
Bijlage 03  Ouderavonden ‘Nieuw industrieel ondernemen’ 
 

    
 

Ouderavonden 
De balans tussen ‘zachte’ en ‘harde’ opleidingen rechttrekken door meer STEM-enthousiasme bij het 

grote publiek te creëren 
‘Holistisch-optimistische’ sensibilisering bij ouders en niet-STEM leerkrachten 

 

Een toekomst voor onze kinderen ! 

Nieuw Industrieel Ondernemen 
Industrie keert uit China terug naar het ‘dure’ Westen 

Vlaanderen: welke competenties? 
 

De economie trekt geleidelijk aan, toch neemt de werkloosheidsgraad nog toe. Heeft onze jeugd nog een toekomst?  
 

Tijdens ‘ouderavonden’, massaal en overal in Vlaanderen georganiseerd, krijgen ouders hoopgevende 

toekomstperspectieven mee. Zij ontdekken er de competenties die hun kinderen best verwerven opdat bij ons een 

vruchtbare voedingsbodem zou ontstaan die massaal nieuwe banen creëert.  
 

Het zijn vaak ouders die technische richtingen afraden. Daarom richten deze discussiefora zich tot ‘alle’ ouders 
(leerlingen vanaf 5de de leerjaar LO tot en met de laatstejaars SO, ‘alle’ richtingen) en tot hun leraren, vooral de niet-

STEM leraren.  
 

Organisatie: een samenwerkingsverband van ondernemers, werknemers en academici.  
 

Onderwerpen waarover zij én ouders én leerkrachten tijdens een forum met elkaar in debat gaan: 
 

 ‘Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek’  
buigt de actuele crisis om in kansen 

 

Confronterende inzichten in een nieuwe gemondialiseeerde maatschappij over wereldburgerschap, 

ethiek, ondernemen, industrie, innovatie, technologie (STEM), economie, interculturaliteit, Afrika, … 
 

- ‘Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek’ zorgt voor een blijvende welvaarts- en welzijnsverhoging in N & Z, 

zonder de planeet in gevaar te brengen. 

- Nieuw Industrieel Ondernemen: industrie keert uit het ‘goedkope’ China terug naar het ‘dure’ Westen. Over 

welke competenties moeten wij beschikken om deze kans niet te missen? 
- Ook zogenaamd ‘traditionele’ sectoren zoals voeding, textiel, metaalverwerking transformeren zich tot 

kennisintensieve ‘Fabrieken van de toekomst’ 

- Onze ligging op de grens van twee culturen: een troef. 

- Zonder normen en waarden kom je niet aan je trekken in een complexe mondiaal genetwerkte maatschappij.  

- Er blijft werk voor lager geschoolden. Voorwaarde is dat vele hoger geschoolde ‘Wereldburgers’ zorgen voor 

voldoende economische groei. 
- Het merendeel van de beroepen 2020 bestaat nu nog niet. 

- Afrika trekt zichzelf bij de haren uit het moeras. 
- Slechts 2% van onze ondernemingen doen zaken buiten Europa.  

- Wanneer ‘al’(!) onze pas-gepromoveerde Bachelors (Masters) een jaar gaan ‘werken’ (niet studeren!) op 

meer dan 3.000 km van hun kerktoren, leidt dit tot de creatie van 200.000 nieuwe banen ‘bij ons’. (Een 

voor iedereen betaalbaar alternatief voor Erasmusstudies) 

- De balans tussen ‘zachte’ en ‘harde’ (STEM) opleidingen rechttrekken. 
 

Ouders krijgen in deze onzekere tijden een perspectief aangeboden (“De toekomst is mooi maar anders”). 
Leerlingen worden geresponsabiliseerd: “Na jullie bachelor allen een jaartje op 3.000 km van jullie kerktoren gaan 
werken” - “De balans tussen harde en zachte wetenschappen” – “Jeugd, wij ‘verwende’ babyboomers doen beroep op 
jullie talenten voor een betere wereld”. 

 

 


