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Vlaamse Technologie Olympiade 
Men zegt wel eens: ‘de jeugd heeft de toekomst’.  
Een meer dan terechte uitspraak, want ook de toekomst van Bekaert zal worden gebouwd met het potentieel van 
onze jongeren. Daarom ook dat wij de volle 100% achter de   V l a a m s e  T e c h n o l o g i e  O l y m p i a d e  
staan, een kans voor de jongeren om hun technisch talent en passie in de kijker te plaatsen.  
 
Dat de Vlaamse Technologie 
Olympiade een wedstrijd met 
prestige is, wordt duidelijk als je 
ziet dat er in de editie van 2011 
1275 leerlingen ingeschreven 
waren.  
 
Er is de keuze tussen 
2 verschillende olympiades: de 
Vlaamse Technologie Olympiade, 
die gericht is naar talentvolle 
leerlingen uit de 3de graad 
secundair. 
Ook hebben we sinds dit jaar de 
Vlaamse Jeugd Technologie 
Olympiade voor de leerlingen van 
het 6de leerjaar.  

 De beste leerlingen bewijzen hun kennis tijdens een praktische proef.  
 Elke olympiade start met een 

voorronde, waar iedere 
technologieliefhebber een 
theoretische test aflegt. De beste 
48 mogen hun kennis bewijzen 
tijdens de praktische proeven in 
Brussel, waar vorig jaar Lieven 
Scheire de presentatie op zich 
nam. 

Door de Vlaamse Technologie Olympiade te ondersteunen, willen wij graag 
een signaal uitzenden naar de maatschappij. Een signaal dat het belangrijk is 
interesse voor techniek aan te wakkeren bij onze jonge studenten.  
 
Ken jij een leerling met een passie voor techniek die met zijn klas en/of 
school wenst deel te nemen? Meer informatie en inschrijvingsformulier 
zijn te vinden op de website http://www.technologieolympiade.be/ . 
 
Els Debaere,  
HR Talent Team Belgium.  
 


