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Een jaarverslag gaat in eerste instantie over cijfers, tabel-

len en jaarrekeningen. Maar achter die cijfers zitten talrijke 

verhalen en ideeën. In die zin vertellen de cijfers ook een 

verhaal over studenten, docenten, onderzoekers en perso-

neelsleden van UCLL. Net daarom hebben we voor u tien 

artikels geselecteerd uit ons Moving Minds Magazine. Tien 

sterke verhalen die ‘UCLL in 2019’ typeren en telkens van-

uit het perspectief van onze studenten. Het is slechts een 

selectie uit de realisaties, maar ze laten een hogeschool in 

beweging zien, een hogeschool die staat voor kwaliteit en 

concrete realisaties, een hogeschool die klaar is voor de toe-

komst.

Strategisch plan 2022
Een belangrijke mijlpaal in 2019 is de herijking van onze 

strategische prioriteiten. Ons voormalig strategisch plan 

hebben we afgetoetst naar de nieuwe realiteit van van-

daag, maar ook van morgen en overmorgen. Na een grote 

dialoogronde is het strategisch plan 2022 gelanceerd met 4 

grote doelstellingen en per doelstelling concrete acties waar 

we op willen inzetten.

Moving Minds, ons DNA
Vanuit onze missie willen we inzetten op ‘Moving Minds’, 

het vormen van inspirerende professionals, ondernemende 

alumni, breeddenkende wereldburgers en sterke persoon-

lijkheden die hun leven lang bijdragen aan een duurza-

me en rechtvaardige samenleving. Cases zoals Doble Via, 

Techniek in de Zorg en de smartphone-boxes tonen wat dit 

concreet betekent: studenten samenbrengen over de oplei-

dingen heen, inzetten op maatschappelijke uitdagingen en 

samen met docenten en onderzoekers van UCLL praktijk-

gerichte oplossingen bedenken. ‘Moving Minds’ bezorgt 

onze studenten unieke onderwijservaringen waar ze met 

fierheid op kunnen terugkijken. 

Moving Minds is niet zomaar een slogan, het is een attitu-

de die we doorheen de hele organisatie doorvoeren. Sterker 

nog, het is een onderwijsmodel, gebaseerd op 10 bouwste-

nen en 10 ontwerpprincipes die je in elke opleiding ervaart. 

Studentenbegeleiding centraal
In dit jaarverslag leest u ook hoe we inzetten op studenten-

begeleiding. Want studeren aan onze hogeschool is altijd 

inspirerend, vaak leuk en soms ook een hele uitdaging. De 

vraag is dan ook hoe je studenten coacht in moeilijke tijden, 

welk aanbod je voorziet in speciale statuten en welke moge-

lijkheden er zijn om studenten te laten heroriënteren naar 

een andere opleiding. ‘Succes in onderwijs en op de arbeids-

markt’ is niet voor niets onze belangrijkste strategische pri-

oriteit.

Ik ben als algemeen directeur erg fier op wat onze studen-

ten, docenten, onderzoekers en medewerkers in 2019 heb-

ben bereikt. Hopelijk krijgt u na het lezen van dit jaarver-

slag zin om verder kennis te maken met UCLL, om bij ons 

te studeren, of met ons samen te werken. Wij gaan intussen 

verder op de ingeslagen weg.

Marc Vandewalle
Algemeen directeur Hogeschool UCLL

3



01.
ons 
strategisch
plan

Net zoals haar 
studenten is UCLL altijd 

in beweging. Daarom 
herijkten we voor 2019-

2022 ons strategisch 
plan. Vanuit vier 

strategische prioriteiten 
– succesverhalen 

stimuleren, regionaal 
cocreëren, 

wereldburgers 
engageren en ronduit 

inspireren – motiveert 
UCLL haar studenten, 

personeelsleden en 
community om uit te 
groeien tot bevlogen 

Moving Minds. 

UCLL realiseert zo haar 
missie volgens haar 
bevlogen visie op de 

toekomst. 

wereldburgers engageren
UCLL motiveert haar volledige community om 

zich als wereldburgers te engageren. Al haar Mo-

ving Minds werken doelgericht mee aan het be-

halen van de  17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen 

van de Verenigde Naties. Internationalisering, of-

wel het samenwerken met buitenlandse instellin-

gen in Europa en daarbuiten, is van groot belang 

voor de ontwikkeling van kwaliteitsvol onderwijs 

en onderzoek.  #UCLLwereldburgers

ronduit inspireren
UCLL is een inspirerende leer-, werk- en leefom-

geving waar alle studenten en medewerkers zich 

thuis voelen. Participatie staat centraal en iedereen 

kan zich voluit ontplooien als bevlogen Moving 

Mind . Dankzij deze aanpak is UCLL een aantrek-

kelijke en innovatieve werkgever voor een brede 

waaier aan enthousiaste talenten. #UCLLinspi-

reert

succesverhalen stimuleren
UCLL wil succeservaringen maximaliseren voor 

alle studenten. De arbeidsmarkt is non-stop in 

beweging en dat vraagt om fl exibele trajecten, 

excellente begeleiding en kwaliteitsvolle oplei-

dingen. UCLL vormt Moving Minds: inspirerende 

professionals, met een ondernemende houding 

en een sterke persoonlijkheid. Altijd klaar om in 

te spelen op veranderingen in onze maatschappij. 

#UCLLsuccesverhalen

regionaal co-creëren
Think global, act local. UCLL engageert zich om sa-

men met haar partners een betekenisvolle bijdrage 

te leveren in een (Eu)regionale context. Door in te 

zetten op innovatief, praktijkgericht onderzoek en 

toekomst- en arbeidsmarktbestendige opleidingen 

kunnen Moving Minds met een open geest in hun 

regio universele problematieken zoals mobiliteit, 

klimaat, armoede… aanpakken.   #UCLLregioboost

01.

UCLL wil succeservaringen maximaliseren voor 

alle studenten. De arbeidsmarkt is non-stop in 

beweging en dat vraagt om fl exibele trajecten, 

excellente begeleiding en kwaliteitsvolle oplei-

dingen. UCLL vormt Moving Minds: inspirerende 

professionals, met een ondernemende houding 

en een sterke persoonlijkheid. Altijd klaar om in 

te spelen op veranderingen in onze maatschappij. 

#UCLLsuccesverhalen

JAAR
VERSLAG
2019

4



Wie studeert er 
aan UCLL?

 gezondheid 

  2 856 

18 % 82 %

 leraren- 
 opleiding 

3 819

31 % 69 %

 management 

3 562 

53 % 47 %

 technologie 

  1 665 

88 % 12 %

 welzijn 

3 682 

21 % 79 %

3 819

 management 

3 562 

53 %

 welzijn  welzijn 

3 682 

21 %

aan UCLL?aan UCLL?aan UCLL?aan UCLL?

 gezondheid  gezondheid 

  2 856 

82 %

 leraren-  leraren- 
 opleiding 

 technologie 

12 %

3 819 gezondheid  gezondheid 

  2 856 

 technologie 

3 819 gezondheid  gezondheid 

  2 856 
 gezondheid 

15.584 studenten

op 9 campussen

limburg

Leuven

GASTHUISBERG
LEUVEN

2423

HERTOGSTRAAT
LEUVEN

1672

PROXIMUS
LEUVEN

3396

SOCIALE SCHOOL
HEVERLEE

2172

CLENARDUS
DIEST

284 

HEMELRIJK
HASSELT

465 

LIZA
GENK

520 

DIEPENBEEK

3952 

OUDE LUIKERBAAN
HASSELT

700 
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02.
grenzeloos
studeren

UCLL is voortdurend op zoek 
naar nieuwe opportuniteiten 
om grenzen te verleggen 
binnen en buiten de hogeschool. 
Mensen motiveren en ideeën 
in beweging brengen is onze 
fi losofi e; de vertaling daarvan is 
‘Moving Minds’. Om dit kracht 
bij te zetten, reiken we elk jaar 
een award uit aan het meest 
veelbelovende studentenproject 
– dit jaar al voor de derde keer.

Doble Vía brengt 
studenten van Ecuador 
en UCLL samen

In het Doble Vía-project werken studenten uit 
verschillende UCLL-opleidingen samen met 
een universiteit in Ecuador rond vijf Duurzame 
Ontwikkelings doelstellingen van de Verenigde 
Naties. 

naar ecuador 
Jonathan, Jolien en Ruth blikken terug op hun verblijf 

in Ecuador. Zij vormden samen met nog acht andere 

UCLL’ers het Belgische deel van het team Doble Vía. Aan 

Ecuadoraanse kant deden een dertigtal studenten mee 

van de Universidad Politecnica Salesiana (UPS) uit Cuen-

ca. UCLL en UPS bouwen samen aan projecten op basis 

van enkele Sustainable Development Goals (SDG’s) van 

de Verenigde Naties: ‘armoede’, ‘kwaliteitsonderwijs’, ‘kli-

maat’, ‘gendergelijkheid’ en ‘duurzame steden’.

Opvallend detail: bij deze studenten zit het reizen in 

hun bloed. Ruth maakte in het vijfde jaar secundair al 

een inleefreis naar Congo. Jolien bracht een jaartje in 

Bolivia door via AFS en Jonathan ging tijdens zijn laatste 

jaar ook nog een semester op uitwisseling naar Portugal

Tijdens de academische opening op 24 
september kregen de genomineerde 
studententeams steun van hun respectievelijke 
meters en peters die ‘hun’ project met vuur 
verdedigden. Op het einde van die pleidooien 
kon de zaal via sms stemmen voor de Moving 
Minds Award. Vier projecten dongen mee naar 
de hoofdprijs, een cheque van 2.500 euro. De 
studenten kiezen zelf wat ze met dit bedrag 
doen, maar de bestemming moet in de lijn 
liggen van hun project. 

JAAR
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2019
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samen wroeten en 
twijfelen en dan 
tot een oplossing 
komen, dat is goud 
waard
els hertogen
algemeen directeur 11.11.11.
meter van het project

duurzame doelstellingen
Jonathan Verduyckt, student Biomedische Laborato-

riumtechnologie, koos klimaat als thema. “We waren 

slechts twee weken in Ecuador, maar het was heel inten-

sief. Op voorhand hadden we ons al grondig voorbereid”, 

vertelt hij. “Tijdens ons verblijf ginder werkten we met 

de studenten van UPS aan een lessenpakket en trokken 

we naar scholen om het uit te proberen. Hoe ze tegen 

tijdsbeleving aankeken en de onderdompeling in een an-

dere cultuur waren een echte belevenis.”

Ruth Cooreman is studente Sociale Readaptatiewe-

tenschappen en ontwikkelde met haar team een pro-

ject over gendergelijkheid. “Ook op dat vlak zijn de ver-

schillen groot. Wij hebben in Europa veel wetten rond 

gelijkheid tussen man en vrouw. In Ecuador overheerst 

het machismo. Samen met de Ecuadoriaanse studenten 

kaartten we door een rollenspel die ongelijke behande-

ling van vrouwen aan.” 

Ook Jolien Visser uit de lerarenopleiding ging mee. 

“Ondanks de grote verschillen qua onderwijs zie je ook 

overeenkomsten: de SDG-problemen zoals wij die be-

studeerden, zijn in Latijns-Amerika vaak identiek aan 

die van Europa.” Doble Vía werkt ook samen met Paces, 

een initiatief van de orde van de Salesianen voor kans-

arme kinderen. “We zetten toch even grote ogen op bij 

de levensomstandigheden die we te zien kregen”, besluit 

Ruth.

belgische gastgezinnen
Na het bezoek van de UCLL-studenten aan Ecuador in 

november, vond een tegenbezoek plaats in maart. Zo 

werden de vriendschapsbanden terug aangehaald en 

kreeg het project extra impact. “We moesten het bezoek 

wel zo kostenefficiënt mogelijk organiseren”, weet Jolien. 

“Maar dankzij de opvang van de Ecuadoranen in gastge-

zinnen is dat goed gelukt”, aldus Ruth.

ONS MOVING MINDS DNA

In UCLL studeren  inspirerende, innovatieve 

en ondernemende bachelors af die vanuit 

een authentieke persoonlijkheid en een 

brede, geëngageerde kijk op de wereld en het 

eigen beroep bijdragen aan een duurzame en 

rechtvaardige samenleving.  Het profiel moet 

worden opgevat als een integratie van deze 

vier domeinen. Slechts in de verbinding tussen 

de verschillende aspecten zal het echte profiel tot uiting 

komen.

INNOVATIEVE,
ONDERNEMENDE
NETWERKER

BREEDDENKENDE,
GEËNGAGEERDE
WERELDBURGER

STERKE,
AUTHENTIEKE

PERSOONLIJKHEID

INSPIRERENDE
PROFESSIONAL
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Leerlingen die 
binnenkort de 
secundaire schoolpoort 
achter zich toetrekken 
en verder studeren, 
krijgen een nog 
breder gamma aan 
mogelijkheden. 
Zij hadden tot nu 
toe de keuze uit een 
professionele bachelor 
aan de hogeschool 
of een academische 
opleiding (bachelor 
+ master) aan de 
universiteit. De 
hogescholen bieden 
vanaf september 2019 
een derde piste: het 
graduaat. 

03. 
kiezen tussen
graduaat of
bachelor?

kiezen tussen
graduaat of
bachelor?

Leren vanuit de praktijk
“Omdat ik beter leer vanuit de praktijk, koos ik 

voor een graduaat,” stelt Ruth Vanacker van het 

graduaat maatschappelijk werk. Graduaten zijn 

opleidingen die doorgedreven praktijkgericht 

werken. Leerlingen uit het BSO en sommige 

TSO-richtingen zullen hier zeker hun gading 

in vinden. Maar ook heel wat werkzoekenden 

en werkenden die deeltijds studeren, vinden de 

graduaten een ideale springplank om door te 

groeien in hun job of om een nieuwe carrière te 

starten. 

Stoppen of doorgaan?
Met een graduaat ben je na twee jaar helemaal 

klaar voor de arbeidsmarkt. Heel wat studenten 

gaan aan de slag in de organisatie of het bedrijf 

waar ze aan werkplekleren doen. Andere af-

gestudeerden willen liever een stapje verder 

zetten. Zo ook Ruth Vanacker. Zij maakte met 

succes de overstap naar een bachelor via het 

vervolgtraject. “Volgens mij is dat voornamelijk 

te danken aan de vele praktijkervaring via o.a. 

stages in het graduaat. De bachelor is theoreti-

scher.” Een graduaat voorziet doorgaans meer 

evaluatiemomenten en kleinere hoeveelheden 

leerstof. “Dat maakt dat je in de bachelor meer, 

langer en intensiever moet studeren,” aldus nog 

Ruth.   

Voor jong en oud
Brigitte Goossens werkte al 20 jaar in de sales 

toen ze inschreef in het graduaat Marketing.  

Stijn Husniaux (nu 30) startte enkele jaren ge-

leden met het graduaat Telecommunicatietech-

nieken in avondonderwijs. Maar met zijn en-

thousiasme prikkelde hij ook zijn vader (61) om 

mee te doen. “De combinatie van studeren en 

werken was een uitdaging.” Vader en zoon stu-

deerden samen af.

+ master) aan de 
universiteit. De 
hogescholen bieden 
vanaf september 2019 
een derde piste: het 
graduaat. 
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stroomschema*

graduaat
professionele

bachelor
academische

bachelor

master

secundair onderwijs

manama

schakel-
programma

banaba & 
postgraduaat

VERVOLGTRAJECT

stroomschema*

graduaat
professionele

bachelor
academische

bachelor

master

secundair onderwijs

manama

schakel-
programma

banaba & 
postgraduaat

VERVOLGTRAJECT

120120****

studiepunten, 
hoger onderwijs

de essentie van
een graduaat

dagtraject 
in 2 jaar

of avondtraject 
in 3 jaar

praktische vorming
gericht op beroep

min. 1/3 werkplekleren
(leren door te doen)

hogeschool én werkveld 
leiden samen op

*   De zalm slaat op het zalmmodel: een student klimt omhoog zoals een zalm  

  de waterval opspringt. Het tegenovergestelde is het watervalmodel, dat wij  

  als hogeschool minder genegen zijn. Een student probeert dan zo hoog 

  mogelijk, en zakt af als het niet lukt.

** Uitzondering hierop is het Graduaat Verpleegkunde dat drie jaar duurt.  

  Met een paar jaar beroepservaring op zak, kan je later trouwens ook nog  

  een Educatief Graduaat van 90 studiepunten volgen, zowel in avondtraject  

  als in een dagtraject van 2 jaar.

KEN JE ONZE 
GRADUAATSOPLEIDINGEN AL?

HVAC (Heating, Ventilation & Air Conditioning)

HR-support

Maatschappelijk Werk

Maatschappelijk werk

Orthopedagogie

Sociaal-cultureel werk

Syndicaal werk

Accounting administration

Marketing

Transport en Logistiek

Winkelmanagement

Marketing- & Communicatiesupport

Biotechnologie

Elektromechanische systemen

Hernieuwbare energiesystemen

Internet of Things

Programmeren

Telecommunicatietechnieken

Educatief graduaat

NIEUW!

NIEUW!
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04.
studeren
is voor
iedereen

Aan UCLL kan iedereen 
studeren, ongeacht je 
situatie. Ina, Rani en 
Michaël volgen een 
aangepast studietraject; 
elk om een verschillende 
reden.

Ina: Lerares en actrice

Ina De Winne wil het liefst acteren. Met 
een opleiding Lager Onderwijs geeft ze 
zichzelf ook wat werkzekerheid. En de 
combinatie klikt.

“Als kind wou ik actrice worden omdat ik zo elke 

dag in de huid van een ander beroep kon krui-

pen”, vertelt Ina. Om die droom waar te maken, 

volgde ze Drama aan het Lemmensinstituut in 

haar thuisstad Leuven, een opleiding die haar 

de voldoening gaf waarnaar ze op zoek was. Je 

brood verdienen met acteren is echter 

niet zo simpel, waarschuwden de pro-

fessionals met wie ze tijdens haar op-

leiding in contact kwam. Het leek Ina 

dan ook een goed idee om een diploma 

hoger onderwijs op zak te hebben, en 

haar keuze viel op de Lerarenopleiding. 

“Ik heb niet lang getwijfeld”, merkt ze 

op. “Ik zocht een job die me de kans zou 

bieden om te werken met kinderen en 

mijn eigen ideeën uit te werken en die 

me werkzekerheid zou geven. Voor de klas staan 

is ook een beetje acteren. Kinderen zijn trouwens 

een erg dankbaar en eerlijk publiek. Als ik hun 

ogen zie fonkelen, dan is mijn stagedag geslaagd.”

Passie combineren met studie
Bij UCLL vond ze bovendien de flexibiliteit en 

steun die ze nodig had om haar carrière als actri-

ce verder te zetten. Toen ze aan de bachelor Lager 

Onderwijs begon, moest ze nog de laatste opna-

medagen van de Ketnetserie Buck afwerken. Ze 

kon dus niet alle lessen volgen. “De trajectcoach 

van de school heeft toen samen met mij een aan-

gepast studieprogramma opgesteld”, zegt ze. “Op 

die manier kon ik mijn passie toch combineren 

met mijn studies.”

Ina de Winne
20 jaar

Secundair 

Woordkunst-Drama

Studeert 

bachelor Leraren opleiding 

Lager Onderwijs

“Voor de 
klas staan 

is ook
een beetje 
acteren”
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rani vonkx
21 jaar

Secundair 

Sociale en Technische 

Wetenschappen

Studeert 

bachelor Leraren opleiding 

Lager Onderwijs

Rani: Tussen het ziekenhuis en de 
hogeschool

Een medische behandeling combineren 
met studies aan de hogeschool? Geen 
probleem, weet Rani Vonckx.

Aan het einde van het zesde jaar zag Rani twee 

mogelijkheden: sociaal werk of het onderwijs. 

Omdat mensen helpen haar altijd al boeide, koos 

ze voor de sociale sector. Haar fysieke situatie 

gooide echter roet in het eten. Rani lijdt aan een 

stofwisselingsziekte, en daarvoor moet ze vijf 

jaar lang om de twee weken naar Amsterdam 

voor een gerichte behandeling. Bovendien voelde 

ze dat de opleiding haar toch niet helemaal lag, en 

dus gooide ze op aanraden van haar moeder het 

roer om. Tijdens de infodag van de Lerarenoplei-

ding aan UCLL besprak ze haar ongewone situ-

atie met een trajectcoach, en die kwam met een 

oplossing op de proppen. Samen 

beslisten ze om de opleiding te 

spreiden over vier jaar en stippel-

den ze een individueel traject uit.

Eigen stempel 
drukken

Rani is nu goed op weg om haar 

kinderdroom te realiseren – “Ik 

speelde thuis vaak schooltje met 

mijn poppen” – maar ze hoopt als 

lerares ook haar stempel te drukken. “Door mijn 

ziekte werd ik op de lagere school gepest”, ver-

telt ze. “Ik was het meisje met de dikke buik. Dat 

kwam erg hard aan. Als leerkracht wil ik er alles 

aan doen om ervoor te zorgen dat pestgedrag niet 

getolereerd wordt. Ik wil ‘anders zijn’ bespreek-

baar maken, ongeacht de leeftijd.”

Michaël: tweemaal zorg

Michaël Vanhamme werkte al 15 jaar 
als boekhouder toen hij begreep dat zijn 
roeping in de zorg sector lag.

Een paar jaar geleden had Michaël het moeilijk. 

Hij merkte dat zijn job als boekhouder en fiscaal 

analist hem steeds minder motiveerde. Dat was 

niet altijd zo geweest. “In het begin deed ik het 

graag”, zegt hij. “Ik had toffe collega’s, kreeg jaar 

na jaar meer verantwoordelijkheden en ben uit-

eindelijk ook ver opgeklommen. Maar de laatste 

drie jaar kon ik het niet meer opbrengen.” Hij 

besloot om zijn carrière een nieuwe wending 

te geven, ofwel als politieagent ofwel binnen de 

jeugdsector. Die interesseerde hem om persoon-

lijke redenen. Omdat hij op jonge leeftijd zijn 

moeder verloor en zijn vader niet aanwezig was, 

groeide hij op bij zijn grootouders. Na de dood 

van zijn grootmoeder vijf jaar geleden werd hij 

mantelzorger voor zijn grootvader.

Jongeren inspireren
Toen hij het opleidingsaanbod overliep, viel zijn 

oog op een brochure van Sociale Readaptatiewe-

tenschappen (SRW). Dat was het, wist hij meteen. 

“De opleiding is specifiek gericht op readaptatie 

bij kinderen en jongeren”, legt Michaël uit. “Het 

is uitdagend en er heerst een enorme dynamiek. 

Dat zie ik ook tijdens mijn stage, ook al is het 

nooit rozengeur en maneschijn. Je leert creatief 

omgaan met interventies, en je krijgt een enorme 

waaier aan middelen en tools mee om jongeren te 

inspireren, aan te spreken, te pushen en te helpen 

groeien.” Om zijn studie te kunnen combineren 

met de zorg voor zijn grootvader, volgt Michaël 

ook een aangepast studietraject.

michaël 
vanhamme
38 jaar

Secundair 

Kantooradministratie en 

Gegevensbeheer

Studeert 

bachelor Sociale 

Readaptatiewetenschappen

“Als 
leerkracht 

wil ik 
‘anders zijn’ 

bespreekbaar 
maken”

“Ik help 
jongeren te 

inspireren
en te groeien”
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05.
down
the
road
Saar Pelgrims studeerde 
orthopedagogie aan UCLL 
en geeft nu les in het 
buitengewoon secundair 
onderwijs (BuSO). In het 
populaire Eén-programma 
‘Down the Road’ 
begeleidde ze samen met 
gastheer Dieter Coppens 
zes jonge mensen met het 
syndroom van Down op 
reis door Zuid-Afrika.

“De ervaring heeft me veranderd, ook als leerkracht”, 

zegt ze meteen bij het begin van het interview. Saar Pel-

grims (30) heeft altijd geweten wat ze wou doen met haar 

leven. Om maar iets te zeggen: in het zesde leerjaar ont-

fermde ze zich tijdens de speeltijd al over de kleuters. Tij-

dens de laatste twee jaar van het middelbaar volgde Saar 

de richting Gezondheids- en Welzijnswetenschappen. 

“Tijdens praktijkstages in een kleuterklas voor buiten-

gewoon onderwijs merkte ik dat het me aansprak om te 

werken met mensen met extra noden”, herinnert ze zich.

Logische stap
De opleiding Orthopedagogie was dan ook de volgende 

logische stap, en ze voelde zich goed bij de praktijkgerich-

te aanpak op UCLL’s Campus Diepenbeek. Met een bijko-

mende bachelor-na-bachelor Buitengewoon Onderwijs 

op de campus in Heverlee voelde ze zich gewapend om 

aan de slag te gaan. Tijdens dat extra jaar liep ze stage 

aan de BuSO-school Sint-Janshof in Mechelen. Na haar 

studies mocht ze er meteen beginnen.

Grote fan
Saar staat nu zes jaar voor de klas, en die ervaring kwam 

goed van pas toen ze in september vorig jaar een verras-

send voorstel kreeg: meewerken aan het Eén-program-

ma ‘Down the Road’. Nadat de makers bij Sint-Janshof 
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het programma laat 
zien dat personen 
met een beperking 
wel degelijk veel in 
hun mars hebben

gepolst hadden of er bij de leerlingen mogelijke kandidaten waren, 

vroegen ze of er misschien ook begeleiders interesse hadden om mee 

te gaan. Saar stuurde meteen haar cv op en werd ook geselecteerd. 

“Ik had het eerste seizoen gezien en was meteen een grote fan”, ver-

telt ze. “Het programma laat zien dat personen met een beperking 

wel degelijk veel in hun mars hebben.”

Uitdaging
Drie weken op reis met jongeren die het niet gewend zijn om uit 

hun vaste stramien te treden, is niet evident. “De grootste uitdaging 

was om zo snel mogelijk hun specifieke handleiding te leren kennen”, 

legt Saar uit. “Ook al heb je zes jaar ervaring met jongeren met het 

syndroom van Down, ze blijven aparte individuen met een eigen 

karakter en aanpak.”

Onafscheidelijk
Vandaag zijn Saar en de zes reizigers onafscheidelijk ge-

worden. “Het is verrassend om te zien hoe je op zo’n kor-

te tijd zo’n hechte band kan opbouwen”, meent ze. En de 

ervaring heeft haar zelf ook veranderd. “Ik ben op school 

altijd de consequente streng-maar-rechtvaardige juf ge-

weest”, bekent ze met een lachje. “Ik moet zeggen dat ik 

sinds de reis naar Zuid-Afrika mijn knuffelgehalte heb 

opgetrokken. Af en toe een extra schouderklopje is posi-

tieve bevestiging waar mijn leerlingen veel aan hebben.”
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06.
eerste
lichting
mondhygiënisten
studeert
af In 2013 trok de Raad van Tandheelkunde aan de 

alarmbel. Door de vergrijzing van het beroep nam 

de werkdruk voor tandartsen stelselmatig toe, ter-

wijl de zorgvraag bleef stijgen. Tegelijkertijd valt 

het belang van mondhygiëne niet te onderschat-

ten. Steeds meer studies leggen een verband tussen 

mondverzorging en cardiovasculaire aandoenin-

gen. Slechte mondzorg kan bovendien leiden tot 

tandverlies en slechte adem, wat het sociale con-

tact bemoeilijkt. Een doorgedreven preventiebeleid 

kan echter al veel oplossen. België bleek rijp voor 

een nieuw beroep, dat van de mondhygiënist.

Eind juni behaalden 
36 UCLL-studenten 
hun diploma 
Mondzorg. Zij zijn 
meteen ook de 
eersten die aan de 
slag kunnen als 
mondhygiënist, een 
nieuw beroep dat in 
België de mondzorg 
moet verbeteren.

bacheloropleiding 
leidt naar nieuw beroep
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bachelor mondzorg
Een nieuw beroep vraagt echter een aangepaste opleiding. 

UCLL en Arteveldehogeschool in Gent droegen hun steen-

tje bij. In 2016-2017 startten zij met de – toen gloednieuwe 

– professionele bachelor Mondzorg. Eind juni werkten de 

allereerste studenten de driejarige opleiding met succes af. 

Het nieuwe beroepsprofiel is niet alleen noodzakelijk maar 

blijkt ook aantrekkelijk, want momenteel volgen meer dan 

200 studenten de opleiding aan UCLL.

preventie en voorlichting
Mondhygiënisten geven voorlichting en advies en voeren 

bepaalde technische handelingen uit voor een gezonde 

mond (tanden reinigen, tandsteen en hechtingen verwij-

deren, medische beeldvormingsapparaten bedienen). Hun 

job heeft vooral te maken met die preventieve mondzorg. 

Op die manier kan de tandarts zich concentreren op ge-

nezing en complexe zorg. Maar mondhygiënisten gaan 

niet alleen in de tandartspraktijk aan de slag. Ze gaan ook 

aan het werk in universitaire klinieken, woonzorgcentra, 

thuisvervangende instellingen, Centra voor Leerlingenbe-

geleiding en bij mensen thuis. 

• Gebruik tandpasta met fluoride
• Poets elke dag twee keer twee minuten
• Poets de binnen-, buiten-en bovenkant van je tanden
• Reinig tot tegen het tandvlees
• Reinig elke dag tussen je tanden met flosdraad, een   
 tandenstoker of een borsteltje
• Poets je tong met een tongschraper of tandenborstel
• Beperk zure dranken
• Beperk suikerhoudende voedingsmiddelen
• Gebruik je tanden enkel om te kauwen
• Ga regelmatig op controle bij de tandarts of
 mondhygiënist

10 tips voor een gezonde mond 
van onze lectoren mondzorg
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07.
leraar
worden?!

Kan je na een bachelor 
Chemie, Management, 

Verpleegkunde of 
Ortho ook leraar 

worden?  Dat kan! 
Dankzij de verkorte 

educatieve bachelors 
van UCLL kan je na 
je bachelordiploma 

verder studeren voor 
leraar secundair 

onderwijs.

Het nieuwe decreet op de lerarenopleiding 
dat onlangs door de Vlaamse overheid 
werd goedgekeurd wil de overstap naar het 
onderwijs aantrekkelijker maken. Er dreigt 
immers een groot lerarentekort. Hogeschool 
UCLL opent heel wat nieuwe pistes voor zij-
instromers.

1. Verkorte educatieve bachelors 
(vroegere SLO’s)

De verkorte opleidingen (vroeger specifieke leraren-

opleiding) voor personen met een diploma hoger on-

derwijs zullen vanaf september 2019 door de hoge-

scholen worden ingericht onder de naam ‘Verkorte 

Educatieve Bachelor’. UCLL zal het aanbod van cvo 

Limlo in Limburg en cvo VTI in Leuven vanaf dit jaar 

inrichten.

Deze verkorte opleiding kan in dag- of avondon-

derwijs gevolgd worden met veel praktijkopdrachten.

De verkorte educatieve bachelor kan op 1 jaar afge-

rond worden (minimumduur). Het programma kan 

gespreid worden over 2 academiejaren.

Deze bacheloropleiding telt 60 studiepunten.

Vrijstellingen zijn mogelijk afhankelijk van het voor-

gaande diploma.

Hogeschool UCLL bespreekt ook met KU Leuven 

een samenwerking voor de verkorte educatieve ba-

chelor (UCLL) en verkorte educatieve master (EDU by 

KU Leuven). 

2. Educatieve Graduaatsopleiding: 
naar praktijkleraren secundair 
onderwijs

Loodgieters, bakkers, kappers, schrijnwerkers ... die de 
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overstap naar het onderwijs willen maken, kunnen voortaan een 

pedagogische opleiding aan de hogeschool volgen. UCLL organi-

seert hiertoe vanaf het academiejaar 2019-2020 een educatieve 

graduaatsopleiding in dag- en avondonderwijs. De educatieve 

graduaatsopleiding voor secundair onderwijs is gericht op per-

sonen met een getuigschrift/diploma secundair onderwijs en/of 

een graduaatsdiploma (HBO5) en met minstens 3 jaar nuttige be-

roepservaring in een technisch of beroepsvak.

Greet Decin, directeur Lerarenopleiding UCLL: “Vaklui die 

jongeren willen meenemen in hun passie voor het vak en prak-

tijkleraar willen worden in het secundair onderwijs, kunnen 

vanaf september 2019 terecht op onze campussen in Diepenbeek 

en Heverlee. De opleiding wordt momenteel aangeboden door 

de Centra voor Volwassenenonderwijs CVO Limlo (Diepenbeek) 

en CVO VTI (Leuven), maar zal voortaan georganiseerd worden 

door hogeschool UCLL onder de nieuwe naam ‘Educatief Gradu-

aat’.”

De nieuwe opleiding biedt pedagogisch-didactische inhou-

den, veel praktijkervaring, kennis over ‘school-breed participe-

ren’ en ‘de leraar in het onderwijs en de samenleving’, alsook een 

algemene vorming. De educatieve graduaatsopleiding kan in een 

voltijds traject op 1,5 jaar afgerond worden of in een avondtraject 

op 3 jaar (studieomvang 90 studiepunten).

Er is ook een aanbod voor werkstudenten ontwikkeld. De 

opleiding Educatief Graduaat biedt maximale flexibiliteit en 

studieprogramma’s op maat voor studenten die werken en stu-

deren combineren. Zo zijn er per academiejaar 2 instapmomen-

ten, september en januari. Er wordt ook een mix van contact- en 

afstandsonderwijs aangeboden. Voor studenten die de opleiding 

met een job in het onderwijs combineren wordt er een speciaal 

LiO-traject (Leraar In Opleiding) voorzien.

3. Nieuwe flex-trajecten voor de huidige 
leraren

Greet Decin, directeur Lerarenopleiding UCLL: “Om het leraren-

tekort tegen te gaan, is het belangrijk om alle leraren kansen te 

geven om zich verder te ontplooien binnen het onderwijs. Om 

hierop in te spelen, heeft UCLL een specifiek aanbod ontwikkeld 

dat voor verschillende lerarendiploma’s van nut kan zijn.” Zo kan 

je je bijvoorbeeld via verkorte trajecten bekwamen in een ande-

re doelgroep of een extra vakbevoegdheid verkrijgen of kan je 

werken in onderwijs combineren met het halen van het leraars-

diploma – de zogenaamde LiO-trajecten – en dit zowel voor basis-

onderwijs (nieuw) als secundair onderwijs.

Extra pistes moeten lerarentekort een halt 
toeroepen

Via de VDAB zijn er diverse ondersteunende maatregelen voor 

de educatieve graduaatsstudenten of werkzoekenden die kiezen 

voor een knelpuntvak in het secundair onderwijs (Frans, wiskun-

de, Nederlands) of (in Limburg) voor lager onderwijs met oplei-

dingscheques, betaald educatief verlof of een aanmoedigingspre-

mie. Verder investeert hogeschool UCLL in werkplektrajecten 

voor lesgevers zonder onderwijsdiploma (LiO) en een nieuwe 

banaba ‘Meertalig Onderwijs’, een unieke opleiding voor Vlaan-

deren.

Als grootste lerarenopleiding in Vlaanderen hoopt UCLL met de 

uitbreiding van het aanbod het lerarentekort een halt toe te roe-

pen.

Kurt Fincken studeerde af als 
bachelor Bedrijfsmanagement. 
Hij volgde de afstudeerrichting 
Marketing.

“Na mijn opleiding heb ik drie en een 

half jaar gewerkt als commercieel ver-

antwoordelijke bij een Nederlandse be-

drijfswagendealer. Maar ik zocht een 

nieuwe uitdaging en onder invloed van 

mijn vriendin ben ik gestart aan de SLO.” 

(De specifieke lerarenopleiding (SLO) van 

Limlo is nu omgevormd tot educatief gra-

duaat / bachelor en behoort vanaf sep-

tember 2019 tot hogeschool UCLL.)

Tijdens de opleiding heeft Kurt al de 

overstap naar het onderwijs gemaakt. 

“Na twee korte interims ben ik terecht-

gekomen op het Technisch Instituut 

Sparrendal, waar ik momenteel ook vast-

benoemd ben. Hier geef ik les in de derde 

graad richting Office-Logistics, met name 

het vak logistiek en stagebegeleiding.”

Het grote voordeel van een SLO-oplei-

ding na een bacheloropleiding is volgens 

Kurt dat er enkel vakdidactiek gevolgd 

moet worden. “De combinatie werken-

leren-stage is niet gemakkelijk en vergt 

veel doorzetting, maar het loont zeker! 

Mijn ervaring in de privésector is een 

enorm pluspunt. Hierdoor kan ik tijdens 

mijn lessen levensechte voorbeelden ge-

bruiken. Kennis overdragen naar leer-

lingen, ieder uur een nieuwe klasgroep, 

contact met het bedrijfsleven, zijn voor 

mij enkele dingen die ik ontzettend boei-

end en belangrijk vind. Kortom, ik ben 

zeer tevreden dat ik destijds de leraren-

opleiding gevolgd heb en ben overgestapt 

naar het onderwijs!”
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08.
smartphones
op slot

‘Stop nu eens met 
gamen! Leg die 
smartphone weg!’ Het 
zijn frustraties die 
ouders maar al te goed 
kennen. Studenten-
onderneming 
Incentivise bedacht 
een simpele manier 
om dat probleem onder 
handen te nemen: de 
EduBox.

edubox helpt bij 
de digitale opvoeding

Wat doe je als je merkt dat je kind meer tijd besteedt aan 

gamen of sociale media dan je zou willen? De vraag geeft 

ouders steeds meer kopzorgen en een goed antwoord 

ligt niet voor de hand. Het is belangrijk dat een kind zijn 

digitale scherm vaak genoeg opzijlegt om huiswerk te 

maken, buiten te spelen, te sporten of een handje toe te 

steken bij het huishouden. Ook de Wereldgezondheids-

organisatie raadt aan om bij jonge kinderen de scherm-

tijd te beperken. 

stimuleren helpt
Het idee van de EduBox is even simpel als doeltreffend. 

Het kind legt zijn console, smartphone, laptop of ander 

digitaal toestel in een antracietgrijze houten doos. Het 

elektronisch slot van die doos staat in verbinding met 

een smartphone-app, die door ouders of een andere vol-

wassene wordt bediend. Op de app kan je dan een afge-

sproken takenlijst invoeren en activeren. Als het kind 

die taken volbracht heeft, ontgrendelt de volwassene – 

eventueel vanop afstand – het slot.

“We pakten een bestaand probleem op een nieu-

we manier aan”, stelt Yves Smits. “We willen 

ouders ondersteuning bieden bij de digitale op-

voeding. Tijdens de ontwikkeling van de EduBox 

hebben we voortdurend feedback gevraagd aan 

onderzoekers en pedagogen van UCLL en KU 

Leuven. Zij benadrukten dat motiveren en sti-

muleren veel belangrijker en effectiever is dan 

bestraffen of belonen.” Een aantal extra func-

tionaliteiten is nog in testfase. De vier UCLL’ ers 

verzamelen op dit moment feedback van experts 

over een medicatieplanner die aangeeft wanneer 

het kind bepaalde medicijnen moet nemen. En de 

agenda en blog- en chatfunctie kunnen de com-

municatie tussen ouders en kind vlotter laten 

verlopen.

digitale verslaving
De vier leden van de studentenonderneming In-

centivise kennen het probleem van schermtijd 

maar al te goed. “Ik heb in het secundair onder-

wijs een jaar verloren omdat ik vanaf mijn tien-

de obsessief bezig was met gamen”, zegt Yves. “Ik 

stopte er al mijn tijd in en mijn ouders hadden er 

geen greep op. Pas na verloop van tijd besefte ik 

dat ik met een probleem zat.” Nathan Criel was 

een paar jaar ouder toen hij ermee begon, maar 

ook zijn studies leden onder zijn gamingdrang. 

het was inspirerend 
om jonge mensen 
dit al te zien doen
koen de moortel
van upstream
peter van het project
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Het effect was onrustwekkend: “Omdat ik soms de hele nacht aan mijn com-

puter zat, viel ik in slaap in de les”, weet hij nog. “Zo zijn mijn ouders er ook 

achter gekomen.”

Yves, Nathan en hun collega’s Tom Mervillie en Stefan Verresen kwamen 

dus niet toevallig bij digitale verslaving terecht toen ze op zoek gingen naar 

een concept voor hun onderneming Incentivise. Ze wilden zowel een nijpen-

de maatschappelijke kwestie aanpakken als een winstgevend idee bedenken. 

“Tijdens onze brainstormsessies bespraken we uiteenlopende maatschappelij-

ke trends, onder meer in de gezondheidszorg en in de technologie”, legt Stefan 

uit. “Zo kwamen we uit bij deze problematiek.”

De digitale media zijn alom aanwezig en extreem aantrekkelijk. Daar op een 

goeie manier mee omgaan, is echter niet zo eenvoudig. Een kind moet dan ook 

leren wat de gulden middenweg is en hoe het zijn schermtijd onder contro-

le kan houden. Ook belangrijk: Incentivise heeft zeker niet de bedoeling om 

games of andere digitale toestellen te bannen. “Gamen is op zich niet negatief 

of slecht”, benadrukt Yves. “Ik heb er ook bepaalde competenties aan overge-

houden. Gamen stimuleert ook een specifieke manier van denken die je later 

kan gebruiken als student en als ondernemer.”

van testfase naar productie
Incentivise is heel blij dat het een speelse, kind-

vriendelijke manier heeft gevonden om een 

prangend probleem onder handen te nemen. De 

onderneming is dan ook van plan om met het 

prijzengeld verder te investeren in hun product. 

En er is alvast interesse, weten ze. “Nadat er in de 

media een aantal artikels over onze EduBox ver-

schenen, kregen we spontaan reacties en vragen 

van ouders”, vertelt Yves. “Met die ouders willen 

we graag de testfase afronden en vervolgens een 

aantal exemplaren in productie brengen.”

Op organisatorisch vlak zitten ze zeker goed, 

want de vier leden van Incentivise beschikken 

over complementaire talenten. Yves studeerde 

Marketing, Tom Accountancy-Fiscaliteit en zo-

wel Nathan als Stefan volgden Toegepaste Infor-

matica. Ze nemen elk de verantwoordelijkheid 

voor hun eigen beslissingen, maar vormen een 

hecht en efficiënt team. Ze hebben ook al goed 

nagedacht over hoe ze de volgende stappen in 

de uitrol van de EduBox moeten aanpakken. Zo 

klopten ze bijvoorbeeld aan bij een beschutte 

werkplaats die hun product op een eerlijke en 

verantwoordelijke manier kan samenstellen. In-

centivise is een onderneming met het hart op de 

juiste plaats. 

Nathan Criel, Stefan Verresen, Yves Smits en Tom 
Mervillie stellen hun EduBox voor.
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09.
elektronica
ontmoet
verpleegkunde

Techniek in de Zorg is 
het beste bewijs van 
de mooie resultaten 

die zorgverstrekkers 
en technologen 
samen kunnen 

bereiken. Studenten 
Verpleegkunde en 

Elektronica-ICT sloegen 
de handen in elkaar 

voor een knap project 
rond dementie.

Studenten Verpleegkunde Miriam Laaraj, Rob 

Vanderhallen, Silvy Colemont en Demi Belien 

voerden het vooronderzoek. “We zochten uit hoe 

je mensen met dementie kan prikkelen om te be-

wegen”, vertelt Demi. “In het woonzorgcentrum 

Toermalien in Genk mochten we onze ideeën 

uittesten. De observaties hebben we uitgewerkt 

in onze bachelorproef.” Op basis van deze vast-

stellingen zette extern designer Roel Vandebeek 

enkele concepten op papier.

interactieve harp
Daarna werkten Ben Luyck en Swen Schutters, 

studenten van het derde jaar Elektronica-ICT, 

enkele ideeën uit, onder meer een interactie-

ve harp. Het prototype is ondertussen klaar. De 

harp biedt zowel visuele als auditieve prikkels 

door het aanbieden van liedjes, klanken van mu-

ziekinstrumenten en dierengeluiden. De eerste 

proeven waren veelbelovend: bewoners kwamen 

spontaan naar de harp om die uit te proberen. Er 

werd gezongen en zelfs gedanst.
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dit project kan echt 
iets veranderen 
voor mensen
designer roel vandebeek
peter van het project

als dementie en elektronica 
samenkomen

Ben is blij dat hij voor dit project koos. “Het was meer dan 

alleen elektronica. Je werkt aan iets dat niet in een fa-

briek terechtkomt waar het geld moet opleveren. Je doet 

dit om mensen blij te maken.” Ook Rob vond het project 

een meerwaarde in zijn studie. “Je bent hier niet alleen 

met verpleegkunde technieken bezig, maar ook met de 

mens achter dementie. Verder leer je ook omgaan met 

anderen. Tof dat we dit in Toermalien konden realiseren, 

hier wordt veel geïnvesteerd in de bewoners.”

respect voor elkaar
De samenwerking viel verrassend goed mee, volgens 

Ben. “Het was een toffe groep. Iedereen wist wat zijn 

taak was. We respecteerden elkaars mening, zodat we 

vlot vooruit konden gaan.” Rob was onder de indruk van 

de studenten Elektronica. “Chique wat die mannen doen. 

Het oogt simpel, maar toch is het zware kost om het te 

doen werken.”

voorbeeld van cocreatie 
Projectleider Bart Jacobs is trots. Het project werd niet 

alleen genomineerd voor de MMAward, maar ook voor 

de CERA-award. Verder mochten de studenten hun pro-

ject voorstellen bij Flanders DC en Leuven Mindgate. 

Bart: “Het interdisciplinaire aspect van de samenwer-

king tussen studenten van verschillende opleidingen, 

een woonzorgcentrum en een designer maakt dit een 

prachtig voorbeeld van cocreatie, een aanpak waar onze 

hogeschool graag op inzet. Vanuit dit project creëren we 

eveneens geëngageerde wereldburgers die verder kijken 

dan hun eigen discipline.”

Daar kan Ben in ieder geval van getuigen. Enkele ja-

ren geleden zag hij zijn opa veranderen als gevolg van 

Alzheimer. “Dankzij de inbreng van de studenten Ver-

pleegkunde kan ik nu beter begrijpen waar mensen met 

dementie last van hebben en waarop je moet letten in de 

omgang.”

techniek in de zorg
Al enkele jaren trekken UCLL-docenten 

Bart Jacobs, Inge Smolders, Christl Vro-

lix en Christian Felique een eu regionaal 

project waarbij studenten en leerlingen 

uit Luik, Heerlen, Leuven, Diepenbeek en 

Genk elkaar ontmoeten om samen innove-

rende ideeën rond gezondheidszorg uit te 

werken. Zo zullen leerlingen van Mosa-RT 

uit Maaseik de technologie van het proto-

type van de interactieve harp integreren 

in het uiteindelijke design.
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10.
Onderzoekers 
en studenten 
Chemie maken 
appel-leer

Een leren jas of broekriem 
maken van fruitafval? Dat 

is waar de onderzoekers van 
UCLL Research & Expertise 

in 2019 mee zijn gestart. Een 
duurzame oplossing voor de 
duizenden tonnen appels en 

peren die elk jaar verloren 
gaan. 

appeal
Het APPEAL-project wordt geleid door het exper-

tisecentrum Sustainable Resources van UCLL en 

gesubsidieerd vanuit Vlaanderen Circulair, PWO, 

BelOrta en PiPO. Met Appeal, toepasselijke naam, 

onderzoeken we hoe je fruitafval kan omzetten 

naar een volledig afbreekbaar biomateriaal met 

verschillende toepassingen zoals single-use-plas-

tics, landbouwfolie, decoratie en textiel. Er zit 

toekomst in dit nieuwe materiaal en ook in de 

modewereld wordt er volop geëxperimenteerd 

met dit idee. Vlaanderen geeft de onderzoekers 

daarom de komende twee jaar 100.000 euro voor 

verdere ontwikkeling.

Circulaire economie
Evert Vanecht, projectleider Appeal en docent 

UCLL: “Er zit twintig tot dertig procent verlies op 

de teelt van appelen en peren in ons land: omdat 

ze te klein zijn, te groot, esthetisch niet in orde, 

enzovoort”. “Dan kom je al snel aan honderddui-

zend ton. Daar wordt wel iets mee gedaan - een 

deel gaat naar liefdadigheid, een deel wordt die-

renvoeder - maar de grote meerderheid wordt 

verbrand of weer op het veld gegooid.” Het leer 

van appelen en peren is 100 procent afbreekbaar. 

Een mooi voorbeeld dus binnen het concept van 

de circulaire economie. “Voor ons moet het in eer-

ste plaats een lokaal verhaal zijn. We zitten hier op een 

steenworp van de Limburgse fruitstreek en appelen en 

peren vormen 90% van onze totaal fruitteelt” zegt Evert.

Jaarlijks 90.000 ton afval
Aangezien 90% van de fruitproductie in Vlaanderen be-

staat uit appelen en peren richt Appeal zich in de eer-

ste plaats op deze fruitsoorten. Jaarlijks is er in België 

100.000 ton afval van deze appelen en peren, wat kan 

resulteren in 15 miljoen m² fruitleer per jaar.

Opleiding Chemie - Campus Diepenbeek
Dit onderzoeksproject is een mooie kans voor onze stu-

denten Bachelor-Chemie. UCLL wil met deze onder-

zoeksprojecten niet alleen bijdragen aan innovatie in de 

regio maar ook unieke onderwijservaringen bieden aan 

studenten.

Persaandacht 
Dit project spreekt duidelijk tot de verbeelding; met tal 

van artikels in lokale media, het VRT-nieuws, interna-

tionale magazines en Karrewiet, het jeugdjournaal op 

Ketnet.
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10.
Onderzoekers 
en studenten 
Chemie maken 
appel-leer

202

376

229

93

research & expertise
art of teaching
didactiek

sustainable resources
duurzame technologie

smart organizations
slim ondernemen8

Expertisecentra die in functie van de 
projecten met elkaar samenwerken 

en zo hun kennis bundelen.

health innovation
gezondheidsinnovatie

digital solutions
digitaal ondernemen

inclusive society
inclusie, participatie en 

diversiteit

education & development
onderwijs en ontwikkeling

resilient people
veerkrachtige relaties

onderzoeksprojecten

lesgevende
onderzoekers zodat 

onze studenten 
optimaal kunnen 

profiteren van dit 
kennisklimaat

collectief gesubsidieerde 
projecten met lokale, 

nationale én internationale 
partners

topics werden vanaf 
september in open 

aanbod aangeboden 
(navormingen)

473
onderzoekers 

veranderen uitdagingen 
in oplossingen die 

direct in de praktijk 
inzetbaar zijn

154
dienstverleningsprojecten

 op maat van de klant 
(vanaf mei 2019)
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