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Persdossier STARTECH’S DAYS 2021 
 

DE STARTECH’S DAYS, HET EVENEMENT 

OM BEROEPEN TE ONTDEKKEN 
 

Op 8 en 9 november verwelkomen de organisatoren van de Startech’s Days 

meer dan 5000 bezoekers in Ciney. We geven u graag een uitgebreid 

overzicht van het programma. 
 

EEN HONDERDTAL ACTIVITEITEN 
De activiteiten willen jongeren inspireren om te kiezen voor een beroepsopleiding en een technisch 

beroep. Ze willen de bezoekers laten zien dat deze beroepen heel wat mogelijkheden bieden voor 

een levenslange persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

Verder wil men iedereen duidelijk laten zien dat er voor deze beroepen heel wat meer nodig is dan 

een paar handige handen. De STEAM-competenties (Sciences, Technology, Engineering, Arts, 

Mathematics) staan vandaag centraal in de opleidingen. Ze komen aan bod in het beroependorp. 

Via een honderdtal activiteiten krijgen de deelnemers de mogelijkheden om vaak onbekende 

beroepen en vaardigheden te ervaren, proberen en ontdekken. 

De mogelijkheden zijn eindeloos: 

 ontdek de wondere wereld van de scheikunde; 

 help mee aan de analyses van de wetenschappelijke politie; 

 dompel je onder in de wereld van veiligheid en preventie; 

 doe mee aan een workshop biobrandstof maken of een workshop over groene energie of 

warmtepompen; 

 maak kennis met de beroepen in de transportsector (rijsimulatoren,…), in de 

dienstensector (schoonheid, kok, …), de creatieve kunsten (haarsnit, mode, …), de bouw 

(betegeling, schilderwerk, houtbewerking …), de industrie (lassen, …); 

 stap in de wondere wereld van de robotica, de gastronomische chemie, de 

levenswetenschappen, codering, de mechatronica; 

 leer een drone en een warmtepomp te bedienen, een microcontroller-kaart te 

programmeren;  

 voer experimenten rond het luchtledige uit …; 

 ontmoet vakmensen uit de landbouw, de tuinbouw, …; 

 informeer je over de wereld en de beroepen van morgen met de Technosphère; 
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 ga aan de slag met 3D-printers, VR-brillen, Lego spike en Makey Makey; 

 informeer je over de arbeidsmarkt, je carrièremogelijkheden, … in de ‘Oriëntatie’-ruimte; 

 en tal van andere leuke en leerrijke ervaringen … 

 

VIJF CONFERENTIES 
Dinsdag 9 november om 10.00 uur: Rondetafelgesprek ‘L’orientation tout au long de la vie, cela 

commence à l’école !’ (‘Levenslange oriëntatie begint op school!’) in samenwerking met de 

onderwijsstichting van de Franse gemeenschap.  

De organisatie ‘100.000 entrepreneurs’ (‘100.000 ondernemers’) vroeg aan vier ondernemers om 

over hun traject te getuigen. Het is de bedoeling om jongeren door die bijzondere trajecten te 

inspireren. 

1. Maandag 8 november om 10.00 uur: lezing van Anne-Catherine Mailleux, van het bedrijf 

Domobios, dat zich vooral bezighoudt met onderzoek, ontwikkeling, productie en verkoop 

van producten voor de bestrijding van klein ongedierte in huis, zoals matrasmijten, 

kakkerlakken, bedwantsen, enz.  

2. Dinsdag 9 november om 10.00 uur: lezing van Laurence Bechoux van Clip Expo, een 

bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerp en de productie van multifunctionele, 

verplaatsbare stands op maat die overal in Europa de aandacht trekken. 

3. Dinsdag 9 november om 11.00 uur: lezing van Fabien Defays de Citius, een 

engineeringbedrijf dat gespecialiseerd is in mechanica, elektriciteit, automatisering en 

robotica. Het bedrijf richt zich op de ontwikkeling van industriële werktuigen in de ruimste 

zin van het woord: speciale machines, productiemiddelen, robots, studies op maat, beheer 

van industriële projecten in talrijke sectoren zoals de luchtvaart, de ruimtevaart, de 

levensmiddelenindustrie, de automobielindustrie, de chemische en de farmaceutische 

industrie.  

4. Dinsdag 9 november om 13.00 uur: lezing van Mathilde Rutot van Châssis Hanin, een 

lokaal bedrijf dat zijn vakkennis tot in Qatar heeft gebracht.  

22 FINALES VAN HET NATIONAAL BEROEPENKAMPIOENSCHAP  
Tijdens de Startech’s Days worden 22 finales met 143 jongeren georganiseerd.  

 

In elke finale nemen zes tot acht talenten tussen 17 en 25 jaar het tegen elkaar op. De deelnemers 

komen uit de voorselecties die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden. Ongeveer 800 

jongeren uit heel het land en met een diverse achtergrond hebben deelgenomen.  

 

De jongste deelnemer heet Jean. Hij is 15 jaar, afkomstig uit Anvaing, en neemt deel in de 

categorie metselwerk.  

http://www.worldskillsbelgium.be/startech-s-days/conferences
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De deelnemers strijden in de volgende beroepen tegen elkaar: 

- Automobieltechnologie 

- Bakkerij 

- Betegeling 

- Computergraphics 

- Computerondersteund ontwerpen 

- Elektrische installaties 

- Fashion technology 

- Haarsnit 

- Industriële controle 

- Inrichting parken en tuinen 

- IT-netwerkbeheer 

- Koken 

- Lassen 

- Metselwerk 

- Mechatronica 

- Plafonneren/pleisterwerk 

- Schilderwerk en decoratie 

- Schoonheid 

- Schrijnwerk 

- Serveerkunde 

- Vrachtwagenbestuurder 

- Web technologies 

 

AL MEER DAN 5000 INGESCHREVEN BEZOEKERS 
 

Vandaag, op 2 november, hebben al meer dan 5000 bezoekers hun deelname bevestigd.  

Over wie gaat het? 

- De 143 deelnemers aan de wedstrijden en 137 juryleden. 

- De verantwoordelijken voor de activiteiten en de conferenties (ongeveer 300 mensen). 

- Het organisatieteam: WorldSkills Belgium en tientallen andere mensen. 

- Delegaties uit het buitenland die meer willen weten over en zich willen laten inspireren 

door de Belgische organisatie. Het gaat om de landen Frankrijk, Roemenië, Democratische 

Republiek Congo, Luxemburg en Oostenrijk. 

- De leerlingen van het zesde leerjaar tot het hoger onderwijs om tientallen beroepen te 

ontdekken. 

- Werkzoekenden die een opleiding of omscholing zoeken. 

- Leerkrachten om educatieve workshops te volgen of ideeën op te doen voor stages of 

bezoeken met hun leerlingen. 
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- Gezinnen om hun kinderen beter te ondersteunen bij het maken van een positieve keuze 

voor een verrijkende persoonlijke en professionele toekomst. 

 

Het evenement wordt georganiseerd volgens de geldende gezondheidsvoorschriften. 

De volgende regels zijn van toepassing: 

 Voor schoolgroepen (= leerlingen + begeleiders): het dragen van een mondmasker is 

verplicht voor iedereen vanaf twaalf jaar in zones waar de activiteiten plaatsvinden en in het 

horecagedeelte, behalve tijdens het eten aan tafel. 

 Voor individuele bezoekers en personen die betrokken zijn bij de organisatie (jury, 

wedstrijddeelnemers, technici, sprekers, exposanten …): Covid Safe Ticket is verplicht 

(mogelijkheid om ter plaatse een sneltest te doen). 

 

BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN DE EDITIE 2021 
 

- 825 jongeren onder de 25 jaar hebben deelgenomen aan de voorselecties 

- 143 finalisten nemen het op 8 en 9 november tegen elkaar op (Belgische finale) 

- 137 juryleden (jury bestaat uit opleidingsdeskundigen, vakmensen uit de betreffende 

sectoren en onderwijzers) 

- 22 finales  

- 20 onthaalmedewerkers per dag 

- 10 alumni  

- 6 internationale jury’s (Roemeens en Frans) 

- 9 Congolese observatoren 

- 9 leden van het team WorldSkills Belgium 

- 300 begeleiders bij de activiteiten 

- 6 vertegenwoordigde buitenlandse delegaties: Frankrijk, Roemenië, Democratische 

Republiek Congo, Luxemburg en Oostenrijk 

 

- 12.000 m² 

- 1500 m boarding 

- 276 elektrische aansluitingen 

- 200 informatieborden 

- 60 lichtpunten 

- 36 PC 

- 6 dagen opbouwen 

- 6 tenten en 5 paviljoenen 

- 4 clarks en 10 vrachtwagens 

- 34 km elektriciteitskabel 

- 3 generatoren 
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- 2000 flessen water  

- 1000 broodjes 

- 13 waterpunten 

- 3 food trucks 

 

WIE WORDT KAMPIOEN? 
 

Opgelet! Het duurt tot vrijdag 12 november om 19.00 uur voordat we de namen van de 

Belgische kampioenen kennen. Ze worden bekendgemaakt tijdens de feestelijke ‘Palmarès’-avond 

in Ciney Expo. Op die avond worden de bekroonde deelnemers van het kampioenschap voor 

technische en technologische beroepen in de kijker gezet. 

 

Het is in deze ‘vijver’ van talent dat WorldSkills Belgium later ongeveer twintig jongeren (het 

volgende Belgian Team) zal selecteren voor WorldSkills Shanghai van 12 tot 17 oktober 2022. 

 

HOE LOOPT HET VERDER?  
In de komende weken opent WorldSkills Belgium de inschrijvingsprocedure voor de voorselecties 

van 2022. De voorbereiding op de voorselectie is een belangrijke stap. De toekomstige deelnemer 

kan zich voorbereiden met zijn leerkracht, zijn werkgever of zijn opleider door inspiratie te halen uit 

de proeven van de vorige edities.  

 

Na de voorselecties worden de ‘skills teams’ per beroep samengesteld (6 tot 8 jongeren). De teams 

kunnen zich via een volledig opleidingstraject, zowel op technisch vlak als op het vlak van ‘soft skills’, 

klaarstomen voor de volgende Startech’s Days van november 2022. 

 

PRAKTISCH 
- Ciney Expo, Rue du Marché Couvert, 3 te 5590 Ciney 

- 8 en 9 november 2021, gratis toegang van 09.00 tot 17.00 uur 

- Volledig programma op www.worldskills.be  

- Gratis pendelbussen vanuit het station van Ciney.  

- Covid Safe Ticket verplicht voor iedereen ouder dan 16 jaar  

- Inschrijving via ticketingsysteem (gratis toegang) op het platform http://tickets.worldskills.be  

 

PERSCONTACTEN 
- Virginie GILON 0483 41 34 83,  virginie.gilon@worldskills.be  

- Madeleine DEMBOUR 0478 67 25 43, md@kalamos.be 

 

http://www.worldskills.be/
http://tickets.worldskills.be/
mailto:virginie.gilon@worldskills.be
mailto:md@kalamos.be
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OVER WORLDSKILLS BELGIUM 
WorldSkills Belgium is de Belgische organisatie voor de promotie van technische en technologische 

beroepen, met name via wedstrijden van hoog niveau die elk jaar in België georganiseerd worden, 

de zogenaamde Startech’s. WorldSkills Belgium is de Belgische vertegenwoordiger van WorldSkills 

International (een wereldwijde organisatie met 85 lidstaten) en WorldSkills Europe (de Europese 

organisatie met 31 lidstaten) > www.worldskills.be  

 

http://www.worldskills.be/

