijk contact gehad aan 

het begin van het traject. Ook het 
contact met de leerlingen loopt 

zeer vlot. Uiteraard kunnen ze nog 
veel bijleren, maar dat is ook de 

bedoeling van dit traject.

Q: Over welke competenties moet je als leerling 
beschikken om dit te kunnen doen?

Q: Over welke 
competenties moet een 
leerling beschikken om 

te kunnen functioneren in 
een duaal traject?

A: Je moet vooral gemotiveerd zijn 
om bij te leren. Je jaar ‘slijten’ zal 
niet werken voor jezelf en dit zal 
ook niet in de smaak vallen bij de 

collega’s.

A: Je moet sociaal en vooral 
gemotiveerd zijn om dit te kunnen 

doen.

A: Het moet op zijn ‘Vlaams’ 
gezegd toch wel een beetje 

‘een plantrekker’ zijn en hij/zij 
moet beschikken over de nodige 
maturiteit. Het speelse mag zo 
stilletjes aan al wat verdwenen 
zijn of toch tijdens de werkuren 
alleszins. Het is nu serieus, voor 

‘echt’ he.

Q: Welk advies zou je geven aan leerlingen die nog 
twijfelen over een duaal traject?

Q: Op welke manier ziet 
DCS het duaal traject met 

WeTech evolueren?

A: Gewoon zeker proberen want je 
leert veel bij. Je krijgt bovendien 
een leervergoeding, waardoor ik 
kan sparen, of mezelf af en toe 

eens kan verwennen.

A: Als je motivatie om voltijds naar 
school te gaan minder is, dan is dit 
toch een mooi alternatief waarbij je 
toch je diploma kan behalen. Ik kan 
bovendien sparen voor een auto, 

wat mooi meegenomen is.

A: Ik sta helemaal achter het 
systeem. Als dit zo verder 

loopt dan is er niets dat ons zal 
weerhouden om de jongens 

mogelijks perspectief te geven 
binnen ons bedrijf of om nieuwe 
duale leerlingen te ontvangen.

Facts & Figures: de nieuwbouw 

800 m2 oppervlakte 

27 nieuwe klaslokalen voor algemene vakken

20 gloednieuwe interactieve schoolborden

90 nieuwe pc’s

42 3D werkplaatsen voor praktijkles Elektriciteit

30 mobiele werkborden voor het simuleren van industriële toepassingen

7 kersverse labobanken
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Technicus hernieuwbare 
energie DUAAL

Polyvalent mechanicien zware 
bedrijfsvoertuigen DUAAL

“Normaal zou ik direct na mijn 
middelbaar gaan werken. Ik kan 
als zelfstandige beginnen in ons 
familiebedrijf dat trein- en tramsporen 
heraanlegt. Maar nu twijfel ik of ik wel in 
de bouw aan de slag wil, dus misschien 
ga ik toch eerst nog een extra 
specialisatiejaar volgen.”

Yüca Attakan 
Renovatie/Bouw

Inschrijfmomenten voor 2019-2020
Vanaf 23 april 2019

Vanaf 23 april kan iedereen 
zich inschrijven voor 1e 

leerjaar A of B. 

www.wetech.be
Breedstraat 152, 9100 Sint-Niklaas
 T 03 777 07 06 E info@wetech.be  

“Na mijn eerste jaar tso kreeg ik een C-attest en het 
advies om mijn jaar te dubbelen. Dat heb gedaan, 
maar ik ben zeker de helft van het jaar niet naar 
school gekomen. 
Gelukkig hebben de wiskundeleerkrachten me 
erdoor geholpen, want nu ben ik terug on track. 
Ik amuseer me even hard als mijn broer die hier 
Elektriciteit-Elektronica-ICT volgde en 
ik ben nu al zeker van werk.”

Victor Brasfalean - 4TET
4de jaar Technische Elektrotechnieken
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Carrosserie en spuitwerk
Spuiter carrosserie DUAAL 

Vanaf 29 april 2019
Vanaf 29 april kan je als 

instapper in het 2e tot en 
met het 7e jaar inschrijven.

29 april 2019: Infomoment
Infomoment om 19u30 voor 

leerlingen die zich willen inschrijven 
in het 1e leerjaar A 
of het 1e leerjaar B.

11 mei 2019: Openschooldag
Tussen 10u en 17u staan leerkrachten en 
leerlingen klaar om toekomstige studenten 

en ouders wegwijs te maken op onze 
school. Van harte welkom!

Onze opleidingen:

Wat na het middelbaar bij WeTech?
Doorstromen naar een Bachelor of Master aan universiteit of hogeschool? Afsluiten met een 7de specialisatiejaar of Se-n-Se jaar? 
Ook op de arbeidsmarkt word je onmiddellijk verwelkomd met open armen. Als je afstudeert aan WeTech zit je goed!

Bedrijven zijn tegenwoordig hopeloos op zoek naar schoolverlaters met een technisch diploma, want er is een nijpend tekort aan technisch 
talent. Onze afstudeerders zijn erg gegeerd en na je middelbaar bij WeTech ben je écht zeker van een job!
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29 april 2019: Infomoment
Infomoment om 19u30 voor 

leerlingen die zich willen inschrijven 
in het 1e leerjaar A 
of het 1e leerjaar B.

11 mei 2019: Openschooldag
Tussen 10u en 17u staan leerkrachten en 
leerlingen klaar om toekomstige studenten 

en ouders wegwijs te maken op onze 
school. Van harte welkom!

Onze opleidingen:

Wat na het middelbaar bij WeTech?
Doorstromen naar een Bachelor of Master aan universiteit of hogeschool? Afsluiten met een 7de specialisatiejaar of Se-n-Se jaar? 
Ook op de arbeidsmarkt word je onmiddellijk verwelkomd met open armen. Als je afstudeert aan WeTech zit je goed!

Bedrijven zijn tegenwoordig hopeloos op zoek naar schoolverlaters met een technisch diploma, want er is een nijpend tekort aan technisch 
talent. Onze afstudeerders zijn erg gegeerd en na je middelbaar bij WeTech ben je écht zeker van een job!

Bovenwijs onderwijs: WeTech in vogelperspectief
Lucht, licht en leven, dat ervaar je wanneer je op de WeTech campus 
rondloopt. Ooit was het anders... Wist je dat de oorspronkelijke roots van 
de school zich in Sint-Niklaas ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouwekerk 
bevonden? Dit schoolgebouw trad helemaal uit haar voegen en door 
plaatsgebrek werd er beslist om te verhuizen naar de buitenrand van de 
Wase hoofdstad. Er werd toen gekozen voor een terrein waar er plaats 
in overvloed was, de huidige WeTech site. Tot zo ver het kleine stukje 
geschiedenis. De leerlingen genieten nu in overvloed van de ruimte. 
Zo hebben we heel wat faciliteiten op onze site, zoals een knappe 
sporthal, sportvelden, ruime klaslokalen en onze immense 
bouwhal. Ook het recent aangelegde voetbalpleintje op de 
speelplaats scoort bij onze leerlingen. 
Kortom, bij WeTech geven we letterlijk ‘ruimte om te leren’.

10 maart 2020
Infomoment om 19 uur voor leerlingen 

die zich willen inschrijven 
in het 1e leerjaar.

9 mei 2020: Opendeurdag
Tussen 10 en 17 uur staan leerkrachten en 
leerlingen klaar om toekomstige leerlingen 

en ouders wegwijs te maken op onze 
school. Van harte welkom!

Afspraak maken?
Naast de geplande infomomenten 

kunnen geïnteresseerden steeds een 
afspraak maken via het secretariaat 

van de school. Bel naar 03 777 07 06 
of mail via info@wetech.be.

Inschrijfmomenten voor 2020-2021


