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Persbericht 
Kortenberg, 12/04/2022 
 
 

VR-apparatuur in scholen komt ook bouw ten goede 
VCB en Techlink vragen daarnaast ook aandacht voor energietransitie in bouwonderwijs 
 
Minister Ben Weyts heeft zopas bekend gemaakt dat hij 6,5 miljoen euro gaat uittrekken om Virtual 
Reality (VR) te introduceren in de scholen. Ook de VCB (Vlaamse Confederatie Bouw) en Techlink staan 
positief tegenover dit plan. Nu reeds heeft de sector al een aantal films gerealiseerd die via VR-brillen 
kunnen worden bekeken. Maar ontbrekende hardware in de scholen maakt het niet altijd mogelijk om 
die af te spelen. Daarnaast vraagt de VCB ook aandacht voor andere digitale applicaties. Ten gronde 
moet het onderwijs beter voorbereiden op de nakende energietransitie waarbij gas- en stookolieketels 
plaats moeten ruimen voor bijvoorbeeld warmtepompen. 
 
Het sectorfonds Constructiv beschikt al over een aantal in VR gerealiseerde films over bouwplaatsen waarbij de 
leerling in VR het leven op een bouwplaats kan ervaren. Het aantal VR-films over de bouw zullen trouwens 
steeds meer toenemen. Binnenkort zullen leerlingen ook de bouwplaats van de Oosterweelverbinding op die 
manier kunnen ervaren. Daarnaast beschikt Constructiv ook rond veilig werken op hoogte al over een 
opleidingsmodule in VR. Die kunnen worden bekeken in de construbus van Constructiv. Constructiv maakt 
gebruik van zo’n bus omdat scholen niet altijd over de hardware beschikken om VR-films te bekijken. De extra 
middelen die minister Weyts aan VR-infrastructuur besteedt, moeten dit wel mogelijk maken. 
  
Maar ook op andere terreinen nemen digitale technieken in de bouw almaar toe. Tablets worden gemeengoed 
op de bouwplaatsen. Niet alleen de bedienden maar ook de bouwarbeiders zullen hiermee moeten leren 
werken. Denk ook aan drones die 3D-scans van gebouwen en infrastructuren maken. Daarnaast zien we dat 
steeds meer bouwbedrijven gebruik maken van BIM (Building Information Modelling). Het gebouw of de 
infrastructuur wordt dan eerst virtueel opgebouwd vooraleer fysiek wordt gebouwd. Maar ook nadat het gebouw 
is opgericht, zal het mogelijk zijn dankzij BIM via speciale brillen in situ vast te stellen waar kabels en leidingen 
precies zijn gelegen. Dat zal het onderhoud van de installaties verregaand vergemakkelijken. 
  
Ten gronde moet het bouwonderwijs de nakende energietransitie ondersteunen. Dat betekent dat we moeten 
stoppen met het verwarmen van onze gebouwen met stookolie en gas. In de plaats komen diverse 
toepassingen van warmtepompen. In grotere gebouwen komen complexere installaties die slim zullen worden 
aangestuurd. Maar in het huidige bouwonderwijs ligt de klemtoon nog sterk op de installatie van gas- en 
stookolieketels. Ook daar zal zich dus een transitie moeten voordoen. VR-toepassingen kunnen daarbij helpen. 
Maar de verandering zal dieper moeten gaan dan de aankoop van digitale gadgets. 
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Kris Van Dingenen, algemeen directeur van Techlink: “Onze installateurs moeten zich op enkele jaren tijd 
aanpassen en zich toeleggen op de aanleg van installaties die geen gebruik meer maken van fossiele 
brandstoffen. Het is dus cruciaal dat ook het onderwijs zich versneld aanpast en arbeidskrachten aflevert die 
vertrouwd zijn met de installatie van warmtepompen en andere fossielvrije installaties”. 
  
Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB: “VR-toepassingen zijn nuttig om de installaties in complexere 
gebouwen te simuleren. Zij zijn dus ook nuttig om leerlingen en studenten te introduceren in en te 
enthousiasmeren voor de nieuwe energetische aanpak van die gebouwen”. 
 
 
 
Voor meer informatie: 
 

• Kris Van Dingenen, Algemeen Directeur Techlink, kris.vandingenen@techlink.be, 0477/33.29.34 
• Marc Dillen, Directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw, marc.dillen@vcb.be, 

0475/72.01.72 
 

+++ Einde persbericht +++ 
 
Over Techlink  
Techlink is de Belgische beroepsfederatie voor technische installatiebedrijven - elektriciteit & HVACS (warmte, 
ventilatie, airconditioning en sanitair). Als sectorleider neemt Techlink zijn verantwoordelijkheid op door een 
voortrekkersrol op te nemen in de energietransitie en de veranderende maatschappelijke context waarin 
installatiebedrijven moeten werken. Voor haar meer dan 3 000 leden installatiebedrijven, vertaalt Techlink 
beleid op Europees, nationaal en lokaal niveau naar praktische handvaten.  
Techlink is één van de leidende stemmen in het debat over de energietransitie in België: van fossiele 
energiebronnen over hybride oplossingen tot hernieuwbare systemen, energiebeheer en -opslag. 
 
Over de Vlaamse Confederatie Bouw 
In Vlaanderen telt de Confederatie Bouw meer dan 10.000 aangesloten bedrijven. Bij de Confederatie Bouw zijn 
zowel kleine en middelgrote als grote ondernemingen aangesloten. Daarbij gaat het om alle bouwberoepen, 
niet alleen de algemene aannemers, de uitvoerders van infrastructuurwerken en de wegenbouwers maar ook 
de voltooiings- en installatiebedrijven. 
 
 
 
 
 
 

mailto:kris.vandingenen@techlink.be
mailto:marc.dillen@vcb.be

