
Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister- president     van     de     
Vlaamse     Regering,     Vlaams     minister     van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoede 
bestrijding, over de officiële erkenning van de Vlaamse Technologie Olympiade  -  12 (2012-2013) 
 
De voorzitter: Mevrouw Poleyn heeft het woord. 
 
Mevrouw Sabine Poleyn: Meer jongeren zouden hun talenten voor techniek en technologie moeten kunnen 
ontwikkelen. Daartoe is het STEM-actieplan goedgekeurd. 
 
Minister, in de eerste operationele doelstelling van dat plan staat dat u de organisatie van de verschillende  
olympiades  verder  zult  ondersteunen,  ook  de  nieuwe  Vlaamse  Technologie Olympiade  en  de  Vlaamse  
Jeugd  Olympiade.  U  zult  ook  stimuleren  dat  enerzijds  zo  veel mogelijk leerlingen  worden  bereikt,  en  
anderzijds  dat  ook op  de  internationale olympiades goede resultaten worden behaald. 
 
Er   zou   ook   worden   onderzocht   waarom   zo   weinig   meisjes   tot   in   de   finale   van   de verschillende  
olympiades  geraken.  De  betrokken  organisaties  zouden  worden  aangespoord om hiervoor de nodige 
maatregelen te nemen. 
 
Ik heb het specifiek over de Technologie Olympiade. Ik had een schriftelijke vraag gesteld waarom die nog niet 
erkend was, ongeveer twee jaar geleden. U zei toen dat u zou nagaan wat het succes daarvan is. 
 
In 2011 waren er 10.929 deelnemers uit 419 scholen van het zesde leerjaar basisonderwijs, en 
1275 deelnemers uit de derde graad secundair onderwijs. 
 
In 2012  verwacht  men 13.000 leerlingen van het  zesde leerjaar, en 1251 leerlingen van de derde graad 
secundair onderwijs. 
 
Voor  2013  verwacht  men nu  al  2000 deelnemende  leerlingen  uit  de derde  graad  secundair onderwijs. 
 
Men neemt nu ook het initiatief om een techniektoernooi met Nederland op te starten. Een internationale  
technologie  olympiade  zal  wellicht  in  2014  georganiseerd  worden  voor  de derde graad. De evaluaties door de 
betrokken leerlingen en scholen zijn lovend. 
 
Volgens  mij  geniet  de  Vlaamse  Technologie  Olympiade  momenteel  nog  niet  dezelfde erkenning als de 
andere olympiades. 
 
Minister, bent u, ook na het bekijken van de eerste cijfers, overtuigd van de meerwaarde van de Vlaamse 
Technologie Olympiade? 
 
Wordt de Vlaamse Technologie Olympiade momenteel misschien toch al ondersteund op een of andere manier die 
ik niet ken? Is die steun ondertussen al vergelijkbaar met de steun die de andere  olympiades  ontvangen?  Zo  
neen,  hoe  legitimeert  u  dat  verschil  in  het  licht  van  de maatschappelijke urgentie en het succes van het 
instrument? 
 
Is reeds onderzocht waarom zo weinig meisjes tot de finales van de olympiades doordringen? Op welke manier 
worden de betrokken organisaties aangespoord om in dit verband de nodige maatregelen te nemen? 
 
De voorzitter: Minister Lieten heeft het woord. 
 
Minister  Ingrid  Lieten:  Voorzitter,  hoewel  ik  al  het  voorgaande  niet  wil  herhalen,  zal  ik toch  eerst  even  
herhalen  dat  het  STEM-actieplan  een  onderdeel  van  ons  marketing-  en communicatieplan uitmaakt. Het 
betreft een gemeenschappelijk initiatief van minister Smet en mezelf. 
 
Dit  jaar  heb  ik  de  Expertisecel  Wetenschapscommunicatie  van  de  Associatie  KU  Leuven toestemming  
gegeven  om  de  Vlaamse  Technologie  Olympiade  te  ondersteunen met de middelen die vanuit het 
wetenschapscommunicatiebeleid ter beschikking van de expertisecel worden gesteld. 
 
We  werken  momenteel  aan  een  nieuwe overeenkomst  met  de  verschillende expertisecellen voor 
wetenschapscommunicatie van de verschillende associaties. Normaal gezien moeten die overeenkomsten op 1 
januari 2013 inga an. We zullen met de expertisecellen nagaan op welke taken en doelstellingen van het 
marketing- en communicatieplan ze verder willen inzoomen. Wat mij betreft, hoort de Vlaamse Technologie 
Olympiade hier zeker bij. 
 



Ik  zie  op  dit  ogenblik  geen  enkele  reden  om  dit  alles  niet  op  dezelfde  wijze  te  blijven ondersteunen. Ik 
loop hiermee wat  vooruit  op de onderhandelingen en op de afspraken die nog  moeten  worden  gemaakt  om  de  
steunovereenkomsten  met  de  expertisecellen  van  de verschillende hogescholen en universiteiten te verlengen 
of te vernieuwen. 
 
De andere olympiades zijn op een andere manier gegroeid. In 1998 zijn de olympiades voor wiskunde, 
natuurwetenschappen, Frans, geografie, Latijn en Grieks als structurele partners in het  toenmalige  
wetenschapscommunicatieplan  opgenomen.  De  aanpak  en  de  structurering van het 
wetenschapscommunicatiebeleid was toen nog op een andere leest geschoeid. Er was toen  niet  voorzien  in  
substantiële  steun  vanuit  het  onderwijsbeleid  voor  de  reeds  vermelde olympiades. Er was eventueel wat 
beperkte steun voor een deelname aan een internationale wedstrijd. Die deelnames waren vaak een vervolg voor 
de meest uitmuntende studenten. Er was   ook   geen   steun   vanuit   andere   kanalen.   Dit   betekent   dat   de   
steun   vanuit   het wetenschapscommunicatiebeleid  destijds  essentieel  was  voor  het  voortbestaan  van  deze 
wedstrijden. 
 
De  verschillende  olympiades  zijn  heel  verschillend  gestructureerd  en  worden  op  heel verschillende   
manieren   georganiseerd.   Ze   worden   tevens   op   verschillende   manieren gesubsidieerd. 
 
Ondertussen  is  het  veld  van  de  actoren  voor  wetenschapscommunicatie  nog  uitgebreider geworden.  Het  
aantal  activiteiten  is  gegroeid.  Ook  het  aantal  initiatieven  dat  door  anderen naast de olympiades wordt 
georganiseerd, is toegenomen. Op zich is dit positief. De keerzijde is  echter  dat  we  moeten  nagaan  hoe  we  de  
subsidiëring  van  al  die  initiatieven  binnen  de budgettaire  mogelijkheden  kunnen  inpassen.  Op  dit  ogenblik  
wil  ik  in  de  eerste  plaats proberen de huidige budgetten maximaal goed te besteden. Voor we tot nieuwe 
initiatieven of bijkomende budgetten overgaan, moeten we voor een maximale impact zorgen. 
 
In  mijn  ogen  blijven  de  expertisecellen  die  binnen  de  associaties  van  hogescholen  en universiteiten  zijn  
opgericht,  een  belangrijke  rol  spelen.  Wat  technologie  betreft,  is  deze structuur  uit  de  Expertisecel  
Wetenschapscommunicatie  van  de  Associatie  KU  Leuven gegroeid. 
 
We onderhandelen momenteel  met  deze expertisecel  over  een meerjarencontract. Het  is de bedoeling  een  
convenant  op  te  stellen.  Dit  moet  ons  in  staat  stellen  op  dezelfde  manier  te blijven werken. Ik vind het 
overigens fijn dat de betrokkenen erin slagen privésponsoring aan te trekken. Dat zal de komende jaren nodig zijn. 
 
Ik ben het er volledig mee eens dat de resultaten van de meisjes bedroevend zijn. Het profiel wordt per wedstrijd 
geregistreerd. Er is momenteel niet voorzien in positieve discriminatie of in   maatregelen   om   meer   meisjes   de   
finale   te   doen   bereiken.   Daar   is   binnen   het wedstrijdreglement geen plaats voor. 
 
Ik  ben  van  plan  die  discussie  te  voeren  wanneer  we  de  subsidiëringen  van  de  olympiades verder 
verlengen. Ik ben ervan overtuigd dat we niet op deze manier kunnen blijven werken. Dit zou er immers toe leiden 
dat het aantal meisjes slechts bij mondjesmaat zou toenemen. We moeten uit een ander vaatje tappen. Elke vorm 
van creativiteit is mogelijk. Ik ben alvast van  plan  dit  aan  te  kaarten.  Ik  zal  de  olympiades  vragen  zelf  
voorstellen  naar  voren  te brengen om het aantal deelnemende meisjes te verhogen. 
 
De voorzitter: Mevrouw Poleyn heeft het woord. 
 
Mevrouw Sabine Poleyn: Ik dank de minister voor haar antwoord. Ik wil evenwel kort nog twee bedenkingen naar 
voren brengen. 
 
Indien  de  Vlaamse  Technologie  Olympiade  laat  weten  dat  subsidies  essentieel  voor  het voortbestaan 
beginnen te worden, ben ik er zeker van dat de minister voor die subsidiëring zal zorgen. 
 
Minister    Ingrid    Lieten:    Die    subsidiëring    is    er    al.    Ik    heb    de    Expertisecel 
Wetenschapscommunicatie  de  toestemming  gegeven  om  dat  geld  te  gebruiken  om  de Vlaamse Technologie 
Olympiade te subsidiëren. Dat is een van de activiteiten die door  de expertisecel zijn ontwikkeld en die zeer goed 
lopen. We juichen dat toe. 
 
Mevrouw  Sabine  Poleyn:  De  Vlaamse  Technologie Olympiade  is  een  succes en  wordt  in heel     Vlaanderen     
georganiseerd.     Ik     kan     me     voorstellen     dat     de     Expertisecel Wetenschapscommunicatie  van  de  
Associatie  KU  Leuven  de  vraag  heeft  gesteld  dit  niet langer enkel vanuit hun eigen budget te moeten 
financieren. Dit zou door alle expertisecellen kunnen worden gedeeld. Ik kan me voorstellen dat die vraag om 
verbreding leeft. 
 
De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld. 


