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CONCEPTNOTA:
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De aanleiding: De functie van het Brussels Airport House
In 2013 werd op Brussels Airport het Brussels Airport House geopend, dat mensen en
middelen samenbrengt onder 1 dak om een integrale dienstverlening en informatiepunt te
bieden aan werkzoekenden, werknemers, werkgevers en het brede publiek. Brussels
Airport is na de haven van Antwerpen de belangrijkste plaats van tewerkstelling en
economische groei in ons land. Met het Brussels Airport House willen de initiatiefnemers
de werkgelegenheid en de instroom van nieuwe werknemers op de luchthaven verbeteren
en versnellen en het draagvlak voor de luchthaven vergroten. Met meer dan 20.000
directe jobs – en nog eens 10.000 bijkomende directe en indirecte jobs in de komende 10
jaar – heeft de nationale luchthaven immers een belangrijke waarde voor de streek, voor
Vlaanderen én voor heel België.
De werking van het Brussels Airport House is opgedeeld in 4 onderdelen:
1. Werken op de luchthaven
2. Vervoer van en naar de luchthaven
3. Opleidingen voor de luchthaven
4. Informatie over de luchthaven

Werken

Vervoer

Opleidingen

Fysiek contactpunt
voor WG & WZ

Infokiosk op fysieke
locatie

Geïntegreerde
vacaturedatabank

Real time borden
met info over reële
vertrektijd bussen &
treinen

Loopbaandienstverlening

Informatie

Opleidingen
Airport Academy

Infomodule ‘ik wil
werken op de
luchthaven’

Educatief centrum

In het voorbije jaar is er hard gewerkt om het Brussels Airport House operationeel te
maken en de werking ervan stelselmatig uit te breiden. Ondertussen ging het fysieke
contactpunt open en kunnen werkzoekenden er terecht voor vragen over jobs op de
luchthaven, werden de verschillende databanken met vacatures op de luchthaven
geïntegreerd, zijn er vacatureconsulenten van VDAB en Actiris actief op de luchthaven en
zijn de eerste afspraken met de werknemersafgevaardigden gemaakt in functie van een
loopbaandienstverlening voor de werknemers. Op het vlak van vervoer, werd er een
infokiosk geopend met alle info over de trein- en busverbindingen van en naar de
luchthaven en werden er zeer recent ook afspraken met De Lijn en NMBS gemaakt over
het aanbieden van Real Time-info in het Brussels Airport House , met de meest accurate
informatie over vertrektijden van bus en trein. Bovendien werd er ook een
samenwerkingsakkoord afgesloten met MIVB. Op het vlak van opleidingen werden de
Airport Academy en de ‘ik wil werken op de luchthaven’-module geïntegreerd in het

Brussels Airport House, waardoor geïnteresseerden alle info over mogelijke opleidingen
voor jobs op de luchthaven voortaan ook in het Airport House kunnen terugvinden, zowel
op de website als ter plekke. Bovendien maakt deze integratie het makkelijker om
mogelijke lacunes in het opleidingsaanbod te ontdekken waar op kan ingespeeld worden
dankzij de contacten van de verschillende partners bij werkgevers en werknemers op de
luchthaven.
Deze inspanningen leveren ook resultaten op. In de periode tussen de opstart van het
Brussels Airport House begin oktober 2013 en eind december 2013 passeerden er 1.100
werkzoekenden. Op de drukste dagen passeerden er meer dan 50 mensen in het Brussels
Airport House. 672 werkzoekenden volgden in 2013 de infosessies “Ik wil werken op de
luchthaven”. En VDAB sloot 70 Individuele BeroepsOpleidingen af bij bedrijven op de
luchthaven. 75 Luchthavenbedrijven maakten in 2013 gebruik van de online tool ‘Mijn
VDAB’ o.a. voor het plaatsen van vacatures. De specifieke vacature-deeldatabank voor de
luchthaven telde permanent 100 vacatures.
Op het vlak van informatie over de luchthaven is er momenteel echter nog geen
uitgewerkt aanbod vanuit het Brussels Airport House. Met de uitbouw van een educatief
centrum kan er ingespeeld worden op dit hiaat.

1. Het belang van een educatief centrum
Zoals hierboven gesteld is er nog geen uitgewerkt aanbod aan informatie over de
luchthaven voor het brede publiek. Er zijn wel reeds verschillende initiatieven geweest of
zelfs lopende die het belang van de luchthaven en de jobs op luchthaven in de kijker
zetten: de luchtvaartdag, de doedagen logistiek op de luchthaven of de guided tours.
Deze initiatieven staan echter los van elkaar en zijn eerder kleinschalig of éénmalig,
waardoor de weerklank ervan beperkt blijft. Met de uitbouw van een educatief centrum
binnen het Brussels Airport House, kunnen we deze initiatieven niet alleen versterken,
maar kunnen we ook meer mensen warm maken voor jobs op de luchthaven, hen
voorbereiden en naar toe leiden én tegelijk het draagvlak voor Brussels Airport vergroten
bij het brede publiek.
Brussels Airport wordt nog te vaak geassocieerd met problemen, zoals lawaaihinder en
gestrande reizigers, terwijl de luchthaven als tweede economische poort van België niet
enkel een grote economische meerwaarde biedt, maar tevens een groot aantal mensen
direct en indirect tewerkstelt. De economische rol van de luchthaven, de vele
jobmogelijkheden en de grote verscheidenheid aan functies zijn echter te weinig gekend.
Zoals steeds is onbekend ook onbemind, waardoor de verdere ontwikkeling van de
Brussels Airport nog regelmatig gecontesteerd is. Het belang van een maatschappelijk
draagvlak is bijgevolg niet te onderschatten voor de verdere uitbouw van de luchthaven
en bijgevolg voor de tewerkstelling en economische meerwaarde van Brussels Airport.
Dit gebrek aan maatschappelijk draagvlak, staat in schril contrast met de situatie van de
Haven van Antwerpen, die zichzelf niet alleen in Vlaanderen of België, maar ook in het
buitenland profileert als dé economische motor van het land. Bovendien wordt de Haven
van Antwerpen algemeen aanvaard als integraal deel uitmakend van de stad en de
provincie.
Het belang van de Antwerpse haven wordt dan ook reeds van jongs af aan meegegeven.
Sinds 1988 kent de Haven van Antwerpen met het Havencentrum een eigen bezoekersen educatief centrum. In totaal kwamen in de voorbije 25 jaar meer dan 850.000
bezoekers langs. De voorbije jaren schommelt het aantal bezoekers rond de 50.000 per

jaar. Elke schoolgaande jongere in de provincie Antwerpen heeft gedurende zijn lagere
en/of secundaire schoolloopbaan een bezoek gebracht aan de haven via het
Havencentrum. De kennismaking met een havenlandschap is zelfs expliciet opgenomen
binnen de eindtermen Aardrijkskunde van het secundair onderwijs. Daarnaast zijn er
speciale rondleidingen en tentoonstellingen voor bedrijven, verenigingen en het brede
publiek.
Een groter draagvlak zorgt er niet enkel voor dat meer mensen voor jobs op de
luchthaven zouden kiezen, maar draagt er ook toe bij dat makkelijker investeringen
kunnen aangetrokken worden en steun kan verkregen worden van de verschillende
overheden. De uitbouw van een educatief centrum in het Brussels Airport House is dan
ook een belangrijk stap om meer draagvlak te creëren voor de luchthaven en een
gelijkaardige beweging op gang te zetten als in de Haven van Antwerpen.

2. De werking van een educatief centrum
2.1 Doelstellingen en doelgroepen
Via de uitbouw van een educatief centrum is het dus de bedoeling om informatie op maat
aan te bieden over de luchthaven met de focus op het economische belang, de
tewerkstellingsmogelijkheden, de verschillende bedrijvigheid en daaraan gekoppeld de
verschillende beroepen op de luchthaven. Daarbij mikken we op een breed publiek waarbij
de informatie wordt aangepast in functie van de doelgroep. Grosso modo kunnen we de
doelstellingen en de doelgroepen als volgt voorstellen:
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Zoals uit bovenstaande figuur blijkt, zijn de doelstellingen en bijgevolg ook de
doelgroepen van een educatief centrum divers.
Een eerste doelstelling is het grote publiek een bredere scope geven over de
luchthaven. Met het brede publiek bedoelen we álle mensen die interesse hebben om
meer te weten over de luchthaven in de brede zin. Het gaat zowel over individuen,
gezinnen, bedrijven, verenigingen, e.a. Via een bredere beeldvorming over het
economisch belang van de luchthaven, de soorten jobs, de werking van de luchthaven,
maar ook door middel van zaken zoals de geschiedenis & de landschapsvorming krijgen
mensen een duidelijk beeld over de impact en belang van de luchthaven, wat een sterke
bijdrage kan betekenen aan een breder draagvlak voor de luchthaven.
Een breder draagvlak creëren is echter slechts één van de doelstellingen. Door mensen te
informeren is het ook de bedoeling om meer mensen warm te maken voor jobs op de
luchthaven. Een tweede doelstelling is dan ook meer jongeren laten kennismaken

met de vele verschillende beroepen op de luchthaven in functie van een
positieve studiekeuze. Via het educatief centrum kunnen meer jongeren geïnformeerd
en geënthousiasmeerd worden voor studierichtingen in het middelbaar en hoger onderwijs
die op korte en langere termijn toeleiden naar jobs op de luchthaven. Ook ouders,
leerkrachten en Centra voor Leerlingenbegeleiding zijn daarbij potentiële doelgroepen,
gezien hun invloed op de studiekeuze van jongeren. Daarbij is de nodige
studiekeuzebegeleiding van essentieel belang.
We willen jongeren echter niet alleen informeren over de verschillende beroepen op de
luchthaven in functie van een studiekeuze, maar ook met het oog op de directe
toeleiding naar openstaande vacatures op de luchthaven. Dat is de derde
doelstelling De Luchthaven heeft immers een groot aantal permanent openstaande
vacatures. Het vinden van geschikte kandidaten is niet altijd evident. Met een educatief
centrum kunnen we zowel geïnteresseerde jongeren als werkzoekenden een
duidelijk beeld geven over de verschillende jobs op de luchthaven en de mate
waarin ze daarvoor in aanmerking komen.
Tenslotte is de laatste doelstelling om de groep echt geïnteresseerden (stagiairs,
werkzoekenden en werknemers) via het educatief centrum ook (verder) op te
leiden en bij te scholen en deze trainingsprogramma’s eventueel zelfs open te stellen
naar andere bedrijven voor gezamenlijke opleidingen in samenwerking met de Airport
Academy en het trainingsprogramma van BAC.
Via een brede mobilisatie komen tot meer draagvlak en meer goed opgeleide werknemers
voor jobs op de luchthaven is het uiteindelijke doel van dit educatief centrum. De 4
doelstellingen en doelgroepen zijn dus van evenwaardig belang binnen het educatief
centrum. Informeren, enthousiasmeren en (bij)leren zijn de 3 sleutelbegrippen
daarbij.
Hieronder geven we enkele voorbeelden van hoe educatieve centra uit binnen- en
buitenland deze doelstellingen in de praktijk brengen.
2.2 Goede praktijken
We hadden hierboven al verwezen naar het Havencentrum Lillo in de Haven van
Antwerpen, maar ook op andere plekken in België en in het buitenland kunnen goede
voorbeelden gevonden worden van educatieve centra die deze doelstellingen nastreven.
Specifiek voor luchthavens vinden we o.a. goede voorbeelden in Manchester, Wenen en
München. Met het beroepenhuis in Gent hebben we ook nog een geslaagd voorbeeld van
een educatief centrum in eigen land. In al deze bezoekerscentra worden het brede
publiek, leerlingen, studenten, werkzoekenden, … geïnformeerd, geprikkeld, uitgedaagd
om meer te weten te komen over bepaalde (onbekende) beroepen, de geschiedenis en
het belang van de luchthaven/haven of bepaalde jobs, de landschappen of de
toekomstplannen, … Belangrijk daarbij is de bezoekers effectief te laten ervaren wat
er in een (lucht)haven allemaal gebeurt of wat een bepaalde job inhoudt. Via
interactieve touchscreens, tentoonstellingen, video’s, spelen, e.a. maken de
bezoekers kennis met de luchthaven, haven of een bepaald beroep/functie. Vaak worden
deze off-site bezoekerscentra gecombineerd met on-site rondleidingen, waar de
bezoekers met hun eigen ogen kunnen zien hoe bepaalde handelingen gebeuren.
Specifiek voor het onderwijs zijn uitgewerkte educatieve pakketten op maat van elke
leeftijd een essentieel aandachtspunt. Een aanpak op maat van elke doelgroep is
trouwens steeds een belangrijk aandachtspunt.

In bijlage 1 geven we een meer uitgebreid overzicht met concrete illustraties van
verschillende educatieve centra in binnen- en buitenland.

3. De uitbouw van een educatief centrum in het Brussels Airport House
Het educatief centrum heeft als doel om de opleidings- & jobmogelijkheden, alsook het
belang van Brussels Airport beter bekend te maken. Hieronder geven we weer wat er al
gedaan wordt op dat vlak naar de verschillende doelgroepen en geven we aan op welke
manier het educatief centrum in het Brussels Airport House in de toekomst een extra
bijdrage kan leveren.
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Een volledig nieuw educatief centrum opbouwen is niet iets wat van vandaag op morgen
gerealiseerd kan worden. Het lijkt zinvol om in een eerste fase het bestaande aanbod te
bundelen, te versterken en op termijn stelselmatig uit te breiden. Op langere termijn is de
uitbouw van een permanent educatief centrum op de luchthaven een duidelijke ambitie.
De wijze waarop dit moet gebeuren moet nog verder geëxploreerd worden en is
afhankelijk van het ambitieniveau van de partners binnen het Brussels Airport House.
Concreet stellen we volgende werkwijze voor:
3.1. Opstart Testfase: korte termijn
Op korte termijn is het bundelen en versterken van de bestaande acties en de gedeelde
branding ervan de belangrijkste focus. Op relatief korte termijn (vb. van 1 jaar) zouden
alle acties in dit verband moet gebrand worden onder de noemer van het Brussels Airport
House. Dit verhoogt niet alleen de naambekend van het Brussels Airport House, maar
zorgt ook voor een grotere herkenbaarheid voor het brede publiek en meer weerklank
naar de buitenwereld. Concreet gaat het over volgende activiteiten.
3.1.1. Doelgroep: Brede publiek
De luchtvaartdag 2014 bewees het potentieel dat een permanent educatief centrum op
de luchthaven heeft. Op één dag tijd bezochten meer dan 10.000 bezoekers verschillende
bedrijven en activiteiten op Brussels Airport. De interesse was bijzonder groot. Dit lijkt
een mooie basis om op verder te werken. Het minimaal 2-jaarlijks organiseren van
een gelijkaardig evenement lijkt een interessante piste om de luchthavens verder in de
kijker te zetten en het draagvlak te vergroten. Het is belangrijk om dit nu reeds aan te

kaarten bij de verschillende betrokken instanties en overheden. Wat betreft de Guided
Tours lijkt het interessant om deze nog meer af stemmen op de doelgroep (zie verder).
Op basis van deze ervaringen kan er daarna bekeken worden wat interessant en haalbaar
is om op een permanente basis aan te bieden aan het grote publiek.
3.1.2. Doelgroep: Studenten
Gezien de nood aan een goede didactische ondersteuning en het belang om inhoud van
het educatief centrum af te stemmen op de eindtermen in het secundair onderwijs, lijkt
samenwerking met bestaande organisaties met de nodige kennis ter zake wenselijk om op
korte termijn een aanbod uit te werken.
3.1.3. Studenten 10-14jaar
Het Beroepenhuis in Gent heeft de voorbije jaren een sterke expertise uitgebouwd in
het voorbereiden van jongeren tussen 10 en 14 jaar om een bewuste en positieve
beroeps- en studiekeuze te maken. Momenteel is er voor deze groep leerlingen geen
aanbod in het Brussels Airport House.
Het onderzoeken van een eventuele samenwerking met het Beroepenhuis lijkt de
moeite waard. Voor de doelgroep van de laatste graad van het lager onderwijs en de
eerste graad secundair onderwijs kan dit een quick win betekenen aangezien het
beroepenhuis de nodige expertise in huis heeft om de leerlingen op een effectieve wijze te
benaderen en te laten werken rond studiekeuze. Een mogelijke samenwerking is
natuurlijk steeds afhankelijk van bepaalde condities en de verwachtingen die
beide partners daarbij hebben. Concreet denken we aan het opzetten van tijdelijke
beroepen-ateliers.
In de beroepenateliers kruipt de leerling in de huid van een beroepsbeoefenaar. De
leerling kan experimenteren met materialen en gereedschappen. Enkele voorbeelden:
- Transport en logistiek - magazijnmedewerker en expediteur: Twee teams spelen een
stapelspel met logische denkoefeningen, ritjes met een transpallet en leveringen van
dozen. Welk team wint ?
- Horeca - kelner en barpersoneel: In het horeca atelier leer je een heerlijke cocktail
samenstellen. Die mag je ook proeven natuurlijk. Hoe snel doe je het parcours met de
plateau zonder morsen?
- Voedingsindustrie - kwaliteitsverantwoordelijke, productieoperator, inpakker: De
jongeren trekken een haarnetje en een jasje aan voor de hygiëne en doen 4 proefjes uit
de voedingsindustrie: smaken herkennen, controle op pizzadozen, analyse van
verpakkingen en ontdekken van bewaartechnieken.
De beroepenateliers zijn qua investering in materiaal beperkt en gezien de tijdelijke duur
van de ateliers (bvb. 1 of 2 weken per jaar) is de kostprijs qua personeel ook beperkt. De
begeleiding van de leerlingen en de uitbouw van de beroepenateliers zou gedaan kunnen
worden door de mensen van het Beroepenhuis, gezien hun expertise daar in, eventueel
daarbij ondersteund via personeel van de provincie, naar analogie met de Doebeurs in de
Brabanthal. De mensen van het beroepenhuis zouden ook kunnen voorzien in een vooren natraject voor de leerlingen en leerkrachten op de school rond studiekeuzebegeleiding
en herkennen van de eigen competenties. De keuze van de beroepen zou gebeuren door
de partners uit het Brussels Airport House en het Beroepenhuis, eventueel in
samenspraak met de sectoren en mogelijke andere investeerders. Uit deze eerste
ervaringen kunnen we bekijken wat interessant lijkt om op permanente basis aan te
bieden én wat bijkomend nog moet uitgewerkt worden: welke beroepen moeten aan bod
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3.1.4. Studenten 16-19jaar
Voor de doelgroep van de laatstejaarsstudenten secundair onderwijs bestaan er nu reeds
initiatieven, zoals de doedagen. Deze doedagen, georganiseerd door VOKA in
samenwerking met het logistiek platform Vlaams-Brabant, bieden een combinatie van een
algemene toelichting van jobs op de luchthaven, een guided tour op de luchthaven en een
bedrijfsbezoek. De interesse daarvoor is groot.
Op korte termijn zouden we het aantal doedagen op de luchthaven kunnen
uitbreiden. In principe is daar het nodige budget voor voorhanden, al moet dit gebeuren
in samenspraak met het logistiek platform.
Bovenop de uitbreiding van het aantal doedagen, lijkt het ook wenselijk om tijdens de
guided tours nog meer de focus te leggen op de jobs die er op de luchthaven
zijn. Om daarop te kunnen inspelen, zou het praktisch zijn om een VDAB-begeleider mee
te laten gaan met de guided tours. Dit opnieuw in functie van een leerproces waarbij we
kunnen nagaan hoe we rondleidingen op de luchthaven meer kunnen afstemmen op de
doelgroep van potentieel toekomstige werknemers of het stimuleren van een studiekeuze
in het hoger onderwijs die aansluit bij een functie op de luchthaven. Bovendien biedt het
de kans om contacten te leggen met (nieuwe) bedrijven (in verschillende sectoren) die
eventueel geïnteresseerd zijn om op structurele wijze samen te werken in het kader van
een permanent educatief centrum en stages voor leerlingen/studenten. We willen nog
evolueren naar een betere afstemming van de inhoud van deze doedagen op de
eindtermen alsook een nog grotere focus op de jobinhoud, meer bepaald tijdens de
guided tours. Het havencentrum Lillo kan daarbij als voorbeeld dienen. Een uitbreiding
van de doedagen met een voor- en natraject rond jobkeuze, jobvereisten en de
mogelijkheden die leerlingen hebben inzake verdere studiekeuzes, zou een goede
aanvulling zijn op de bestaande doedagen.
3.1.5. Doelgroep: studenten hoger onderwijs, werkzoekenden
Specifiek voor de groep van de werkzoekenden en de zogenaamde High Potentials
(studenten hoger onderwijs) zou een aangepaste guided tour met een bedrijfsbezoek op
maat en specifieke informatie over de jobs op de luchthaven die aansluiten bij hun
jobaspiratie en –mogelijkheden of hun studiekeuze een bijkomende piste kunnen zijn.
3.2. Verder exploreren van goede voorbeelden
Zoals gezegd is het op langere termijn de ambitie om een permanent educatief centrum
op de luchthaven uit te bouwen. In deze nota werden enkele concrete voorbeelden
aangegeven van hoe dit kan gebeuren. Het lijkt interessant om deze voorbeelden verder
te gaan bekijken. We hebben reeds een bezoek gebracht aan het Havencentrum Lillo en
het Beroepenhuis in Gent, die beide interessante voorbeelden waren, maar niet specifiek
gericht op een luchthaven. Het zou een piste kunnen zijn om met een beperkte delegatie
een educatief centrum te gaan bezoeken in het buitenland, hetzij één van de voorbeelden
hierboven vermeld, hetzij nog een ander voorbeeld.
De uitbouw van het educatief centrum met interactieve toepassingen en doe-activiteiten
lijkt alleszins een concreet voorbeeld van hoe op langere termijn mensen kunnen
enthousiast gemaakt kunnen worden voor jobs op de luchthaven én het belang van de
luchthaven op een interessante manier te duiden.

3.3. Bepalen ambitieniveau
Op basis van de testfase en de onderzochte goede voorbeelden, kan het ambitieniveau
bepaald worden door de stuurgroep van het Brussels Airport House. Concreet zien we 3
potentiële scenario’s:
Scenario 1: De uitwerking van de testfase blijkt het hoogst haalbare of wenselijke
scenario te zijn: Er wordt gewerkt met tijdelijke opstellingen en éénmalige evenementen.
Alles wordt wel gepromoot via het Brussels Airport House als overkoepelend geheel.
(naam en logo van het Brussels Airport House wordt gehanteerd)
Scenario 2: Er wordt gewerkt aan een permanent educatief centrum, maar dit wordt
beperkt tot een aanbod met de primaire focus op onderwijs. De uitwerking ervan
(tentoonstelling,
doe-activiteiten,
begeleiding,…)
wordt
uitbesteed
aan
partnerorganisaties, zoals het Beroepenhuis. Dit gebeurt weliswaar in samenwerking en
overleg met de partners van het Brussels Airport House. Het educatief centrum wordt
gepromoot via het Brussels Airport House als overkoepelend geheel (naam en logo vh
Brussels Airport House wordt gehanteerd). Het Brussels Airport House staat in voor de
logistieke ondersteuning en gaat mee op zoek naar financiering.
Scenario 3: Het Brussels Airport House bouwt op termijn een volledig op zichzelf staand
educatief centrum uit met eigen personeel en werkingsmiddelen, cfr. het Havencentrum
Lillo. In dit geval dient er een specifieke manager op dit project gezet te worden die de
volledige uitwerking ervan op zich kan nemen.
De uiteindelijke uitwerking van één van deze scenario’s zal tevens afhangen van andere
factoren zoals de locatie en de financieringsmogelijkheden.

4. Locatie
Zowel op korte als op lange termijn lijkt een voldoende grote én toegankelijk ruimte
zonder al te veel voorafgaandelijke controles wenselijk. Daarom wordt er in de eerste
plaats gedacht aan gebouw 706 op Brucargo om het educatief centrum uit te bouwen al
zijn andere locaties ook mogelijk.

5. Financiering
De financiering voor de opstart van een permanent educatief centrum is nog onduidelijk.
Indien er grote infrastructurele aanpassingen moeten gebeuren, is het noodzakelijk om
zowel de nodige privé-investeerders als publieke financierders te vinden. Daarbij wordt
o.a. gedacht aan volgende mogelijke partners:
-

De Vlaamse overheid, Federation Bruxelles-Wallonie en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De Provinciale Overheid
Europese fondsen: ESF & EFRO
BAC
VDAB
Grote bedrijven op Brussels Airport
Sectorfondsen
Samenwerking met het hoger onderwijs
RTC Vlaams-Brabant
…

6. Concrete vragen aan de stuurgroep van het Brussels Airport House:
1) staat de stuurgroep achter de uitbouw van een educatief centrum binnen het Brussels
Airport House?
2) Is de stuurgroep akkoord met de voorgestelde werkwijze waarbij we starten met een
testfase, de verdere exploratie van goede voorbeelden en het bepalen van het
ambitieniveau, waarna het uitvoerend comité instaat voor de uitwerking?
3) Wat is het voorlopige ambitieniveau voor de stuurgroep, rekening houdend dat dit
gedurende de komende periode met de opgedane ervaring nog kan wijzigen?
4) Welke rol ziet elke partner van de stuurgroep voor zichzelf weggelegd?

Bijlage 1: Goede praktijken in binnen- en buitenland
We hadden hierboven al verwezen naar de verschillende educatieve centra in binnen- en
buitenland. Hieronder geven we een meer uitgebreid overzicht ervan met concrete
illustraties. Zoals gezegd, vinden we specifiek voor luchthavens o.a. goede voorbeelden in
Manchester,
Wenen
en
München. In alle drie de
luchthavens vinden we een

Visitair Centre Vienna Airport, www.viennaairport.com

bezoekerscentrum terug waar het brede publiek meer
informatie over de luchthaven kan te weten komen via
interactieve informatieborden met touchscreens:
Centre Visitor Park Munich
informatie over het aantal jobs, het economische belang Information
Airport, www.munich-airport.de
van de luchthaven, de verschillende (onbekende)
beroepen, de geschiedenis van de luchthaven, de landschappen of de toekomstplannen.
In de luchthaven van München is er een cinema waar wordt getoond hoe de
luchtverkeersleiding werkt, wat de milieu-afdeling doet, hoe vracht wordt afgehandeld, …
en zowel in München als in Manchester kunnen vliegtuigtoestellen worden bezocht
en is er een spottersruimte voorzien waar bezoekers de vliegtuigen van dichtbij kunnen
zien vertrekken en landen en zien klaar
gemaakt worden voor vertrek. Dichter
bij huis heeft het Havencentrum Lillo
ook een interactieve kaart van de
Schelde met alle havenactiviteiten
en een interactieve tentoonstelling.
Deze binnen- en buitententoonstelling
van 2.000 m² geeft een unieke blik op
Vliegtuigbezoek Manchester Airport, Visitor Park Manchester Airport,
het havengebeuren, waarbij bezoekers
www.manchesterairport.co.uk
zelf aan de slag kunnen gaan als
kraanman op een
containerterminal
of ontdekken hoe
sportschoenen
gemaakt worden.
In de maritieme
tuin wandel je
rond
tussen
Interactieve tentoonstelling
grotere stukken
Havencentrum Lillo,
uit
het
www.provant.be
havengebied.
Deze off-site bezoekerscentra worden ook
meestal gecombineerd met on-site Permanente tentoonstelling Havencentrum Lillo,
www.provant.be
bustours
waarbij
de
verschillende
(luchthaven)gedeeltes kunnen worden bezocht. In de Luchthaven van München, maar ook
in het Havencentrum Lillo worden deze bustouren afgestemd op het publiek: kinderen,
scholen, verenigingen en bedrijven of zelfs voor nieuwe werknemers van bedrijven op de
luchthaven zelf worden specifieke bustours ingelegd. Gidsen worden opgeleid om deze
rondleidingen te geven, afgestemd op het doelpubliek.

Een educatief centrum moet echter verder gaan dan louter het informeren van bezoekers.
We willen jongeren ook aanzetten om te kiezen voor opleidingen die aansluiten bij de
beroepen op de luchthaven, jongeren en anderen tonen welke jobmogelijkheden er zijn en
zelfs toekomstige werknemers gaan opleiden in het educatief centrum. Zoals hierboven
reeds gezegd, hebben de meeste van deze bovenstaande voorbeelden specifieke
programma’s op maat van scholen. Het beste voorbeeld van een goede ondersteuning
van jongeren voor een positieve studiekeuze ifv een beroep vinden we echter in
eigen land, met name in het Beroepenhuis in Gent. Het Beroepenhuis in Gent heeft de
voorbije jaren een sterke expertise uitgebouwd in het voorbereiden van jongeren tussen
10 en 14 jaar om een bewuste en positieve beroeps- en studiekeuze te maken.
In Het Beroepenhuis kunnen jongeren en hun begeleiders op een interactieve manier
kennis maken met de wereld van arbeid en beroepen in het algemeen en met technisch
en praktisch - uitvoerende beroepen in het bijzonder. Ook minder gekende beroepen
komen er aan bod.
Zij focussen daarbij niet enkel op het
enthousiasmeren van de jongeren via een
interactieve tentoonstelling en allerlei doeactiviteiten,
maar
koppelen daaraan ook
een voor- en natraject
die sterk inspelen op
de
studieen
beroepskeuze.
Waar
ben je als jongere in Tentoonstelling Beroepenhuis Gent,
geïnteresseerd
en www.beroepenhuis.be
welke studierichtingen bestaan er daarvoor? Bovendien houden
ze daarbij rekening met het bereiken van de eindtermen in het
onderwijs, waardoor het voor scholen interessant is om er aan deel te nemen. Zij voorzien
lespakketten voor in de klas om bezoeken aan het beroepenhuis voor te bereiden en er
achteraf ook nog mee aan de slag te gaan rond studiekeuzebepaling. Ook het
Havencentrum in Lillo werkt op deze manier. Zij hebben echter ook een aanbod naar de
hoger jaren in het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Daarbij focussen ze op de
verschillende jobmogelijkheden in de haven. Zo bestaat er o.a. de rondleiding ‘Haven
vol uitdagingen’ die de link legt tussen de verscheidenheid aan jobs in de Antwerpse
haven en de studiekeuze die deze jongeren nu maken. Tijdens deze daguitstap ontdekken
ze verschillende jobs in de haven, industrie en logistiek. Uitdagingen zoals duurzaamheid,
veiligheids- en energievoorzieningen vormen de rode draad van de dag. Aan het einde
van de dag krijgen de leerlingen de kans vragen te stellen aan mensen die zelf voor een
carrière in de haven gekozen hebben.

Beroepenatelier logistiek
Beroepenhuis Gent,
www.beroepenhuis.be

Het programma bestaat uit volgende onderdelen:
- een voorbereidende gastles waarin de haven, jobkansen en beroepsprofielen aan bod
komen
- een rondrit met bezoeken aan verschillende bedrijven en terminals als kennismaking
met de verschillende beroepen in de haven
- gesprekken met werknemers uit diverse sectoren over hun eigen school- en
werkloopbaan
- een bezoek aan de tentoonstelling
Er bestaat ook een gelijkaardige rondleiding ‘Haven vol beroepen’, maar dan op maat van
specifieke studierichtingen bv. Handel-logistiek.

Al deze voorbeelden geven een beeld van hoe een educatief centrum als onderdeel van
het Brussels Airport House er kan uitzien. Voor meer info, zie onderstaande links:
http://www.manchesterairport.co.uk/manweb.nsf/Content/concordeeducation
http://www.viennaairport.com/en/passengers/airport/visitair_centre_-_the_visitor_centre
http://www.munich-airport.de/en/consumer/erlebnis/besucherpark/infozentrum/index.jsp
http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dwep/havencentrum/havencentrum.html
http://www.beroepenhuis.be/
Filmpje over het Havencentrum met een woordje uitleg bij de ‘Digitale Schelde’, een
multimedia-voorstelling van de Schelde met alle Havenactiviteiten er rond.
https://www.youtube.com/watch?v=cAjB5JD9tgo
Zie ook: http://www.havenvanantwerpen.be/havenpaviljoen/factsAndFigures.php

