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Docent-onderzoeker UCLL één van drie genomineerden voor
Vlaamse Senior Cera Award
Bart Jacobs, initiatiefnemer van “uniek opleidingstraject” Techniek in de Zorg
Bart Jacobs, docent-onderzoeker binnen de groep Management & Technologie, Campus
Diepenbeek aan de hogeschool UCLL, heeft een nominatie op zak voor de Senior Cera
Award. Voor het zevende jaar op rij vormt deze award een erkenning voor ingenieurs,
wetenschappers en informatici die hun carrière een maatschappelijke invulling geven en
zo een rolmodel vormen voor studenten. Bart Jacobs werd genomineerd omwille van zijn
bijzondere inzet voor het project ‘Techniek in de Zorg’. Ook dit jaar zijn er slechts drie
genomineerden voor de award.
Bart Jacobs is industrieel ingenieur elektronica en werkt al zijn hele loopbaan rond technologie voor de
brede zorgsector. In 2011 besliste Bart om zijn ervaringen uit de privésector te delen met de
professionals van de toekomst en startte hij als docent-onderzoeker binnen de groep Management &
Technologie, Campus Diepenbeek op hogeschool UCLL.
Het juryrapport
Een stukje uit de motivatie van de jury van de Senior Cera Award: “Bart werd genomineerd omwille van
zijn grote gedrevenheid om technologiestudenten de kans te geven multidisciplinair samen te werken
aan uitdagingen in de zorg; zijn inzet voor het thema technologie in de social profitsector en zijn
persoonlijk engagement in het project ‘Techniek in de zorg’. Zijn rustige maar volhardende aanpak,
heeft een grote impact op zijn collega's, studenten en zijn hele omgeving. Bart weet door zijn gedegen
en met passie vertelde ‘verhalen’, mensen te overtuigen.”
“Uniek opleidingstraject”
De docent-onderzoeker aan hogeschool UCLL slaagde er in het succesvolle project ‘Techniek in de Zorg’
uit de grond te stampen. Dit multidisciplinaire opleidingstraject in samenwerking met bedrijven,
zorgactoren en zorgbehoevenden laat studenten uit uiteenlopende opleidingen van UC Leuven-Limburg
én leerlingen uit het secundair onderwijs samenwerken aan een technische uitdaging in de zorg. Vorig
jaar kaapten vier van zijn studenten zo zelf een Cera Award weg met een app voor kinderen met een
autismespectrumstoornis en anderzijds een speciale badkamer op maat van dementerenden.

Stemmen voor Bart Jacobs kan nog tot 26 september via de website van de Cera Awards:
http://www.cera-award.be/bart-jacobs. De bekendmaking volgt op 1 oktober op Imec in Leuven.

Contact:
Bart Jacobs, docent-onderzoeker, Groep Management & Technologie, Campus Diepenbeek, UCLL
bart.jacobs@ucll.be • 0474-720 696
Kristien Van Hoegaerden, Perscommunicatie, Algemene Diensten, hogeschool UCLL
kristien.vanhoegaerden@ucll.be • 0476-230 931

Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL biedt 30 professionele bacheloropleidingen aan op 10 campussen in Limburg en
Vlaams-Brabant. Met meer dan 14 500 studenten en 1 700 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
5 000 studenten en 500 medewerkers.
Meer info op www.ucll.be.

