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STEM studiekeuze brochures 
een project van Talentenfabriek 

www.talentenfabriek.be 

 
 

Talentenfabriek is het Antwerpse job- en opleidingspunt voor de industrie (sectoren metaal en 
chemie). Het is een samenwerkingsverband tussen stad en provincie Antwerpen, VDAB en de 
vormingsfondsen Co-valent, FTMA en Vibam. Een van de doelstellingen van Talentenfabriek is 
om netoverschrijdend en op neutrale wijze bij te dragen tot een positieve studie- en 
beroepskeuze van jongeren voor technisch-wetenschappelijke opleidingen en beroepen. Te 
weinig jongeren kiezen voor deze toekomstgerichte opleidingen met een zeer goede aansluiting 
op de arbeidsmarkt. 

 

Wat? 

Met de steun van BASF Antwerpen ontwikkelde Talentenfabriek twee communicatiedragers die 
jongeren en ouders ondersteunen bij het maken van een studiekeuze: een informatieve brochure 
die een antwoord geeft op vragen die leven bij de studiekeuze voor techniek en een routeplanner 
die ouders en jongeren een duidelijk overzicht geeft van het aanbod aan technisch-
wetenschappelijk opleidingen.  

 

Brochure: “Kies jij voor een technische opleiding? Wees maar zeker” 

Deze brochure zet de kwaliteiten van technisch-wetenschappelijke richtingen in de verf en 
ontkracht bepaalde vooroordelen die er leven rond technisch onderwijs. Ze wordt breed verspreid 
onder jongeren en ouders en ze wordt gebruikt door CLB’s en scholen bij infomomenten en 
opendeurdagen.  

 

Techniekrouteplanner  

Deze laagdrempelige routeplanner voor non-professionals geeft een overzicht van de 
industriegerichte technische richtingen en is een aanvulling op de brochure. De brochure past in 
de routeplanner en we verdelen ze samen. We hadden reeds een routeplanner voor 
professionals ontwikkeld. Dankzij BASF konden we een meer toegankelijke versie laten 
ontwerpen en drukken.  
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Waarom?  

Talentenfabriek organiseert zelf verschillende activiteiten en events om technische-
wetenschappelijke opleidingen en beroepen te promoten bij jongeren en ouders: 

• Haai!TECH: we dompelen jongeren van 10 tot 14 jaar onder in een bad vol 
wetenschappen en techniek. In uitdagende workshops ontdekken ze hun technisch 
talent en creativiteit. Er is een koppeling met studierichtingen. Voor ouders zijn er 
sessies rond studiekeuze.   

• Science Vips: een aanbod aan technisch-wetenschappelijke workshops voor jongeren 
uit de derde graad ASO. In samenwerking met hogescholen.  

• Jonge Haven: leerlingen uit het secundair onderwijs maken kennis met de technische 
uitdagingen en professionele mogelijkheden die de Antwerpse haven biedt.  

Talentenfabriek neemt ook deel aan initiatieven waar we het brede publiek een positief beeld van 
wetenschappen en techniek kunnen bieden: Dag van de Wetenschap, Openbedrijvendag, 
Vlaamse Havendag.  

 

De juiste communicatiedragers kunnen deze initiatieven ondersteunen en dragen op die manier 
bij tot grotere en kwalitatieve instroom in STEM-onderwijs. 
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