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Hogeschool UCLL en VDAB Vlaams-Brabant ondertekenen
samenwerkingsakkoord
Aankondiging tijdens studentenproject ‘Gluren bij UCLL’

VDAB Vlaams-Brabant en hogeschool UCLL ondertekenen op 14 april 2016 een akkoord om
diepgaander samen te werken. Beide instellingen willen hun aanbod optimaal op elkaar
afstemmen. “Er is geen tijd meer om talent te verspillen,” zegt Fons Leroy, gedelegeerd
bestuurder van VDAB. “Samen met hogeschool UCLL denken we nog beter op de specifieke
behoeftes van de arbeidsmarkt in te kunnen spelen.”

Samen voor meer succes in onderwijs en op de arbeidsmarkt
Wat zijn hogeschool UCLL en VDAB Vlaams-Brabant zoal van plan? Om te beginnen willen ze elkaar
beter vinden in het oriënteren en heroriënteren van studenten en cursisten. VDAB en UCLL nodigden
daartoe al ‘studiestakers’ uit voor een infosessie op Campus Proximus, begin maart. Hogeschoolstudenten die niet wensten verder te studeren, kregen er info op maat over een aantal VDABopleidingen die hun kansen op de arbeidsmarkt op korte termijn aanzienlijk zouden doen stijgen. De
studentendiensten van UC Leuven-Limburg namen ook deel, opdat ze eventuele studiestakers beter
zouden kunnen begeleiden.
Mismatch vraag en aanbod
Tegelijkertijd komen ook heel wat universiteitsstudenten bij VDAB terecht, wanneer hun leerkrediet
uitgeput is. Toon Martens, algemeen directeur van hogeschool UCLL: “Veel van deze studenten hadden
wellicht beter meteen voor een professionele bacheloropleiding aan de hogeschool gekozen. Via onze
samenwerking met VDAB Vlaams-Brabant kunnen we hier adequater op inspelen en zo ook de mismatch
tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt aanpakken.”
Een ander aspect van de samenwerking is het uitwisselen van deskundigheid in didactiek en
arbeidsmarktanalyse en het inzetten op het verder digitaliseren van hun beider dienstverlening. Als
buren op het researchpark van Haasrode zullen UCLL en VDAB Vlaams-Brabant bijvoorbeeld ook werken
aan een kader voor duurzaamheid door onder meer hun infrastructuur te delen en in te zetten op
duurzame mobiliteit.
Geen tijd om talent te verspillen
“Er is geen tijd meer om talent te verspillen,” zegt Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB.
“Verschijnselen op de arbeidsmarkt zoals de vergrijzing, de instroom van werkzoekenden zonder
kwalificaties en het matchen van vacatures aan profielen van werkzoekenden vragen om een
afgestemde aanpak. Ook het stimuleren van de zin voor techniek, technologie en ondernemerschap in
functie van maatschappelijke behoeften en arbeidsmarktbehoeften is brandend actueel. Samen met
hogeschool UCLL denken we nog beter op de specifieke behoeftes van de arbeidsmarkt in te kunnen
spelen.”
Afstand leren en werken verkleinen
Voor UCLL is succes in onderwijs en op de arbeidsmarkt prioriteit nummer 1. “Hoe kleiner de breuklijn
tussen leren en werken is, hoe groter de kans dat jongeren snel hun weg vinden,” zegt Toon Martens,

algemeen directeur van hogeschool UCLL. “Door onze samenwerking met VDAB kunnen onze studenten
en alumni nu gedurende hun volledige leer- en werkloopbaan ondersteund worden in hun keuzes.”
De traditionele, rechtlijnige loopbaan ‘leren-werk-pensioen’ is ondertussen vervangen door een nieuw
leerloopbaanschema: ‘leren-werk-leren-werk-leren-werk- … pensioen’. UCLL en VDAB willen jong en
oud in heel hun leerloopbaan ondersteunen. Het samenwerkingsverband leidt ertoe dat iedereen zich
zoveel als nodig en wanneer nodig kan professionaliseren.
Studentenproject ‘Gluren bij UCLL’
Hogeschool UCLL en VDAB Vlaams-Brabant hebben elkaar als buren op het researchpark van Haasrode
gevonden. De samenwerking onderstreept zo ook één van de troeven van Campus Proximus, namelijk
de nabijheid van bedrijven en organisaties als Imec en VDAB. Het akkoord werd dan ook ondertekend
tijdens het event ‘Gluren bij UCLL’ op 14 april 2016. Dit studentenproject zette bedrijven uit de directe
omgeving en uit de regio Vlaams-Brabant aan om een kijkje te komen nemen op de gloednieuwe
Leuvense campus van de groep Management & Technologie van UC Leuven-Limburg en zo te ontdekken
welke samenwerkingsmogelijkheden de hogeschool nog te bieden heeft.
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Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL biedt 30 professionele bachelor opleidingen aan op 10 campussen in Limburg en
Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.500 studenten en 1700 medewerkers is de hogeschool een van de
grootste verstrekkers van hoger onderwijs in Vlaanderen. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie
KU Leuven en zet in op vernieuwend onderwijs, investeringen en onderzoeksprojecten in de regio. Het
is de ambitie van UCLL om de sterkste opleidingen in Vlaanderen aan te bieden binnen een internationaal
profiel en een sterke band met de KU Leuven.
De hogeschool bestaat uit 3 groepen: ‘Lerarenopleidingen’, ‘Management en Technologie’ en
‘Gezondheid en Welzijn’. Een groep bundelt opleidingen en onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten.
Elke groep heeft eigen partners, kansen en uitdagingen en telt ongeveer 5000 studenten en 500
medewerkers.
Meer info op www.ucll.be.
Over VDAB
De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) bestaat sinds 1989 en staat
onder toezicht van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën, Werk, Ruimtelijke Ordening, Sport en
Erfgoed.
VDAB heeft volgende missie:
• Als loopbaanregisseur schept de organisatie voor alle Vlaamse burgers de ruimte om maximaal
zelf hun loopbaan te ontwikkelen. Dat gebeurt met het oog op een vlottere arbeidsmarktwerking
en welvaart voor iedereen.
• Als dienstverlener helpt VDAB burgers bij het ontwikkelen van hun loopbaan in wisselwerking
met de marktvraag. Daarin spelen wij helder samen met andere dienstverleners. Speciale
aandacht hebben we voor burgers uit kansengroepen.
Om die missie zo efficiënt mogelijk uit te voeren, biedt VDAB een uitgebreid en doeltreffend
dienstenpakket aan: arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling, loopbaandienstverlening, faciliteren
van de arbeidsmarktwerking.
VDAB wil betrouwbare, behulpzame en wendbare service aanbieden en de burger (werkzoekende,
werkende en werkgever) op een zo efficiënt mogelijke manier benaderen. De nieuwste
informaticatoepassingen spelen hier op in.

