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15 jaar West-Vlaamse  

“Scholenwedstrijd Sanitair & Verwarming” 
 
 
Confederatie Bouw en Techlink West-Vlaanderen hadden afgelopen schooljaar iets te vieren: de scholenwedstrijd 
sanitair & verwarming werd voor de 15de keer georganiseerd.  
 
Het mag gezegd zijn… deze editie van de scholenwedstrijd was een speciale editie. Door de pandemie werd de 
wedstrijd in schooljaar 2019-2020 noodgedwongen stopgezet. In september konden de scholen de verdere opbouw 
van de opdrachtinstallatie afwerken. Vanuit het inrichtend comité werd gevraagd om nog mintens twee extra 
uitbreidingen aan toe te voegen. Het zag er even spannend uit toen de regels opnieuw strenger werden, maar dankzij 
de inspanningen van de leerkrachten, leerlingen en partners werd in juni dan toch de 15de editie afgerond.  
 
Het principe: elke school monteert in teamverband een installatie met diverse toestellen en leidingen. Zo kan de 
theorie omgezet worden in de praktijk. Voor de uitwerking van de installaties moeten de leerlingen rekening houden 
met de regels der kunst en diverse normen of reglementen. De gemaakte installaties worden uitvoerig getest en 
gecontroleerd door de jury.  
 
Via de scholenwedstrijd wil de Confederatie Bouw en Techlink enerzijds het beroep van installateur ‘in the picture’ 
zetten bij de jongeren. Iedereen weet dat het een beroep is met veel toekomst. Anderzijds willen wij de scholen 
ondersteunen. We doen dit via het ter beschikking stellen van materialen, maar ook evengoed door te zorgen voor 
een goed netwerk tussen de leerkrachten van de verschillende scholen.  
 
Doorheen de jaren hebben we een duidelijke evolutie gezien in de scholen. Nu vooral hopen dat nog meer jongeren 
ervoor kiezen om installateur te worden! 
 

Trouwe steun vanuit de sector 
 
We zijn bijzonder trots om met onze organisatie zo’n project te kunnen blijven organiseren, en hopen dit nog vele 
jaren te mogen doen. Dit is uiteraard te danken aan de vele sponsors en partners, die mee hun schouders onder dit 
project zetten. 
 
Hierbij denken wij vooral aan de zeven peter-groothandelaars, die via het peterschap over een school de meeste 
materialen voor de installatie gratis ter beschikking stellen. De firma’s Alsan, Desco, Facq, Omni-Term, Sanicomfort, 
Sax en Van Marcke zijn hiervoor onze trouwe partners. 
 
Daarnaast kunnen de inrichters rekenen op de financiële ondersteuning door Buderus, De Watergroep, Dyka 
Techlink, Vaillant, Itho Daalderop, Radson, Ridge Tool Europe en Rothenberger. Dit jaar kregen de scholen heel wat 
zeer waardevolle materiaalpakketten van BSC Niron, Comap, Euro-Index, Fernox, Nathan Systems, Nicoll, 
Oventrop, Viega Belgium, Watts Benelux en Wilo. 
 
Tijdens het afgelopen schooljaar werkt het inrichtend comité samen met RTC West-Vlaanderen. Samen met het RTC 
willen we het project nog meer in de kijker zetten, met het oog op een breder draagvlak én vooral meer leerlingen 
aantrekken tot de opleiding tot installateur. 
 
Mede dankzij deze samenwerking mocht de organisatie in april aan elke school een persmachine (geschonken door 
Viega) en zeer waardevol pakket perskoppelingen overhandigen aan elke school.  



Scholenwedstrijd Sanitair & Verwarming 
een organisatie van de Confederatie Bouw West-Vlaanderen en Techlink 

Confederatie Bouw W.-Vl. ● Kortrijksestraat 389A ● 8500 Kortrijk ● 056 26 81 50 ● www.scholenwedstrijd.be 

 

blz. 2 
 

 

Resultaten schooljaar 2020-2021 
 
Dit schooljaar hebben alle negen West-Vlaamse scholen met een afdeling sanitair-CV deelgenomen. Normaal gaat 
een vakjury langs in elke school om uitvoerig de opgebouwde installatie te testen en tegelijk de praktische kennis bij 
de leerlingen af te toetsen. Maar ook hier was corona spelbreker en kon de jury maar met een beperkte groep 
langsgaan in een aantal scholen voor een korte jurering. 
 
Tijdens de prijsuitreiking – online uiteraard – sprak de Philippe Warlop, voorzitter van het inrichtend comité, een grote 
waardering uit aan de leerkrachten en leerlingen: “Leerkrachten hebben het zwaar te verduren gehad. Zichzelf 
motiveren om naast het aanbieden van de nodige leerstof zich ook nog eens opladen voor de scholenwedstrijd en 
de leerlingen hierin te motiveren bleek niet evident voor elke betrokkene. We merken dat heel wat leerkrachten, 
tijdens de weinige contactmomenten met de leerlingen, heel wat energie hebben gestoken in het welbevinden van 
de leerlingen. Zonder deze inspanningen hadden vermoedelijk veel leerlingen afgehaakt. Een welgemeende 
chapeau voor die scholen die erin slaagden toch een kwaliteitsvol resultaat te presenteren.” 
 
Alle leerlingen kregen een uitgebreide giftbag met heel wat nuttige en leuke gadgets van diverse sponsors. Voor de 
scholen was er voor elk een waardebon van € 350 waarmee ze materialen kunnen aankopen voor hun afdeling bij 
hun peter-groothandelaar.  
 
De scholen waren uiteraard benieuwd naar de resultaten… Het was een bijzondere editie, niemand twijfelt daaraan. 
Zeker voor het onderwijs was het allesbehalve een normaal schooljaar te noemen. Het was moeilijk om zonder veel 
fysieke praktijkopleidingen ten volle aan de installatie te werken. Ook de vakjury kon geen uitgebreide jurering in de 
scholen doen. Daarom werd beslist om er dit jaar geen echte wedstrijd van te maken en iedereen uit te roepen als 
winnaar. 
 

Verdere info & beelden 
 
Op de website www.scholenwedstrijd.be kan je de prijsuitreiking en reportagefilm herbekijken. De foto’s van de 
installaties die de scholen gemaakt hebben, kan je vinden op de Facebook-pagina 
www.facebook.com/ScholenwedstrijdSanitairVerwarming.  
 
 

Contactpersoon 
 
Gerd Decoene 
Confederatie Bouw West-Vlaanderen 
Kortrijksestraat 389 A • 8500 Kortrijk 
T 056 26 81 41 • M 0476 92 68 78 
gerd.decoene@confederatiebouw.be  
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