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Beste lezer,

Op het VLHORAcongres 2018 lanceren we de cam-
pagne www.talentvoormorgen.be. Met talent voor 
morgen kunnen we in Vlaanderen het verschil maken, 
voorspoed genereren en werken aan een duurzame 
samenleving.  

Alumni van de Vlaamse hogescholen zijn vandaag 
toppers in hun professionele leven. In dit magazine  
laten we zulke toppers aan het woord. Ze vertellen 
waarom ze met volle goesting gekozen hebben voor 
een opleiding aan een hogeschool. Ze vertellen over 
de passie in hun job. Ze bieden een kijk op hun eco-
nomische en maatschappelijke bijdrage. Met vallen 
en opstaan, maar steeds met veel energie en goes-
ting. 

Uit hun verhalen kunnen we veel leren. Onze op-
leidingen zijn praktijkgericht en kwaliteitsvol. Een in-
ternationale reflex in de opleiding, brengt carrières in 
een stroomversnelling. Investeren in goede lectoren 
uit het werkveld is cruciaal. Digitalisering en vooral 
internationalisering is dé manier om als hogescholen 
een relevante rol te blijven spelen.  

Hogescholen, zo stellen onze alumni, moeten 
studenten meer uit hun cocon halen. Hogescholen 
bieden kansen aan zij die het niet gemakkelijk heb-
ben en houden rekening met specifieke behoeftes. 
Ze hebben een belangrijke rol te spelen door experts 
af te leveren, die kant-en-klare oplossingen bieden. 
Met een hogeschooldiploma op zak kan je een 
prachtige carrière uitbouwen. Kortom: hogescholen 
bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs. 

Bouwen aan de toekomst
In een snel veranderende wereld is goed evenwel 
niet goed genoeg, is stilstaan achteruit gaan.  Daar-
om willen de Vlaamse hogescholen de handschoen 
opnemen. We willen kunnen inspelen op de uitda-
gingen die onze evoluerende omgeving met zich 

meebrengen. We willen bijdragen tot de ontwikke-
ling van de competenties van elk talent. We willen 
andere inhouden brengen die rekening houden met 
de nieuwste technologie en digitalisering. We willen 
met ons opleidingsaanbod antwoorden op nieuwe 
behoeften van het werkveld en de samenleving. We 
willen een flexibel aanbod voor een leven lang leren 
kunnen uitbouwen, praktijkgericht wetenschappelijk 
onderzoek doen in samenwerking met kennispart-
ners en inzetten op internationalisering. Kortom, we 
willen de wereld van morgen mee creëren met alum-
ni die de toekomst maken. 

Zo ontwikkelen onze studenten niet alleen vak- 
inhoudelijke en beroepsgerichte kennis, vaardig- 
heden en attitudes, maar staan ook interculturele 
competenties, taalvaardigheid, samenwerkings- 
vormen, omgaan met diversiteit, ondernemingszin 
en ondernemerschap, burgerzin en burgerschap 
centraal.  Zo worden onze jonge en minder jonge  
talenten permanent uitgedaagd om te groeien in  
hun competenties. Zo vormen we talenten voor mor-
gen. 

Om deze toekomst uit te bouwen, schuiven we vijf 
strategische beleidsthema’s naar voor waarmee we 
het verschil willen maken. Samen met onze partners. 
Want we willen nog meer waarde creëren met onze 
hogescholen, voor elk talent voor morgen. 

Veel leesplezier,

Pascale De Groote, voorzitter 
Eric Vermeylen, secretaris-generaal 
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52.400 70.730

123.130 studenten

12.706 15.937

28.633 generatiestudenten

10.097 17.524

27.621 diploma’s

Steeds meer studenten schrijven zich in aan de Vlaamse hoge-
scholen. Bij het begin van het academiejaar 2017-2018 telden 
de 16 Vlaamse hogescholen op hun campussen in 23 Vlaamse  
steden in totaal 123.130 studenten. 
Het hogescholenaanbod is divers. De opleidingen zijn onder-
verdeeld in tien studiegebieden: architectuur, audiovisuele en 
beeldende kunst, biotechniek, gezondheidszorg, handelsweten-
schappen en bedrijfskunde, industriële wetenschappen en tech-
nologie, muziek en podiumkunsten, nautische wetenschappen, 
onderwijs en tot slot sociaal-agogisch werk.
De hogescholen bieden voor het overgrote deel professionele 
bachelors aan. De Schools of Arts, verspreid over zes hogescho-
len, bieden professionele bachelors, academische bachelors en 
masters aan. Alle hogescholen bieden bachelor-na-bachelor- 
en/of master-na-masteropleidingen aan.
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De Vlaamse hogescholen in een aantal cijfersinhoudstafel

FAC TS & FIGURES
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              + 639 Kunsten PBA
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+ 5.561 Kunsten ABA/
MA 3.349 BNB/MNM 

    + 10 Kunsten MNM

123.130 studenten
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 164 SLO 
    + 227 Kunsten SLO

Regionale inbedding

Aantal studenten in verschillende types van opleidingen
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LED-cijfers niet mee in rekening genomen
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zelfgeorganiseerde studiedagen of vormingen

lezingen of posterpresentaties op congressen of studiedagen

in vaktijdschrift of boek of een deel ervan

lezingen of posterpresentaties op congressen of studiedagen

364
823

Onderzoeksoutput gerichtheid op het werkveld

Onderzoeksoutput gerichtheid op wetenschappelijk netwerk

488

529
469publicaties in wetenschappelijk tijdschrift, boek of een deel ervan

FAC TS & FIGURES

Het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek 
(PWO) dat door onderzoekers-docenten in de 
Vlaamse hogescholen wordt verricht in de ba-
cheloropleidingen met professionele gerichtheid, 
heeft als belangrijkste doelstelling concrete innova-
tie naar het Vlaamse werkveld te brengen. Uit een  
VLHORA-rondvraag in 2017 blijkt dat de hogescho-

len 833 onderzoekscontracten afsloten waarin meer 
dan 2200 bedrijven – in hoofdzaak kmo’s – en social 
profit instellingen, zoals ziekenhuizen, musea, NGO’s 
en overheden werden betrokken. In totaal werden in 
deze onderzoeksprojecten ook meer dan 780 onder-
zoeksinstellingen of universiteiten betrokken.
 

Uitgaande mobiliteit Vlaamse hogeschoolstudenten 2016

Interactie met het werkveld Interactie binnen het wetenschappelijk netwerk

hogescholen

2.202 419

833 787

hogescholen

Totaal aantal bedrijven en social profit 
instellingen betrokken in O&O

Aantal samenwerkings-
overeenkomsten met 
bedrijven en social profit 
instellingen

in 2016 werden 419 samenwerkingsovereenkomsten 
afgesloten met andere kenniscentra zoals universiteiten, 
andere hogescholen en onderzoekscentra.

Totaal aantal samenwerkings- 
overeenkomsten binnen de  

wetenschappelijke wereld

Totaal aantal partners binnen  
de wetenschappelijke wereld

Onderzoek & innovatie in de Vlaamse hogescholen

Onderzoeksoutput
Met het praktijkgericht onderzoek helpen de hoge-
scholen in de eerste plaats diensten, producten of 
bedrijfsprocessen innoveren van de Vlaamse werk-
veldactoren. Ze publiceren hun innovatieprojecten 
in professionele vaktijdschriften en magazines (488 
publicaties) die door de Vlaamse professionals wor-
den gelezen, dan in de zuiver wetenschappelijke tijd-
schriften (469 peer reviewed publicaties). 

Hogescholen dissemineren hun onderzoeksresulta-
ten in één jaar via 823 studiedagen, congressen en 
lezingen waarop werkgevers en werknemers worden 
uitgenodigd om de laatste innovaties in hun vakge-
bied te vernemen. Maar de onderzoekers aan de ho-
gescholen gaven ook meer dan 500 presentaties bin-
nen de wetenschappelijke wereld, aan hun collega’s 
uit universiteiten of andere onderzoekscentra.

Wegens de krapte op de arbeidsmarkt is er nood aan 
meer internationaal talent om vacatures op te vullen 
en onze economische groei mogelijk te maken. In het 
academiejaar 2016-2017 studeerden aan de Vlaam-
se hogescholen 7974 internationale studenten met 
136 verschillende nationaliteiten. Het gaat hier niet 
om uitwisselstudenten, we nemen enkel studenten 

in rekening die ingeschreven zijn voor een profes- 
sioneel gerichte bachelor, een bachelor-na-bachelor, 
een academisch gericht bachelor, een master of een 
voorbereidingsprogramma. In de toekomst willen de 
Vlaamse hogescholen met Engelstalige opleidingen 
nog meer internationale studenten aantrekken. 

Global Minds Project 
Dankzij het Global Minds Project 2017-2021 zijn er 
meer structurele mogelijkheden voor de hogescho-
len om Zuidwerking in hun beleidsplannen te imple-
menteren. Alle Vlaamse hogescholen organiseren 
jaarlijks Noord-Zuid-gerelateerde activiteiten. Het 
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13 hogescholen in 
gezamenlijk consortium 

Global Minds

26 South Intensive 
Programmes

710 in- en uitgaande 
docentenmobiliteit

1250 reisbeurzen voor 
studentenmobiliteit naar het 

Globale Zuiden

4 Thematische 
Congressen

Global Minds  
UC’s Exchange Course

Capaciteitsopbouw m.b.t. relevante 
samenwerking in het Zuiden

Uitbouw netwerk en 
kennisuitwisseling over 
partners in het Zuiden

Verhoogde kennis 
van lokale nodenCurricula-ontwikkeling

Toegepast onderzoek 
gebaseerd op lokale noden

Ontwikkeling 
van gezamenlijke 

projectvoorstellen in 
het Zuiden

In 2015-2016 gingen 
1234 studenten naar 
het Globale Zuiden

Zuid-Afrika en Suriname zijn de 
populairste bestemmingen

Global Minds, 
Universities 
of Applied 

Sciences and 
Arts

Top 10 EU herkomst: 
1.  Nederlandse
2.  Franse
3.  Spaanse
4.  Italiaanse
5.  Poolse
6.  Duitse
7.  Portugese
8.  Roemeense
9.  Britse
10.  Bulgaarse

Top 10 niet EU herkomst: 
1. Russische
2. Kameroense
3. Marokkaanse
4. Chinese
5. Turkse
6. Amerikaanse
7. Iraanse
8. Albanese
9. Oekraïense
10. Armeense

merendeel gaat over de uitwisseling tussen de ei-
gen hogeschool en die in het Zuiden, kleinschalige 
Noord-Zuidprojecten en omkadering van studenten 
die naar het Zuiden gaan. 
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ARTESIS PLANTIJN
HOGESCHOOL ANTWERPEN

NATHALIE VAN HOOL, 
advocaat bi j  L . Inc Advocaten

Dat Nathalie Van Hool iets met rechten zou 
doen, stond in de sterren geschreven. Als 
kind volgde ze het juridisch nieuws op de 

voet, maar ze koos na het middelbaar niet voor 
een universitaire opleiding. Dat werd haar afge-
raden door haar leerkrachten. Ze trok naar de Ar-
tesis Plantijn Hogeschool voor een rechtspraktij-
kopleiding. “Op de website las ik dat 99% van de 
afgestudeerden een job vinden. Dat overtuigde 
me. Vijf jaar studeren leek me bovendien te lang. 
Ik wilde een praktijkgerichte opleiding van drie 
jaar volgen.”

De opleiding rechtspraktijk bereidt je meteen 
voor op een job in de juridische sector. Voor Nathalie 
mocht het zelfs nog wat praktischer. “Ik werkte het 
liefst concrete projecten uit en werd daarbij bege-
leid door ervaren mensen uit het werkveld. Die com-
binatie maakt de opleiding zo interessant. Je krijgt 
van gepassioneerde experts een doe-mentaliteit 
aangeleerd.”

Ook de basis van de opleiding zit goed. Zo wordt 
je talenkennis tijdens het eerste jaar bijgespijkerd. 
Dat kwam handig van pas, want Nathalie wilde graag 
in het buitenland studeren en diende in het tweede 
jaar een aanvraag in om op Erasmus naar Italië te 
gaan. De procedure was bijna rond, tot ze plots op de 
website van haar school een oproep opmerkte om in 
China stage te lopen. “Ik stuurde meteen een mailtje 
naar mijn docenten. Wat bleek? Niemand had zich 
aangemeld. En ik was snel overtuigd. De kans om te 

“Met een 
hogeschooldiploma 
op zak kan je een 
prachtige carrière 
uitbouwen.”

studeren en te werken in een ander werelddeel kon 
ik niet laten liggen.”

Daarmee was de kous niet af. Nathalie moest 
zich grondig voorbereiden. Zes maanden zou ze on-
dergedompeld worden in een vreemde cultuur. “Ik 
werd uitstekend begeleid door de Hutong hoge-
school in China. De partnerhogeschool zorgde voor 
huisvesting en ik kreeg een basiscursus Chinees. In 
hun database zat het bedrijf Boardroom Limited, 
een consultancybedrijf gericht op het adviseren van 
buitenlandse bedrijven in hoe ze een bedrijf in China 
moeten oprichten. Ik moest via Skype bij het bedrijf 
solliciteren en dat verliep wonderwel. Het avontuur 
kon eindelijk beginnen.”

Haar verblijf in China heeft haar verdere leven 
bepaald. Nathalie stak er veel van op. “In de eer-
ste plaats leerde ik zelfstandig leven en werken. Ik 

moest het daar alleen klaarspelen, in een ver land, 
waar ik niemand kende en de taal amper sprak. Ik 
werd meegezogen in de Chinese bedrijfscultuur, 
kreeg veel verantwoordelijkheid en mocht ook  
events en meetings bijwonen.”

Op basis van de ervaring die ze opdeed, besloot 
ze om haar eindwerk over de economische groei 
van China te schrijven. Ze was onder de indruk van 
de werkmentaliteit van de Chinese bevolking. Die 
mentaliteit nam ze over en na haar rechtspraktijkop-
leiding besliste ze om verder te studeren. “In China 
zag ik wat hard werken betekende en hoe gedreven 
de bevolking is. Ik nam er een voorbeeld aan, want 
ik voelde dat ik meer in mijn mars had. Boardroom 
Limited had me bovendien aangeraden om na mijn 
studies nog een schakelprogramma en masteroplei-
ding rechten te volgen. Het schakelprogramma sluit 
trouwens mooi aan op de rechtspraktijkopleiding.” 

Imagebuilding

Ondertussen is Nathalie 27 jaar en werkt ze bij 
L.inc Advocaten. Ze blikt tevreden terug op haar 
studies in de Artesis Plantijn Hogeschool. “De  

hogeschool bood me de mogelijkheid om in het  
buitenland praktische kennis op te doen bij een ge- 
renommeerd bedrijf. Met een hogeschooldiploma 
kan je een prachtige carrière uitbouwen. Dat mogen ze 
meer in de verf zetten. Het imago van de opleidingen 
moet opgepoetst worden, zowel bij jongeren als bij  
bedrijven.”

Nathalie is overtuigd van haar stuk en heeft haar 
broer gemotiveerd om zich in te schrijven aan de 
Artesis Plantijn Hogeschool. “Raad eens waar hij tij-
dens zijn opleiding stage liep? Als marketingstudent 
werkte hij vier maanden lang in een bedrijf in Aus-
tralië. Met een rugzak aan buitenlandse praktijker-
varing is hij teruggekeerd en ook hij heeft nu op de 
arbeidsmarkt een streepje voor op andere afgestu-
deerden.”

“De school 
bood me de 
mogelijkheid 
om in het 
buitenland 
praktische 
kennis op te 
doen.”
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Viceminister-president Bart Tommelein is 
een vlotte communicator en dat heeft on-
getwijfeld met zijn opleiding te maken. Hij 

behaalde een diploma in toegepaste communicatie 
aan het Hoger Instituut voor Bedrijfsopleiding in 
Gent, nu de Arteveldehogeschool. Verder inzetten 
op praktijkgericht onderzoek in nieuwe domeinen 
moet de toekomst van de hogescholen verzekeren. 
“Als Vlaams minister van energie zie ik bijvoorbeeld 
dat we op het vlak van energiebeleid praktische 
knowhow missen. De hogescholen kunnen hier een 
belangrijke rol spelen door experts, die kant-en-kla-
re oplossingen kunnen bieden, af te leveren.”

De keuze voor een opleiding aan de hogeschool 
was voor Bart Tommelein voorbestemd en hij werd 
ook door de leerlingenbegeleiding in die richting ge-
stuurd. “Als scholier in de middelbare school liet ik 
wel eens een steekje vallen. Het CLB merkte dat op 
en na mijn legerdienst maakte ik de keuze voor een 
praktijkgerichte opleiding. Ik koos voor de richting 
toegepaste communicatie met vakken die me in het 
secundair al wisten te boeien: methodologie, socio-
logie, psychologie...” 

Minister Tommelein trok zoals vele West-Vlamin-
gen naar Gent en ging er op kot. “Een goeie student 
moet ervaren wat dat kotleven inhoudt. In tegenstel-
ling tot enkele van m’n vrienden die aan de Gentse 
universiteit studeerden, zat ik overdag wel degelijk 
in de les. Ik had dat ook wel nodig om te slagen in 
mijn opleiding. Ik had genoeg vrije tijd na schooltijd, 
maar ik was van het principe dat wie kan uitgaan, ook 
vroeg kan opstaan.” 

In de jaren ‘80 liep Bart stage in het Europese par-
lement; in de fractie van de Europese Vrije Alliantie. 
Een plek die hij zelf uitgekozen had, want de politieke 
microbe kriebelde toen al. “Daar leerde ik de kneep-
jes van het politieke vak en heb ik veel praktijkerva-
ring opgedaan die ik na mijn studies meteen ook kon 
gebruiken in m’n eerste job.”

Met onderscheiding studeerde Bart Tommelein 
af. Werk vinden was in die periode niet eenvoudig, 
want het land telde toen een half miljoen werklozen. 
“Na enkele maanden zoeken vond ik in januari 1985 
toch werk. Ik ging als commercieel verantwoordelij-
ke bij een bank aan de slag. De overgang van de 

school- naar de werkomgeving verliep vlot. De vaar-
digheden en communicatietechnieken die ik tijdens 
mijn opleiding aangeleerd kreeg, kon ik meteen ge-
bruiken. Ik kon het goed uitleggen en groeide door 
tot commercieel directeur”. 

Zoektocht naar experts met praktijkkennis

De opleiding was ook voor zijn politieke loopbaan 
relevant. Een goede politicus heeft een zo breed 
mogelijke kennis nodig en moet communicatief sterk 
staan. “Ik breidde geen academisch vervolg aan mijn 
studies. De vaardigheden die ik dankzij mijn oplei-
ding en vorige jobs aangeleerd kreeg, hebben me 
veel sneller vooruitgeholpen. Als minister studeer 
en school ik bovendien dagelijks nog bij om dossiers 
onder de knie te krijgen.” 

Met een goed gevoel blikt Bart Tommelein dus 
op zijn studentenperiode terug: trots op zijn hoge-
schooldiploma, maar vooral op het parcours dat hij 

ARTE VELDEHOGESCHOOL

BART TOMMELEIN, 
v iceminis ter-pres ident van de V laamse Reger ing

“We hebben mensen 
nodig met praktische 
knowhow en kant-en-
klare oplossingen”

afgelegd heeft. “Met de kennis en ervaring die ik nu 
heb, zou ik het gewoon overdoen.”

Voor de Open VLD-politicus hebben zowel pro-
fessionele als academische opleidingen hun legiti-
miteit en zijn ze complementair. “Het grote voordeel 
van de professionele bachelor is de voeling met het 
werkveld en het praktijkgerichte denken dat je van 
begin af aan meekrijgt. Afgestudeerden met dat 
profiel zullen we in de toekomst nog meer nodig 
hebben en daar moeten hogescholen ook verder op 
inzetten. Op het vlak van energiebeleid kunnen ze 
een niche gaan invullen. Het energiebeleid in de we-
reld is aan het veranderen. We zoeken in steden en 
bedrijven mensen met toepasbare kennis van ener-
giebeheer.”

“De vaardigheden die ik dankzij mijn opleiding 
aangeleerd kreeg, hebben me vooruitgeholpen.”
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Met een hogeschooldiploma De Slimste 
Mens ter Wereld worden? ’t Is gebeurd. 
Eind 2017 mocht tv- en radiopresentator 

Xavier Taveirne de titel op zijn conto schrijven. 
Xavier studeerde communicatiebeheer aan de 
Brusselse Erasmushogeschool. Hij maakte zelf die 
keuze. “Ik luisterde niet naar de aanbevelingen 
van het CLB en deed meteen mijn eigen ding. Ei-
genlijk wilde ik zo kort mogelijk studeren om snel 
een job te vinden. Ik koos in eerste instantie voor 
de stad Brussel en dan voor de opleiding.”

Xavier wilde met een schone lei beginnen, ver 
weg van thuis, om zijn wereldbeeld te verruimen. 
In de Erasmushogeschool werd geëxperimenteerd 
met projectgericht onderwijs en dat lag hem wel. “Ik 
heb een korte concentratieboog en door telkens in 
groep rond een ander project te werken was er veel 
afwisseling. Dat liep vaak chaotisch, maar het zette 
zaken in beweging en leverde originele resultaten 
op. Ik durfde de leiding nemen en kon zo meteen 
tonen wat ik waard was. In een redactie met jour-
nalisten is een goede groepsdynamiek belangrijk. Ik 
heb in mijn opleiding geleerd hoe ik een team moest 
leiden en ideeën kon vormgeven.” 

In het tweede en derde jaar van de opleiding liep 
Xavier stage bij Woestijnvis en Radio 2 West-Vlaan-
deren. Hij liet een goede indruk na, want na een 
omweg in Nederland, had hij snel zijn droomjob te 
pakken. “Door mijn stage kreeg ik voeling met het 
werkveld. Ik schreef veel en proefde van het radio 
maken. Dat, in combinatie met het kotleven in het 
bruisende Brussel, maakten mijn studentenperiode 
onvergetelijk. Na mijn studies kon ik vrij snel aan de 
slag bij Radio 2.”

In zijn beginperiode als journalist studeerde Xa-
vier urenlang bij. Die extra bagage en dossierkennis 
had hij nodig. “Nauw aansluiten bij het werkveld is 
de kracht van de hogeschoolopleiding, maar de ba-
sis moet wel goed zitten. In mijn opleiding was dat 
- gelukkig maar - evenwichtig verdeeld. Elke journa-
list zou een notie van talen, rechten en psychologie 

moeten hebben. Steeds vertrekken vanuit een bre-
de, algemene kennis en daarop verder bouwen. Als 
ik opnieuw zou moeten kiezen, wil ik opgeleid wor-
den tot historicus, omwille van de boekenwijsheid 
die in je rugzak steekt, met nadien dan nog een jaar-
tje specialisatie in journalistiek.” 

Basisprincipes vasthouden, maar durven  
hervormen

Ondertussen is de presentator zelf praktijklec-
tor. “Ik krijg de indruk dat studenten veel opsteken 
van iemand die dagelijks in het werkveld staat. Mijn 
boodschap voor de hogescholen? Investeer verder 
in lectoren met praktijkervaring en breng ze voor de 
klas. Het directe contact en de persoonlijke benade-
ring met experts zal de kwaliteit van de opleiding ten 
goede komen.” 

“In mijn opleiding  
heb ik geleerd  

hoe ik een team  
moest leiden”

X AVIER TAVEIRNE, 
journal is t  en schermgezicht b i j  de VRT

Xavier praat op 23 april het panelgesprek op het 
VLHORA-congres aan elkaar. Als moderator moet hij 
op de achtergrond blijven, maar dit interview grijpt 
hij toch aan om een oproep te doen aan de beleids- 
makers. “Hogescholen moeten met een open blik 
naar de veranderende wereld kijken. Jongeren zijn 
niet blind en pikken snel trends op. Probeer dan ook 
met hen in dialoog te treden. Durf zelf kritisch tegen-
over de eigen instelling te staan en hervormingen 
door te voeren, zonder kwaliteitsverlies te lijden.” 

“Ik koos in eerste instantie voor de stad Brussel 
en dan voor de opleiding.”
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TALENT VOOR MORGEN  —  MEER WA ARDE ME T HOGESCHOLENHOGESCHOOL GENT

De namen ‘Moose Blues’, ‘Golden Tricky’ of 
‘Oaky Moaky’ doen niet meteen denken 
aan schuimend gerstenat. Maar met deze 

klinkende namen wil brouwerij ’t Verzet de Bel-
gische biermarkt veroveren. De brouwerij, die 
begon als een uit de hand gelopen hobby van 
drie vrienden, is aan een opmars bezig. Ze volg-
den een professionele opleiding biochemie aan  
HoGent. Alex Lippens blikt terug op zijn studen-
tenperiode, die zeker niet zonder slag of stoot 
verliep. “Een modelstudent was ik niet en ik durf-
de wel eens een les overslaan. Ik moest wat ik  
geleerd had toch proefondervindelijk in het  
Gentse caféleven uittesten?”, lacht hij.

Met de studies is het uiteindelijk goed gekomen. 
Alex Lippens, Koen Van Lancker en Joran Van Gin-
derachter staan ondertussen aan het hoofd van hun 
eigen bedrijf. Alex wist al van zijn zestiende dat hij 
brouwer wilde worden. “Ik had als tiener een enorme 
interesse in de wetenschap en experimenteerde er 

op los. Het brouwproces intrigeerde me, dus ik trok 
naar HoGent voor de opleiding brouwerijtechnolo-
gie. De school beschikt zelf over een proefbrouwerij 
en tijdens je studies bezoek je verschillende brouwe-
rijen en mouterijen.”

Naast een algemene chemische vorming legt de 
opleiding de nadruk op de praktijk, met veel lab- 
onderzoek. “We werkten meestal met ons drieën 
rond één project. Ik leerde zo in een team werken, 
plannen en verantwoordelijkheid nemen. We wilden 
een product afleveren waar we trots op konden zijn. 
Die aangeleerde vaardigheden komen nog altijd van 
pas.”

Alex, Joran en Koen liepen elk op een andere 
plek stage. Alex draaide mee in de brouwerij van Af-
fligem. Koen en Joran zochten exotischere oorden 
op en kozen als bestemming Suriname en Amerika. 
“HoGent hielp ons uitstekend bij het zoeken naar 
stageplekken. In het buitenland is er een ware bier-
revolutie bezig, dus is het niet slecht om daar ideeën 
op te doen. Joran en Koen plukken nog dagelijks de 
vruchten van hun buitenlandse ervaringen.”

Na hun studies vond het drietal vrij snel werk en 
dat verbaast Alex niet. “We zijn het bierland bij uit-

ALEX L IPPENS en KOEN VAN L ANCKER 
medeopr ichter s brouwer i j  ‘ t  Ver zet

“Bedrijfskunde als  
keuzevak stimuleert  
het ondernemerschap 
bij studenten”

stek. Brouwerijen staan bovendien open voor ver-
nieuwing en zijn steeds op zoek naar mensen met 
praktijkkennis en innovatieve ideeën. Er is werk ge-
noeg.”

Alex deed zijn eerste werkervaring op bij Brouwe-
rij Omer Vander Ghinste, maar daar kon hij zijn crea-
tiviteit niet kwijt. “Om elkaar te blijven zien, besloten 
we om na het werk in de garage van mijn ouders bier 
te brouwen. We maakten bier dat wij vooral lekker 
vonden, zonder een echt plan. We waren toen nog 
een eind verwijderd van onze eigen brouwerij. Om 
ons product op de markt te brengen, zouden we uit 
een ander vaatje moeten tappen.”

Van student naar ondernemer

Het drietal trok naar de avondschool voor een op-
leiding bedrijfskunde. “Tijdens mijn hogeschoolstu-
dies koos ik Spaans en psychologie als keuzevak. Een 
cursus boekhouden of bedrijfsbeheer behoorde niet 
tot de opties. Het is een gemiste kans, zeker als je la-
ter als ondernemer in de brouwerijsector aan de slag 
wil. Met die keuzevakken stimuleer je de onderne-
mingszin bij studenten. Tijdens mijn avondopleiding 
kreeg ik les van ervaren bedrijfsleiders en technici. 
Ze zetten ons op de juiste weg, maar waarschuwden 

ook voor de valkuilen van een eigen onderneming.”

Brouwerij ’t Verzet heeft zich ondertussen met 
een vast gamma van zes bieren op de Belgische 
markt kunnen positioneren. “We specialiseren ons in 
het opfrissen van oude bierstijlen. Ons paradepaard-
je is het Oud Bruin, een biertje dat ook in de jaren 
’80 populair was en in de vergeethoek is geraakt. 
Door het in een nieuw jasje te steken proberen we 
vooral de millenniumgeneratie aan te spreken. Ook 
het buitenland is geïnteresseerd.” 

Alex, Joran en Koen zijn gepassioneerde brou-
wers. Bovenal willen ze nooit de voeling met hun pro-
duct verliezen en steeds blijven verrassen. “Een sta-
biele verkoop is belangrijk, maar binnen 10 jaar wil 
ik zelf nog aan de ketel staan met bier waar ik trots 
op ben. We proberen ons telkens opnieuw heruit te 
vinden en ons bier te verbeteren. Daarom scholen 
we ons ook bij en bieden we stageplaatsen aan. Van 
die eerste werkervaring hebben we zelf enorm veel 
opgestoken en ik ben er van overtuigd dat we van de 
jongere generatie ook iets kunnen leren.”

“Ik moest wat ik geleerd had  
toch proefondervindelijk 
in het Gentse caféleven 
uittesten?”
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TALENT VOOR MORGEN  —  MEER WA ARDE ME T HOGESCHOLENHOGERE ZEE VA ARTSCHOOL ANT WERPEN

Dennie Lockefeer is geboren en getogen 
aan de oevers van de Schelde, in een gezin 
dat actief was in de scheepvaart. Het zal 

dus niemand verbazen dat hij koos voor de op-
leiding nautische wetenschappen aan de Hogere 
Zeevaartschool in Antwerpen. “Mijn vader was 
jarenlang schipper en stampte nadien zijn eigen 
zand- en grindhandel uit de grond. Met de ont-
wikkelingen op Linkeroever was dat een slimme 
zet. Zelf tuurde ik ’s nachts urenlang naar de ko-
lossale schepen die muisstil de haven van Antwer-
pen binnenslopen. De interesse voor de maritie-
me wereld is me met de paplepel meegegeven.”

In zijn tienerjaren liep Dennie school in het 
Sint-Annacollege in Antwerpen. Met een diploma 
technisch secundair op zak wou hij naar de Hogere 
Zeevaartschool, maar dat was geen sinecure. Voor 
de opleiding nautische wetenschappen moest hij 
immers slagen in het toelatingsexamen. Het is één 
van de weinige studies, samen met geneeskunde en 
tandheelkunde, waarvoor je een voorafgaande, be-
palende test moet afleggen. “Met de leerstof die ik 

DENNIE LOCKEFEER,
Chief  Commerc ia l  Of f icer b i j  Van Moer Logis t ic s

“De opleiding nautische 
wetenschappen geniet 

terecht een uitstekende 
reputatie.”

in het middelbaar gezien had, zou het me niet lukken 
om te slagen. Ik bereidde me optimaal voor en stu-
deerde keihard, want ik wou koste wat het kost bin-
nen geraken. Naast wiskundige vraagstukken, werd 
ik ook psychologisch getest om te kijken of ik uit het 
juiste hout gesneden was.”

Samen met 90 andere studenten vatte Dennie 
de opleiding aan. Van begin af aan werd hij klaarge-
stoomd voor het serieuze werk. “Ik kreeg een uniform 
aangemeten en wist meteen dat het menens was. In 
het eerste jaar viel een derde van de studenten af. Je 
liep 5 weken stage bij de marine en sommige vonden 
dat maar niets. Ik moest ook vaak op mijn tanden bij-
ten, maar ondertussen kweekte ik doorzettingsver-
mogen. Het ging er hard aan toe, maar ik was fier dat 
ik tot de selecte groep studenten behoorde die ooit 
officier zou worden. Die aangeleerde discipline nam 
ik de rest van mijn carrière mee.” 

Na 4 jaar studeren zat het er voor Dennie nog niet 
op. Immers, wie wil varen, moet nog eens 60 maan-
den stage lopen. “De opleiding duurt dus eigenlijk 

9 jaar, maar dat is het meer dan waard. Het zee- en 
officiersleven spreekt tot de verbeelding. Ik leerde 
door naar de hemel te kijken mijn positie op zee te 
bepalen. Ik kende meer dan 58 sterren en om ze te 
bewonderen trok ik regelmatig naar het planetarium 
van onze school. Geef toe, dat klinkt toch roman-
tisch?”

Talent beter laten doorstromen

De opleiding nautische wetenschappen is uniek 
in België en combineert het beste van twee werel-
den. De Hogere Zeevaartschool geniet bovendien 
een uitstekende reputatie. “Je krijgt een brede basis 
met taalvakken, wiskunde en mechanica en toetst 
die theoretische kennis meteen aan de praktijk. In 
Nederland bestaat er een gelijkaardige opleiding, 
maar die wordt enkel op bachelor niveau gegeven. 
Als ik de naam van de school ergens laat vallen,  

kijken mensen steevast op. Die goede naam gaf on-
getwijfeld bij DP World de doorslag om mij toe te 
laten tot hun young potential programma.”

Dennie studeerde uiteindelijk met onderschei-
ding af en hield aan zijn studentenperiode een hech-
te vriendengroep en een enorm netwerk aan over. 
Momenteel is hij Chief Commercial Officer bij Van 
Moer Logistics. Na vele omzwervingen koos hij voor 
zijn gezin en een job aan wal, in de bedrijfswereld. Als 
geen ander weet hij waar het hoger onderwijs in de 
toekomst aan moet werken. “Met ons bedrijf zijn we 
voortdurend op zoek naar talenten die na hun stu-
dies meteen bij ons aan de slag kunnen. Het is een 
moeilijke zoektocht. De doorstroming van afgestu-
deerden naar het werkveld moet daarom nog vlotter 
en beter.”

“Ik leerde door naar de hemel 
te kijken mijn positie op zee te 
bepalen.”
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TALENT VOOR MORGEN  —  MEER WA ARDE ME T HOGESCHOLENHOGESCHOOL PXL

Het duurt even voor we Francis Wanten te 
pakken krijgen voor een interview over zijn 
opleiding. “Excuses, maar ik was bezig met 

het afronden van een overname”, vertelt hij tij-
dens de uiteindelijke afspraak. Francis is een ge-
dreven ondernemer met een brede portefeuille 
aan bedrijven in diverse sectoren. In 1986 stapte 
hij in de éénmanszaak van zijn vader, vandaag telt 
zijn groep 530 medewerkers. En er liggen nog 
overnames in het vizier. “Ik heb aan mijn opleiding 
accountancy en fiscaliteit veel bruikbare praktijk-
kennis overgehouden.”  

Het ondernemerschap werd Francis Wanten wel-
licht met het DNA meegegeven. Hij groeide op in 
een gezin van zelfstandigen en koesterde zelf ook 
de ambitie om te ondernemen. “Ik heb nooit bij iets 
anders stilgestaan. In het laatste jaar van het middel-
baar heb ik ook niet om een advies gevraagd voor 
mijn hogere studies. Mijn vader verkocht brandstof-
fen en was actief als grondstoffenleverancier voor 
de bakkerijsector. En ik zag hoe mijn ouders moeite 
hadden met administratie en boekhouding. De lo-
gische keuze was een opleiding accountancy en fis-
caliteit.”

Zijn studentenperiode was intens. De noden in 
het familiebedrijf waren groot en dus combineerde 
Francis studeren met meewerken in de zaak. “Ik had 

geen tijd voor een studentenleven. Mijn dagen wa-
ren gevuld met studeren, werken en slapen. Maar ik 
heb daar geen spijt van. De opleiding aan de hoge-
school bleek trouwens ideaal voor mij: ze was zeer 
praktijkgericht. De zaken die ik leerde kon ik thuis 
ook meteen in de praktijk brengen.”

Francis volgde als het ware duaal leren, lang voor 
het systeem zijn intrede deed in ons onderwijs. “De 
grote troef voor mij was dat ik de problemen waar 
ik in ons eigen bedrijf op stootte, kon aankaarten 
tijdens de les. Ik kreeg niet alleen kennis en vaardig-
heden aangeleerd, maar de leerkrachten hielpen me 
veel sneller groeien in mijn rol in het familiebedrijf. 
Net door die ervaring ben ik al lang een believer van 
het duaal leren: we moeten veel meer jongeren in 
systemen krijgen waarbij ze gelijktijdig studeren en 
opgeleid worden op de werkvloer.”

 
Er is veel gepalaverd over het invoeren van duaal 

leren in het Vlaamse onderwijs. Pas op 1 september 
gaat het systeem officieel van start in het secundair 
onderwijs. Voor de Limburgse ondernemer is het een 
stap vooruit, maar too little, too late: “De kloof tussen 
het onderwijs en het werken in een bedrijf is te groot 
geworden. We kunnen de jongeren die afstuderen 

niet verwijten dat ze niet klaar zijn voor de arbeids-
markt. Ons leerprogramma zit verkeerd in elkaar. Als 
je te lang leerstof moet doorworstelen zonder die 
permanent te toetsen aan de praktijk, weet je niet 
wat je moet onthouden en wat er écht belangrijk is. 
Daarom moeten we duaal leren ook invoeren in het 
volledige hoger onderwijs.”

Stage lopen opent de deur naar de eerste job

Zelf heeft Francis daar niet op gewacht. Hij be-
dacht zijn eigen systeem van werkplekleren en inves-
teert er ook in. “Wij bieden in onze bedrijven veel 
stages aan. Maar er is wel één cruciale voorwaarde 
als je hier stage wil lopen. We vragen dat die studen-
ten elke schoolvakantie komen werken in het bedrijf. 
En we betalen hen daar ook voor, net als voor hun 
effectieve stageperiode trouwens. Sommigen kijken 
me dan vreemd aan. Maar tegen die stagiairs zeg ik 
steeds: als je niet bereid bent om in jezelf te investe-
ren in de schoolvakanties, geloof ik niet dat je bereid 
om hier later ook te komen werken.”

“Mijn hogere opleiding
 was destijds 

al duaal leren”

FR ANCIS WANTEN,
ondernemer en voor z i t ter  Voka L imburg

Het blijkt een succesformule en een goede vijver 
om talent uit te vissen. “De mensen die bij ons sta-
ge lopen, hebben meestal een goeie attitude. Heel 
vaak komen ze na hun stage ook in dienst. Gelukkig 
maar! Want we hebben zo’n 60 openstaande vaca-
tures voor zeer diverse profielen, van administratie 
tot topkader. De kandidaten die van de hogeschool 
komen hebben het ideale profiel: hands on getraind 
en klaar om operationeel taken aan te pakken. Het 
diploma maakt mij eigenlijk niet uit. De attitude is 
het belangrijkst: bereid zijn om je in te zetten, blijk 
geven van gezond verstand en enthousiasme. Alle 
andere vaardigheden leren we hen wel aan.”  

“De attitude van jongeren is het belangrijkst: je willen inzetten, 
gezond verstand hebben en enthousiasme.”
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TALENT VOOR MORGEN  —  MEER WA ARDE ME T HOGESCHOLENHOGESCHOOL WES T-VL A ANDEREN

23 jaar en al een topper in de game-indus-
trie: het gaat hard voor Tim Moreels. 
Na zijn studies Digital Arts & Entertain-

ment in Howest, werd hij door het Spaanse be-
drijf Elite3D weggeplukt. Hij kon er meteen aan 
de slag als ‘character artist’. Al in de middelbare 
school wou hij die richting uit, maar dat was voor 
zijn ouders geen evidente keuze.

“In het secundair volgde ik de richting weten-
schappen-wiskunde en zowat alle klasgenoten trok-
ken naar de universiteit”, vertelt Tim. “Ik had twee 
passies: gamen en tekenen. Voor mij leek het dus 
een logische stap. Op de infodag van Howest verze-
kerden de docenten ons dat ik door hard te werken 
na m’n studies meteen een job zou vinden. Dat stel-
de mijn ouders gerust. Ik kon op hun steun rekenen.” 

De vakken die Tim voorgeschoteld kreeg, waren 
praktijk- en resultaatgericht, wat past bij de game-
wereld, waar ook steeds rond een concreet project 
wordt gewerkt. “Met vallen en opstaan legden we de 
lat steeds hoger. Ik kreeg bovendien een basispak-
ket aan vaardigheden aangeleerd, want als bachelor 
in Arts & Entertainment moet je een manusje van al-
les zijn: je moet kunnen programmeren, animeren, 
designs ontwikkelen… Die vaardigheden krijg je van 
begin af aan aangeleerd. En dat is een juiste keuze, 
want zonder die basis geraak je er niet.”

Tim liep stage in Valencia bij Elite3D, een grote 
naam in het wereldje. Het bedrijf is gespecialiseerd 
in het tekenen van 3D figuren voor online games. Tim 
had het juiste talent en toonde de nodige creativiteit 
om van zijn stage een succes te maken. “Een 3D-ka-
rakter uitwerken lijkt misschien simpel, maar dat is 
het niet. Je moet niet enkel rekening houden met de 
anatomie van het lichaam, maar ook met alle andere 
technische aspecten. Het was mijn ding en ik deed 
er alles aan om van mijn stage een succes te maken. 
Na een positieve beoordeling en het behalen van 
mijn diploma, kreeg ik van Elite3D mijn eerste con-
tract onder de neus geduwd.”

Internationalisering is de toekomst 

De opleiding Digital Arts & Entertainment van 
Howest is vrij uniek in de wereld en behoort tot de 
beste van Europa. Ze trekt daarom ook een inter- 
nationaal publiek aan. “Ik ben afgestudeerd in 2016. 
De opleiding bestond al even, maar telde toen nog 
niet zo veel studenten. Ze hadden allemaal een an-
dere achtergrond. In de gamewereld zijn er geen 
grenzen. De contacten met internationale studen-
ten die dezelfde passie delen maakt de opleiding zo 
sterk. Die internationalisering moet zich volgens mij 
ook in andere domeinen verderzetten.”

Daar liggen er opportuniteiten voor het profes- 
sioneel onderwijs. “Cruciaal is het zoeken naar en het 
investeren in goede docenten uit het werkveld. Het 
vergt energie en een grondige prospectie om de 
geknipte persoon te vinden, maar om een pioniers-
rol te blijven spelen, zijn zij voor de opleiding van 
levensbelang. Door daarnaast waakzaam te blijven 
voor nieuwe trends en er op in te spelen, bouw je 

TIM MOREELS, 
charac ter ar t is t  in de gamewereld

“Na mijn stage kreeg ik 
meteen een contract”

onze hogescholen uit tot kenniscentra die uniek zijn 
in de wereld.”

Ondertussen vertoeft Tim in Berlijn als 3D 
Character artist bij Airborn Studios. Hij werkt er aan 
het teambased shooterspel Overwatch. De strijden-
de figuurtjes komen uit zijn pols. Om de vier maan-
den keert hij naar huis terug om zijn familie en vrien-
den te zien. Maar de vraag is hoe lang hij dat nog 
volhoudt. De game-industrie verandert constant en 
Tim blijft ambitieus…

“De contacten met internationale studenten  
die dezelfde passie delen, maakt de opleiding zo sterk.”
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TALENT VOOR MORGEN  —  MEER WA ARDE ME T HOGESCHOLENK AREL DE GROTE HOGESCHOOL

Parlementslid Kris Van Dijck (N-VA) groeide 
op in de Kempen. Hij liep achtereenvolgens 
school in Dessel, Hoogstraten en Turnhout. 

Kris volgde in het middelbaar de richting mens-
wetenschappen, omringd door creatieve medel-
eerlingen. Graag naar school gaan deed hij niet 
en een blokbeest was hij allerminst. Kris koos be-
wust voor een opleiding tot leerkracht.  Hij volg-
de de lerarenopleiding aan de normaalschool van 
Wijnegem en draagt er als politicus nog steeds de 
vruchten van. Toch staat hij ook kritisch tegenover 
de huidige opleiding en ziet mogelijke verbete-
ringen.   

De carrière van Kris als leerkracht was van korte 
duur, hoewel hij zelf onderwijzer wilde worden. Hij 
had de ambitie te tonen wat een goede leerkracht 
in zijn mars moest hebben om jongeren te boeien en 
leerstof bij te brengen. Maar na vijf jaar koos hij voor 
de politiek. “Eigenlijk is aan politiek doen een ver-
lengstuk van mijn loopbaan als onderwijzer. In mijn 
curriculum zaten ook vakken als dictie en zo leerden 
we voor een groep spreken. Dat komt voor een poli-
ticus natuurlijk handig van pas.”

Een academische opleiding behoorde nooit tot 
de opties. “Ik had een broertje dood aan uren aan 
een stuk studeren. De lerarenopleiding was doel- en 
praktijkgericht. Met vakken als didactiek en pedago-
gie leerde ik perfect welke competenties een leer-
kracht nodig had. Die theorie was zinvol om de ken-
nis meteen in de praktijk om te zetten. Ik merkte dat 
academici die nadien een lerarenopleiding gevolgd 
hadden, toch minder goed de kneepjes van het vak 
beheersten.”

De stageplek koos Kris samen met zijn docenten. 
“Die stage is cruciaal in de opleiding en vorming tot 
een gepassioneerde leerkracht. Een goede stage 
kan meteen een jobaanbieding opleveren.” En dat 
was ook bij Kris het geval: “Zowel voor de theorie- 
als de praktijkvakken moest ik slagen en dat deed 
ik met verve. Ik liep stage in het Antwerpse. Na een 
jaartje legerdienst en een tussenstop in Aarschot, 
nam de stageschool contact met me op. Ik mocht 
meteen aan de slag en kreeg, na een positieve eva-
luatie, een vaste benoeming.”

Permanente bijscholing over de grenzen heen 

De Desselse burgemeester heeft de vruchten 
van zijn hogeschoolloopbaan geplukt, maar staat 
toch ook kritisch tegenover de lerarenopleiding.  
“Van vandaag op morgen ben je student af en sta 
je plots voor de klas les te geven. Die overgang is 
te abrupt. Toekomstige leerkrachten moeten in dit 
proces beter begeleid worden. Gelukkig had ik zelf 
ervaren docenten die me perfect voor de job klaar-
stoomden, maar dat is niet altijd het geval. Perma-
nente bijscholing van leerkrachten, maar ook van 
andere professionals is een must. Hier moeten de 
hogescholen een rol in gaan spelen.”

Het N-VA parlementslid had niet het geluk om 
tijdens zijn opleiding in het buitenland te studeren, 
maar ziet in die ervaring een absolute meerwaarde. 
“Ik stak heel wat op van het bestuderen van andere 
onderwijsvormen in Nederland. De internationalise-
ring van het hoger onderwijs moet zich verderzet-
ten, over de opleidingsdomeinen heen. Het is een 
opportuniteit die de hogescholen met beide handen 
moeten grijpen, telkens met de blik op het werkveld 
en de toekomst. Die focus mogen ze zeker niet ver-
liezen en daar zal ik als politicus over waken.”

KRIS VAN DIJCK, 
V laams volksver tegenwoordiger 
en burgemees ter Dessel

“Politiek is een 
verlengstuk van 
mijn loopbaan als 
onderwijzer”

“Academici die nadien een 
lerarenopleiding gevolgd hadden, 
bleken de kneepjes van het vak 
toch moeilijker te beheersen.”
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TALENT VOOR MORGEN  —  MEER WA ARDE ME T HOGESCHOLENLUC A SCHOOL OF ARTS

We krijgen de wereldberoemde jazzpia-
nist Jef Neve in zijn auto te pakken. Hij 
is onderweg naar Arnhem. De Neder-

landse concertzaal Luxor maakt zich op om de 
muzikale grootmeester te ontvangen. Zijn Spirit 
Control Tour lokt in binnen- en buitenland volle 
zalen. Onderweg blikt hij met ons terug op zijn 
opleiding en studentenperiode. “Een fout maken 
als je muziek speelt is niet erg, maar zonder passie 
spelen is onvergeeflijk.” Het is één van zijn levens-
motto’s. 

Jef Neve is geboren in Turnhout, volgde La-
tijn-Moderne Talen aan het Aloysiusinstituut in Geel 
en trok nadien naar het Lemmensinstituut in Leuven, 
vandaag onderdeel van de Luca School of Arts. Hij 
koos er bewust voor om nog niet meteen in Brussel 
te studeren. “Ik was nog niet klaar voor Brussel, of 
misschien beter, Brussel voor mij. Leuven was voor 
mij de perfecte tussenstap.”

Jef kon maar één weg inslaan en dat was die van 
zijn hart en de muziek. Hij was amper 3 toen hij bij zijn 
moeder op de schoot zat en ze samen de woonkamer 
vulden met pianomuziek. Na schooltijd ging Jef naar 

JEF NEVE,
jaz zpianis t  en componis t

“Breng meer muziek  
in stages door de blik  

te verruimen”
de muziekacademie in Geel. De keuze om aan het 
Lemmensinstituut te studeren maakte hij helemaal 
zelf. “Ik kon me geen leven zonder muziek voorstel-
len. Het Lemmensinstituut genoot bovendien een 
uitstekende reputatie, onder andere op het vlak van 
organisatie en discipline. Ik wilde twee richtingen 
combineren: klassieke muziek en jazz. Ik kreeg les 
van gerenommeerde muzikanten en dirigenten als 
Bert Joris en Kurt Bikkembergs. Het waren persoon-
lijkheden die hun stempel op mijn vorming hebben 
gedrukt.” 

De opleiding was praktijkgericht, maar toch van 
een hoog, academisch niveau. “Ik leerde hoe ik een 
instrument precies moest beroeren om er de mooiste 
klanken uit te krijgen. Daarnaast kreeg ik ook vakken 
als filosofie, geschiedenis en muziekesthetica. Die 
zorgden voor een breder kader en die bagage heb 
je nodig om je mannetje te staan wanneer je, zoals ik, 
vaak in contact komt met politici en bedrijfsleiders.”

Wie denkt dat je met een muziekdiploma niet aan 
werk geraakt, heeft het volgens Jef Neve helemaal 
mis. “Om het als muzikant te maken moet je inder-
daad goed zijn, maar vele van mijn medestudenten 

belandden na hun studies in het onderwijs en dat 
is toch een stabiele werkgever. Bovendien kiezen er 
maar weinig jongeren voor een muziekopleiding. Ik 
heb nooit schrik gehad dat ik geen werk zou vinden.”

Carrièrebegeleiding

Jef liep stage in de muziekacademie in Lier en 
gaf er na zijn studies ook les. Hij combineerde de 
job met het spelen in het buitenland. “België is voor 
mijn soort muziek te klein. Ik zette meteen in op het 
buitenland en trok in eerste instantie naar de buur-
landen. Dat kostte me een aardige duit, maar door 
op die schaal te werken kon ik met eenzelfde project 
langer touren. Dat bleek een goeie zet, want ik kon 
zo ook de Belgische programmatoren makkelijker 
overtuigen. Voor mijn leerlingen werkte het boven-
dien inspirerend. Vanaf dan was de dieseltrein ver-
trokken en werd ik steeds vaker geboekt.”

Jef kon van zijn hobby zijn beroep maken en dat 
kunnen maar weinig mensen zeggen. “Ik ben een 
soort van kleine zelfstandige, mijn eigen baas. Dat 
sluit nauw aan bij mijn karakter”, glimlacht de pianist. 

Door zijn internationale reflex kwam zijn carriè-
re in een stroomversnelling. Niet elke afgestudeer-
de heeft dat inzicht en is meteen klaar voor de ar-
beidsmarkt. Daar is er dus nog werk aan. “Studenten 
moeten leren hoe ze zich moeten profileren op de 
arbeidsmarkt en beter begeleid worden in hun car- 
rièreplanning. Is het niet beter om, naast de vaste 
stageplekken in scholen, ook de mogelijkheid te 
bieden om in het spoor te lopen van een tourma-
nager? Mee te draaien in een symfonisch orkest? Of 
de sfeer op te snuiven in een cultureel centrum? Ik 
merk dat studenten na hun studies nog niet van hun 
berg durven te komen en in het schoolse systeem 
blijven denken. Ze weten niet goed hoe hard het er 
in muziekwereld aan toe gaat, wat je rechten zijn en 
waar de juridische valkuilen van de job liggen. Daar 
ligt zeker een rol voor de hogeschool.”

“Ik leerde 
hoe ik een 
instrument 
precies moest 
beroeren om 
er de mooiste 
klanken uit te 
krijgen.”
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“Zonder de persoonlijke benadering die 
ik tijdens mijn opleiding kreeg, had ik 
nooit een diploma behaald.” Kathleen 

Helsen zet vanaf de eerste vraag de toon voor 
dit interview. Ze heeft ook recht van spreken. Als 
Vlaams volksvertegenwoordiger (CD&V) en voor-
zitter van de Commissie Onderwijs heeft zij een 
duidelijke mening en visie over de toekomst van 
het hoger onderwijs in Vlaanderen.

Kathleen studeerde af als maatschappelijk werker 
aan het HISS in de Kempen, vandaag onderdeel van 
Thomas More Hogeschool. Maatschappelijk werker 
worden was aanvankelijk niet haar ding. Zij droomde 
ervan architect te worden en dat advies kreeg ze ook 
in haar secundaire school, maar haar mening veran-
derde. 

Hogeschooldiploma is waardevol

“Tijdens een avond op café hoorde ik vriendin-
nen met passie vertellen over hun stage in een instel-
ling voor mensen met een mentale beperking. Het 
prikkelde me en leidde tot dilemma, maar uiteinde-
lijk koos ik voor een academische opleiding peda-

gogische wetenschappen aan de KU Leuven”, vertelt 
Kathleen. Ze stond zelfs niet stil bij een keuze voor 
de hogeschool. De middelbare school was spielerei 
geweest en dan leek het logisch om voor een acade-
mische opleiding te kiezen. 

Maar al in de eerste maanden werd ze met haar 
neus op de feiten gedrukt. “Ik kreeg grote brokken 
theorie te verwerken en vroeg me constant af waar-
om ik dat allemaal nodig had. De eerste zit was niet 
goed. De tweede examenperiode ging ik thuis stu-
deren en dat verliep gelukkig een tikkeltje beter. En 
toch had ik al snel door dat een academische car-
rière niet aan mij besteed was. Bovendien vonden 
mijn ouders dat thuis studeren tot betere resultaten 
leidde en zo koos ik voor de opleiding maatschap-
pelijk werk, dichtbij huis. De opleiding sluit aan bij 
pedagogische wetenschappen, maar is een pak 
praktijkgerichter.” 

In het HISS kwam Kathleen thuis. Ze werd meteen 
goed opgevangen, met een persoonlijke benade-
ring. “Eindelijk was ik geen nummer meer. De docen-
ten hadden een naam, stimuleerden en geloofden 
in mij. Geen enkele prof aan de unief heeft mij ver-

teld waarom ik die stapels theorie van buiten moest 
leren. Aan de hogeschool zag ik er het nut van in.  
Ik bloeide volledig open. Eerlijk? Zonder de per-
soonlijke benadering van mijn hogeschoolopleiding 
had ik nooit een diploma behaald.”

Die persoonlijke aanpak en opvolging, ervaarde 
ze ook bij haar stagebegeleiders. “Zowel in het twee-
de als derde jaar kreeg ik ontzettend veel ruimte en 
vrijheid en mocht ik meteen meer doen dan puur ob-
serveren. Ik greep gretig de aangeboden kansen en 
dat resulteerde in positieve stageverslagen. Ik vond 
er onlangs eentje terug op zolder. Onvoorstelbaar 
hoe goed die mentor mij kende. Ik heb nog steeds 
goeie contacten met hem en ben hem heel erg dank-
baar voor de kansen die ik gekregen heb.”

Die brede vorming en de vaardigheden die ze 
aangeleerd kreeg, leerden haar ook hoe ze aan 
lokale politiek moet doen, een sociaal beleid moet 
voeren en moet omgaan met mensen. “De opleiding 
die ik genoot is de perfecte basis om maatschappe-
lijk relevant te zijn en dus om aan politiek te doen.”

K ATHLEEN HELSEN, 
voor z i t ter  Commiss ie Onder wi js  
in het V laams Par lement

“De hogescholen 
verdienen meer 
waardering”

“Ik ben een trotse alumnus en vindt de opleidin-
gen bijzonder kwalitatief en waardevol. De toekomst 
en de kracht van de hogescholen ligt verder in het 
ervaringsgericht opleiden van onze jonge talenten, 
waarbij men rekening houdt met de manier waarop 
studenten leerstof verwerken; de persoonlijke aan-
pak dus. Daarin moet men blijven investeren, waarbij 
men telkens een link zoekt tussen de theorie en wat 
er zich in de samenleving afspeelt.”

De drempel naar een academisch diploma moet 
volgens haar wel een stuk flexibeler. “Ik heb de in-
druk dat universiteiten nog te weinig waardering 
hebben voor studenten met een hogeschooldiplo-
ma. Het abstract leren wordt teveel opgehemeld. 
Hoog tijd voor een mentaliteitsverandering dus.”

“In de hogeschool 
 was ik eindelijk 
 geen nummer meer.”
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Enigszins verrast reageerde de Antwerpse 
Nejia Adouiri op de uitnodiging om haar 
verhaal te doen. Maar, u zal meteen begrij-

pen waarom zij haar plek in het rijtje prominente 
alumni verdient. Haar parcours verliep niet zonder 
slag of stoot. Dankzij haar doorzettingsvermogen 
slaagde ze in haar studies gezinswetenschappen, 
is ze trotse moeder van vier kinderen en onder-
tussen consulent bij Bednet.

Aanvankelijk koos Nejia voor de opleiding ver-
pleegkunde, maar daar kwam abrupt een einde aan. 
“Ik was 18 jaar en droomde ervan om een bijdrage te 
leveren aan een betere wereld. Ik wou mensen hel-
pen en verpleegkunde leek een logische keuze. Als 
overtuigd moslima wilde ik een hoofddoek dragen. 
Maar dat lag gevoelig op mijn stageplek. Ik wou mijn 
levensbeschouwing niet opgeven.”

Ze sloeg een andere weg in en volgde een oplei-
ding tot leerkracht lager onderwijs aan het Centrum 
voor Volwassenenonderwijs. In de Antwerpse basis-
scholen was er vrijwel meteen plaats voor haar. Ze 
combineerde het lesgeven met haar vrijwilligerswerk 
waar ze zich inzette voor gezinnen met kinderen in 
kwetsbare situaties. 

NEJIA ADOUIRI, 
consulent b i j  Bednet

“Zorg voor een betere 
doorstroming van 
jongeren met een 
migratieachtergrond”

De keuze voor een aanvullende hogeschooloplei-
ding maakte ze tijdens haar loopbaan als leerkracht. 
Om gezinnen nog beter te kunnen ondersteunen en 
haar vrijwilligerswerk te professionaliseren vond ze 
het nodig om zich meer in die materie te verdiepen. 
“Gezinswetenschappen leek mij een logische keuze 
aangezien mijn vriendinnen, die eerder gezinsweten-
schappen studeerden, grapten dat ik sociale situa-
ties niet zo goed als hen kon beoordelen omdat ik 
geen gezinswetenschapper was. Ik wist dus wat me 
te doen stond. Ik schreef me in aan de Odisee Hoge-
school. Mijn man steunde en motiveerde mij tijdens 
dit driejarig traject. Hij was trots op mij.” 

De studies sloten nauw aan bij haar vrijwilligers-
werk. Er ging een wereld voor haar open. “Ik koos 
voor de opleiding gezinswetenschappen, want mijn 
levensdoel is kinderen vooruithelpen. Zij zijn onze 
toekomst. Ik kreeg vakken als psychoanalyse, pe-
dagogiek en gesprekstechnieken. Ik kon ze meteen 
toepassen in mijn dagelijkse activiteiten en leerde 
met een open blik naar kinderen en de wereld kijken. 
Na mijn studies moet ik mijn vriendinnen wel gelijk 
geven: de opleiding gezinswetenschappen is uniek 
en een absolute aanrader.”

Kansen bieden en grijpen 

Maar makkelijk was het voor Nejia zeker niet. Ze 
was destijds moeder van twee kinderen en gaf les. 
Gelukkig kon ze in de Odisee Hogeschool op begrip 
rekenen. “Alsof het nog niet druk genoeg was, be-
viel ik in het derde jaar van mijn derde kind. Toen 
medestudenten op tweedaagse trokken, kon ik niet 
mee omdat ik in het ziekenhuis lag, maar ik kreeg 
een andere opdracht, waarvoor ik me moest bijscho-
len. Hogescholen bieden kansen aan zij die het niet 
gemakkelijk hebben en houden rekening met speci-
fieke behoeftes.”

Toch is er ook nog werk aan de winkel. “Er stro-
men te weinig jongeren met een migratieachter-
grond door naar het hoger onderwijs”, meent Nejia. 
“Zowel het secundair als hoger onderwijs moeten 
nog meer inspanningen leveren om kansengroepen 
verder te laten studeren, zeker in een multiculturele 
stad als Antwerpen of Brussel. Laat hen een dagje 
meedraaien, motiveer hen en toon hen welke onder-
steuningsmaatregelen de hogescholen aanbieden.”

Wie toevallig eens langs de Odisee Hogeschool 
in Brussel passeert, kan niet om de enorme muur-
schildering heen. Het toont waar de school voor 
staat: Wat je achtergrond ook is, hier ben je welkom. 
Ook Nejia is op de muur vereeuwigd. “Diversiteit 
brengt kleur in het onderwijs en draagt bij tot een 
warme maatschappij.” 

“Hogescholen bieden 
kansen aan zij die 
het niet gemakkelijk 
hebben en houden 
rekening met 
specifieke behoeftes.”
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“Mijn hogeschoolstudies openden de 
poort naar de wereld. In een geglo-
baliseerde maatschappij is digitalise-

ring en internationalisering van het onderwijs de 
sleutel tot succes.” Koen Timmers, onlangs ver-
kozen tot één van de 10 beste leerkrachten ter  
wereld,  weet waar het schoentje wringt en hoe 
de hogescholen zich moeten profileren. Koen reist 
de wereld rond om scholen te bezoeken en zijn 
visie op onderwijs te delen. Zijn opleiding speel-
de in zijn levensloop een belangrijke rol, maar het 
succes heeft hij vooral ook aan zijn ondernemer-
schap te danken. 

Koen liep school in Katholieke Hogeschool Lim-
burg en behaalde er het diploma regentaat wiskun-
de, biologie en informatica. Niet meteen wat je van 
een leerling wetenschappen-wiskunde verwacht. Het 
CLB raadde hem de opleiding industriële weten-
schappen aan en die studies vatte hij ook aan, althans 
voor één semester. “Onze maatschappij is gericht 
op zo goed en hoog mogelijk scoren, maar na één  
semester nam ik een drastische beslissing. Ik wilde 
met mensen werken en mijn kennis doorgeven. Ik 
stopte met mijn studies en trok naar de hogeschool 
voor een opleiding tot leerkracht.”

Het grote verschil was de persoonlijke begelei-
ding en de praktijkgerichtheid. “Het was leuk mee-
genomen dat ik geen grote pakken leerstof meer 
moest verwerken. Ik wilde later een sociaal beroep 
en die vaardigheden kreeg je tijdens je opleiding 
meteen mee. Ik kon in dialoog treden met mijn do-
centen. De hele dag zat ik in de les en werd er op je 
attitude gelet. Dat ervaarde ik als een positieve evo-
lutie na mijn passage aan het HIK in Geel. De oplei-
ding tot leerkracht was praktisch en helder, waarbij 
we de leerstof meteen in de praktijk omzetten.”

Hoewel hij nog nachtmerries krijgt van het mon-
delinge examen wiskunde, blikt Koen tevreden terug 
op zijn studies. Op zijn eindwerk is hij bijzonder fier. 
Het was zijn toegangsticket tot het buitenland. “Bio-
logie en informatica konden mij het meeste boeien. 
Ik zette wat ik in de les bestudeerd had om in een 
praktische toepassing en ontwikkelde een program-
ma dat planten determineert. Met m’n eindwerk won 
ik prijzen en zo kon ik naar Zuid-Afrika. Ik legde er 
een heleboel contacten, volgde conferenties en ont-
wikkelde een passie voor het zwarte continent. Vanaf 
dat moment wist ik wat me te doen stond.”

De armoede waarin de Afrikaanse bevolking leeft, 
treft Koen. Hij weet dat educatie één van de manie-
ren is om uit de ellende te ontsnappen en stampte 
daarom het Project Kakuma uit de grond. Dankzij 
fondsenwerving worden er computers en projecto-
ren naar Kenia gestuurd. Via Skype kunnen nu al 175 
leerkrachten lesgeven aan Afrikaanse kinderen. Niet 
voor niets behoort Koen dus tot de 10 beste leer-
krachten ter wereld. 

Investeren in digitalisering

Na zijn studies vond hij als leerkracht snel werk. 
Hij kreeg een lesopdracht in het volwassenen- en  
secundair onderwijs. Het ritme van volwassenen- 
onderwijs lag hem duidelijk beter. Hij had ruimte en 
tijd om zelf cursussen te schrijven. “Ik was tijdens 
mijn studies erg gepassioneerd door informatica en 
technologische evoluties. Het internet deed net zijn 
intrede. Tijdens de les informatica bekeek ik voor het 
eerst een website. Dat wilde ik zelf ook gaan ont-
wikkelen en ik kreeg die mogelijkheid ook tijdens 
mijn lesopdracht in het volwassenenonderwijs. In die  
periode startte ik Zelfstudie.be op. De website is een 

KOEN TIMMERS, 
één van de bes te leerk rachten ter wereld

“Hogescholen 
moeten investeren 
in digitalisering en 
internationalisering”

ondertussen een online platform en school gewor-
den met meer dan 20.000 studenten. E-learning en 
papiervrij studeren is de toekomst.”

In die verdere digitalisering moeten hogescholen 
blijven investeren. “Het middelbaar onderwijs is drin-
gend aan hervorming toe. Onderwijs is veel meer 
dan feiten memoriseren. We moeten op een andere 
manier leren studeren. Hogescholen zijn daar nu al 
mee bezig, maar het gaat nog niet ver genoeg. Via 
sociale media kan je een persoonlijke leeromgeving 
opbouwen, kennis delen en in interactie treden met 
de wereld. Digitalisering en vooral internationalise-
ring is dé manier om als hogeschool zich van de aca-
demische wereld te onderscheiden en een relevante 
rol te blijven spelen.”

“Ik kon in dialoog treden met mijn docenten.”
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“Ik was eigenlijk niet van plan een eigen be-
drijf op te richten. Maar toen de kmo waar ik 
werkte overgenomen werd door een grote 

groep, miste ik het persoonlijke.” Zo begon Tjor-
ven Denorme samen met 2 collega’s eMenKa, een 
detacheringsbedrijf voor IT’ers. Als IT’er bleek hij 
een commercieel talent te hebben. En hoewel zijn 
opleiding al lang achter hem ligt, blijkt ze tot van-
daag nuttig: “VIVES bracht me de basis bij van IT, 
maar ook van boekhouding. Achteraf ben ik daar 
erg blij om.”

Tjorven studeerde in 1996 af als gegradueerde in 
de informatica, een bacheloropleiding dus. “Ik had in 
het middelbaar bedrijfseconomische informatica ge-
volgd. Dus de meest logische keuze was om verder 
te gaan ofwel in boekhouding ofwel in informatica. 
En aangezien boekhouding me niet meteen interes-
seerde, was de keuze eenvoudig. Ik zou dan later wel 
zien wat ik precies met mijn diploma kon doen.”

De wereld zag er in die tijd helemaal anders uit. 
Het internet was enkel beschikbaar bij enkele grote 
bedrijven en sommige universiteiten. Ook e-mail was 
nog niet doorgedrongen. “Natuurlijk is een groot 
deel van de zaken die we toen leerden in de oplei-
ding intussen voorbijgestreefd. Het ging bijvoor-
beeld over hoe een computer in elkaar zat, over disk 
drives en de cd-rom. In 25 jaar tijd zijn computers en 
IT razendsnel geëvolueerd. Maar de basisprincipes 

van het programmeren die ik heb meegekregen in 
RPG, COBOL of C++, is kennis die nog altijd van pas 
komt.”

De programmeertalen zijn veranderd, maar de 
manier van denken en handelen blijft. Dat geldt ei-
genlijk voor heel veel zaken in het brede domein van 
IT. “Programmeren, databases, front end, back end, 
ORM… ik kreeg heel wat technologische bagage 
mee. Als ik met een klant of een sollicitant spreek, 
dan merken ze meteen dat ik IT’er ben. Ik ken de 
ins en outs, ik kan meespreken en zelfs als het over 
nieuwe zaken gaat, ben ik snel mee.” 

Bovendien kregen de studenten informatica ook 
veel praktijkgerichte oefeningen, waarmee ze wer-
den klaargestoomd voor het leven na de hogeschool. 
“Wat ik trouwens ook merk, is de meerwaarde van 
het vak boekhouding. Destijds vonden ikzelf en veel 
van mijn medestudenten dat weinig interessant. Er 
werd dus veel gebrost. Maar ik bleef het volgen en 
ben er wel blij mee. Nu ik ondernemer ben, komt het 
me goed van pas dat ik weet hoe de financiële zaken 
ineen zitten.”

De stap naar het ondernemerschap was nochtans 
niet gepland. Tjorven werkte als programmeur bij 
een kmo en kreeg daar ook de smaak van sales te 
pakken. “Het bleek dat ik het misschien nog beter 
kon uitleggen dan ik kon programmeren”, zegt hij 
met een knipoog. “Na de overname door een groot 
bedrijf met zo’n 600 medewerkers, had ik het lastig 
met de schaalgrootte. Ook twee collega’s hadden 
hetzelfde gevoel. We zeiden tegen elkaar: stel dat 
we het zelf zouden doen, wat zou dat geven? En 
zo maakten we een financieel plan, een HR-plan en 
een sales plan, eigenlijk meer als een spielerei. Maar 
toen die puzzel in elkaar bleek te passen, beslisten 
we om er toch voor te gaan.”

Kruisbestuiving tussen opleidingen 

Zo zag eMenKa het licht als detacheringsbedrijf 
voor IT’ers met een .NET-specialisatie. Intussen telt 
het 45 medewerkers en blijft het rekruteren. “Er zijn 
veel vragen van klanten die we vandaag niet inge-
vuld krijgen omdat we niet over de juiste mensen 
beschikken. We bieden daarom graag stages aan 
hogeschoolstudenten. Als bachelors informatica een 
goeie basiskennis hebben, leiden we ze zelf wel op 

TJORVEN DENORME, 
mede-opr ichter eMenKa

“Hogescholen moeten 
studenten meer uit 

hun cocon halen”

in ons vakdomein. Maar in elk geval zou men nog 
meer studenten moeten overtuigen om voor een in-
formaticaopleiding te kiezen.”

Tot slot geeft de ondernemer nog een advies mee 
voor de hogescholen: “Ik merk dat ze vandaag al veel 
meer doen om het ondernemerschap te stimuleren, 
wat fantastisch is. Maar we moeten de verschillende 
opleidingen nog meer met elkaar in contact brengen 
en de studenten uit hun cocon halen. Bijvoorbeeld 
een informaticus die iets leert over marketing en zo 
zicht krijgt op hoe je een product moet verkopen en 
welke deadlines de klant soms eist. Een marketeer 
kan dan weer van een programmeur leren dat het 
niet evident is om snel-snel een goeie app te bou-
wen. Die kruisbestuiving zou nog een stap vooruit 
betekenen in de voorbereiding op de praktijk.” 

“De basisprincipes 
van het 
programmeren 
die ik heb 
meegekregen, 
komen nog altijd 
van pas.”



32 33

TALENT VOOR MORGEN  —  MEER WA ARDE ME T HOGESCHOLEN

Welke waarde en waarden genereren de Vlaamse hogescholen? Als we nadenken over 
het talent voor morgen, zijn dit belangrijke vragen. Ze bepalen immers de manier 
waarop onze instellingen omgaan met studenten en met het leren, maar ook hoe we 
onze rol zien ten aanzien van de arbeidsmarkt en de maatschappij tout court. 

1. Omgevingsanalyse hogescholenonderwijs 

Voor de omgevingsanalyse citeren we uit een niet uitgegeven publicatie uit 2018: ‘Om-
gevingsanalyse Hogescholenonderwijs anno 2027. Wie zullen onze studenten zijn? Hoe 
zullen ze leren? Op welke arbeidsmarkt komen ze terecht?’ van Mieke Beckers (Odi-
see Hogeschool), Sofie Bamelis (Vives), Jan Bisschops (Thomas More), Irène Hermans 
(UCLL) en Karen Decancq (Associatie KU Leuven). 

De auteurs geven hogeronderwijsinstellingen overal ter wereld de boodschap om zich-
zelf heruit te vinden. De traditionele elementen die de hogescholen succesvol maakten 
in de 20ste eeuw, staan immers onder druk: kennis is steeds vaker goedkoop en overal 
beschikbaar. Nieuwe spelers betreden de opleidings- en onderzoeksmarkt en de waar-
de van diploma’s wordt onzeker terwijl het certificeren van kennis en kunde aan belang 
wint. Hogescholen dreigen minder relevant te worden.

In essentie is de vraag welke kernopdrachten we als hogescholen vervullen in de sa-
menleving? Het meest voor de hand liggende antwoord is dat we moeten aansluiten bij 
wat het werkveld en de arbeidsmarkt van ons vragen. We kijken dan in de eerste plaats 
naar te verwachten evoluties op de arbeidsmarkt en in de (kennis)economie. 

Daarnaast is er ook een rol als katalysator van nieuwe, maatschappelijk relevante idee-
en en veranderingen (Hugé & Lambrechts, 2017). Bereidt ons hoger onderwijs studen-
ten voor op toekomstige maatschappelijke noden? Vormen we onze studenten zodat 
ze actief bijdragen aan en zelf vorm geven aan de samenleving van morgen? We be-
ogen ‘goed hoger onderwijs voor het talent voor morgen’ vanuit beide perspectieven. 

Goed onderwijs vanuit arbeidsmarkt- en economisch perspectief

De studie Toekomstverkenningen arbeidsmarkt 2050 van Luc Sels, Sarah Vansteenkiste 
& Heidi Knipprath (Steunpunt Werk KU Leuven) noemt technologie en digitalisering 
game changers voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Ze analyseert de gevolgen voor 
onderwijs en vorming.

Technologische evoluties zullen een belangrijke invloed hebben op de toekomstige 
vraag naar jobs en competenties. Sommige taken zullen geautomatiseerd worden, an-
dere zullen in samenwerking tussen mens en machine uitgevoerd worden. De auteurs 
gaan uit van complementariteit: digitalisering zal niet tot massale jobdestructie leiden, 
maar vooral de aard van jobs veranderen. 

Ze voorzien dat de houdbaarheidsdatum van kwalificaties en competenties verder zal 
verkorten. Ook de levensduur van organisaties en bedrijven zélf wordt korter. Door 
de hoge snelheid van verandering hebben organisaties meer behoefte aan flexibele 
arbeid en een vlakkere, makkelijk aanpasbare organisatiestructuur. Interne loopbaan-
ontwikkeling wordt hierdoor een stuk beperkt. De continuïteit van een job bij dezelfde 
werkgever wordt minder de norm, waardoor arbeidsmobiliteit tussen meerdere werk-
gevers belangrijker wordt. 

En dus is er nood aan transfereerbare vaardigheden, onafhankelijk van een specifieke 
job. Inhoudelijk leunen deze vaardigheden nauw aan bij de ‘21st century skills’. Maar 
ook het belang van het goed beheersen en begrijpen van basiskennis  en -vaardighe-
den en het goed kunnen inzetten van die kennis op een contextafhankelijke manier, 
blijft toenemen.   

Goed onderwijs vanuit maatschappelijk en persoonsgericht perspectief

Beckers, M. e.a. verwijzen in hun analyse naar de Nederlandse onderwijsfilosoof Gert 
Biesta. Die stelt dat ‘goed onderwijs’ méér is dan zich aanpassen aan de wensen van 
de samenleving: “de school heeft ook de plicht om maatschappelijke ontwikkelingen 
kritisch te bevragen” (Biesta, 2014). 

Goed onderwijs moet steeds rekenschap geven aan wat het wil bereiken op het vlak 
van kwalificatie – het meest evidente doeldomein van onderwijs – maar ook op het vlak 
van socialisatie en subjectivering. Door onderwijs worden jongeren ook deel van tra-
dities, praktijken en culturen (socialisatie) en wordt hun persoonlijkheid mee gevormd 
(subjectivering). 

“Naast vakinhoudelijke en beroepsgerichte kennis en competenties, krijgen ook as-
pecten zoals samenwerking, interculturele competenties, taalvaardigheid, internatio-
nale betrokkenheid, omgaan met diversiteit, ondernemingszin en ondernemerschap, 
burgerzin en burgerschap heel wat aandacht. Samengevat is inzetten op de vorming 
van de student als persoon ook de wijze waarop zij aan de samenleving kunnen bijdra-
gen”, aldus Beckers, M. e.a. 

Hogescholen en hun afgestudeerden hebben een belangrijke rol om de samenleving 
duurzamer te maken, waarbij een evenwicht tussen economische, sociale en ecologi-
sche doelstellingen gerealiseerd wordt. Ze werken mee aan de realisatie van de wereld-
wijde Sustainable Development Goals. 

Talent voor morgen. 
Meer waarde met hogescholen.
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Profiel van de achttienjarige in 2027 

Wie zijn onze studenten in 2027, drie jaar na afloop van de volgende Vlaamse regering? In hoofdzaak 
studenten van de generatie Z. Beckers, M. e.a.: “Generatie Z groeit op in de context van ‘overvloed’. 
De overdaad aan informatie maakt dat deze generatie op een andere manier denkt dan de vorige 
generaties. De nadruk ligt op parallelle informatieverwerking en multitasking. De snelheid waarmee 
informatie wordt verwerkt, neemt toe. Jongeren doen dit door relevante informatie te filteren uit het 
grote beschikbare aanbod. Het veelvuldig gebruik van apps heeft tot gevolg dat ze ongeduldiger zijn. 
Zo geven ze aan dat ze vaak afgeleid zijn en het moeilijk is om zich te kunnen focussen (Kennisnet, 2013).

Generatie Z ziet de meerwaarde in van het onderwijs, maar hecht belang aan de context: waarom en 
met welk doel leer je iets? Deze studenten willen ontdekken waar ze goed in zijn en die talenten verder 
ontwikkelen, wat hen ook motiveert om te leren.

Ten opzichte van het academiejaar 2017-2018 verwachten we een stijging van het aantal 18-jarigen, 
met 9,85% (+9.119) in 2027-2028. Arrondissementen met grootstedelijke gebieden zullen de grootste 
groei kennen: het Brussels-HoofdstedelijkGewest +15,85%, Antwerpen +14,15%, en Gent +12,12%. De 
generatie die in 2027 instroomt, zal ook een uitgesproken meer diverse samenstelling kennen op het 
vlak van nationaliteit en de gesproken thuistaal (Vrind, 2017).”

Studenten hechten in 2027 meer belang aan de waarde van een hogeronderwijsopleiding voor hun 
persoonlijke doelen. Ze zullen ook opgeleid moeten worden voor jobs die vandaag nog niet bestaan. 

2. Uitdagingen voor de Vlaamse hogescholen

Deze omgevingsanalyse toont aan dat de Vlaamse hogescholen voor grote uitdagin-
gen staan. Technologie en digitalisering zijn bepalend om toekomstbestendige oplei-
dingen vorm te geven. We zullen andere inhouden moeten brengen. Vanuit arbeids-
markt- en maatschappelijk perspectief krijgen actief, participatief en collaboratief leren 
ruime aandacht. Ze zijn de sleutel tot onderwijs op maat van Generatie Z, waarin  vaar-
digheden  als probleemoplossend denken, creativiteit, ideeënontwikkeling en sociale 
interactie worden aangescherpt. 

Met een steeds kortere levensduur van competenties, ligt voor de hogescholen ook 
een belangrijke opdracht in de uitbouw van een flexibel onderwijs- en opleidingsaan-
bod voor werkenden. Hoewel er vandaag een relatief ruim aanbod is, beschouwen de 
hogescholen dit eerder als ‘bijproducten’ van het reguliere onderwijs. We verwachten 
dat het belangrijker wordt om met dit aanbod uiterst responsief in te spelen op nieuwe 
behoeften en daarvoor ook gerichte partnerschappen aan te gaan, bijvoorbeeld met 
sectororganisaties, met bedrijven zelf of social-profitorganisaties. 

Het hoger onderwijs moet op korte termijn sneller inspelen op veranderingen in het 
werkveld. Werkplekleren, waaronder duaal leren, zal meer en meer zijn intrede doen. 
Een randvoorwaarde om een verregaande vorm van flexibilisering en werkplekleren in 

te bouwen is leerwegonafhankelijk evalueren (Wijnants et al., 2011). Op langere termijn 
zal het hoger onderwijs een grotere rol moeten spelen in het bouwen aan een duurza-
me samenleving. 

De generatie die in 2027 instroomt, zal diverser zijn van achtergrond en gesproken 
thuistaal. Om de kansen van zoveel mogelijk jongeren op de arbeidsmarkt te benutten, 
is een goede doorstroom naar en in het hoger onderwijs cruciaal. Dat vraagt om een 
inclusief onderwijs, dat rekening houdt met verschillende bagages waarmee studenten 
en lerenden aan de startlijn verschijnen. Ook andere factoren spelen mee: als levens-
lang leren een noodzaak wordt en de aanbodstructuur in het hoger onderwijs mee 
evolueert, zullen steeds meer lerenden hun studie combineren met betaald werk. Een 
one-size-fits-all aanpak zal niet meer werken.  

3. Hogescholen zijn vandaag al goed…

Vlaamse hogescholen hebben vandaag een aantal troeven om proactief in te spelen 
op de evoluties in de maatschappij. Ze passen verschillende onderwijsvormen toe en 
staan dicht bij de student. Ze durven nu reeds over de muren te kijken: tussen de disci-
plines, tussen de diverse werkvelden, tussen het onderwijs en de werkvelden van hun 
afgestudeerden. Ze zijn door hun nabijheid toegankelijk voor een brede groep uit de 
samenleving en spelen dus hun rol als maatschappelijke emancipator. 

Hogescholen hebben met hun praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek een unieke 
plaats in de onderzoekswereld, omdat ze fundamenteel geworteld zijn in de professio-
nele praktijk. Co-creatie en connectie met het werkveld is de norm. Het praktijkgericht 
onderzoek heeft ook een zeer nauwe relatie met het onderwijs. De kennisvalorisatie en 
het onderzoek zijn vervlochten met de onderwijsactiviteiten door practica, studenten- 
essays, labo’s, projecten, stages, bachelorproeven en werkplekleren. Gecombineerde 
opdrachten van docent-onderzoekers zorgen zo voor een natuurlijk proces van kennis-
circulatie tussen onderzoek en onderwijs. 

Specifiek in de Schools of Arts betekent artistiek onderzoek, onderzoek voor en door 
kunstenaars. Het doel is de kunsten vernieuwen, verdiepen en verbreden. Het is geen 
onderzoek over de kunsten, zoals bijvoorbeeld kunstwetenschappen, musicologie of 
theaterwetenschappen. Het is onderzoek in de kunsten en door middel van de kunsten 
dat wordt gevoerd in de eigen artistieke praktijken en ook met nieuwe academische 
kennisopbouw. Alumni van de Schools of Arts worden wereldwijd geroemd voor hun 
artistieke competenties. 

Maar de kwaliteit van de output en de knowhow, en de relevantie ervan kunnen niet 
meer louter op regionaal niveau afgetoetst worden. In een geglobaliseerde samen-
leving moet die kwaliteit internationaal relevant zijn. Internationalisering is voor de 
Vlaamse hogescholen des te meer een noodzaak. 
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… maar goed is niet goed genoeg in een snel veranderende omgeving

Hoe kunnen de Vlaamse hogescholen evolueren from good to great? Om deze vraag 
te beantwoorden, kijken we naar de positie van ons land inzake talentcompetitiviteit. 
We baseren ons op de Global Talent Competitiveness Index (GTCI), een initiatief van 
INSEAD, Adecco Group en Tata Communications. De index geeft een rangschikking 
van de mate waarin verschillende landen talent laten ontluiken, aantrekken, opleiden 
en behouden en de resultaten die bereikt worden in ‘technische en professionele com-
petenties’ en ‘algemene kennis’. 

Zwitserland loopt met een 1ste plaats voorop inzake talentcompetitiviteit. Singapore 
en de Verenigde Staten volgen. Vervolgens vinden we Noorwegen, Zweden, Finland 
en Denemarken. België staat globaal op de 16de plaats. 

Wat ‘opleiden’ betreft, is België 9de. Ons onderwijssysteem is dus goed. Daarnaast is 
ons land erop vooruitgegaan in de technische en professionele pijler, naar een 12de 
plaats. Technische competenties blijven evenwel slechter scoren met een 25ste plaats. 
Wat ‘algemene kennis’ betreft behalen we slechts een 20ste plaats. We scoren nog 
lager in innovatie-output, export met hoge toegevoegde waarde, ondernemerschap, 
STEM-afgestudeerden in het hoger onderwijs en bevolking met een hoger onderwijs-
diploma (met slechts een 40ste plaats). In de meeste landen met GTCI-topscores heb-
ben bijna 50% van de 25-34-jarigen een diploma hoger onderwijs. In België is dat 44%. 
Opnieuw: goed maar niet goed genoeg. 

Het moet onze ambitie zijn om de talentcompetitiviteit de komende jaren verder te blij-
ven verhogen. Dit vereist acties van de Vlaamse en federale regering, van hogescho-
len en universiteiten, van ondernemingen en andere organisaties uit het werkveld. Elk 
talent mobiliseren om te groeien in competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) 
is onze gemeenschappelijke uitdaging. Bovendien is groei in competenties enkel duur-
zaam door actieve betrokkenheid van ondernemingen en andere organisaties, studen-
ten, werkenden en werkzoekenden, en de overheid. De term hiervoor is inclusiviteit, 
erbij horen, mogen meedoen. Groei in competenties is van en voor iedereen: mogen 
en willen meedoen in de creatie van gemeenschappelijke welvaart (‘Common Wealth’) 
en welzijn. 

Twee onmisbare pijlers om te groeien in competenties

De eerste ambitie is een hogere participatiegraad in het hoger onderwijs: de helft van 
de 25-34 jarigen haalt in 2027 een diploma hoger onderwijs. Hiermee stijgt de alge-
mene kennis en persoonsvorming in Vlaanderen. De beroepsbevolking zal in staat zijn 
(maatschappelijk) engagement op te nemen en zich verder te ontwikkelen. Via studeren 
aan de hogescholen zullen vakinhoudelijke en beroepsgerichte kennis en competen-
ties ontwikkeld worden, maar ook internationale en interculturele vaardigheden, artis-
tieke vaardigheden, taalvaardigheid, ondernemerschap, creativiteit en samenwerking. 
Met een versterking van de nexus van het onderwijs met praktijkgericht wetenschap-
pelijk onderzoek en dienstverlening, in een zo breed mogelijke internationale context 
creëren hogescholen een lerend biotoop dat geconnecteerd is met het werkveld. 

De tweede pijler is inclusiviteit om talentcompetitiviteit te stimuleren. Een oproep voor 
meer inclusiviteit en samenwerking creëert opportuniteiten voor demografische groe-
pen die in het verleden te veel buiten de mogelijkheden van talentontwikkeling werden 
gehouden. ‘Brain circulation’ ontstaat in een context van openheid en internationale 
betrokkenheid, stimuleert diverse persoonlijke ervaringen en daardoor ook cognitieve 
diversiteit. Complex denken, problemen oplossen, flexibiliteit en creativiteit worden 
hiermee in reële contexten aangeleerd. Een studentgeoriënteerde aanpak betekent 
maatwerk, en dus diversiteit in onderwijsaanpak. 

Om deze toekomst vorm te geven kiezen de Vlaamse hogescholen vijf strategische 
beleidspunten die het verschil zullen maken, vijf banen die onze twee brugpijlers ver-
binden.

 

Hefboom 1: Een proactief, wendbaar en doelmatig aanbod van 
professioneel gerichte opleidingen

De Vlaamse hogescholen willen hun opleidingsaanbod transparanter maken waardoor 
de studiekiezer weet wat hij kiest. Het opleidingsaanbod moet flexibel en proactief, 
doelmatig inspelen op de behoeften van de internationale, Vlaamse en regionale ar-
beidsmarkt en samenleving. Een rationeel en verantwoord opleidingsaanbod waarbij 
hogescholen een actieve rol opnemen in een objectief en transparant programmatie-
kader is wenselijk. 

De huidige programmatieprocedures voor graduaats-, bachelor en masteropleidingen 
laten dit niet toe. Ze zijn onvoldoende op elkaar afgestemd. Dit heeft impact op de 
niveaubepaling, de transparantie van benamingen, en de vrijheid van programmatie. 
Nieuwe graduaatsopleidingen zullen vanaf 2019 dezelfde procedure volgen als de an-
dere opleidingen van het hoger onderwijs, maar de Vlaamse Regering zal beslissen 
of er een onderwijskwalificatie kan worden ontwikkeld op basis van één of meerdere 
beroepskwalificaties en of de hogeschool niet verplicht is om een opleiding parallel af 
te bouwen. 

De procedures en de timing voor programmatie van opleiding, anderstalige variant, 
werkstudentenvariant, afstudeerrichting, naamswijziging en wijziging vestigingsplaats 
zijn verschillend waardoor onderlinge complementariteit niet kan bewaakt worden. 
Vestigingsplaatsen zijn verschillend en hebben andere indiendata. Het inruilsysteem 
van een opleiding voor een nieuwe opleiding is niet werkbaar. De nood om een nieuwe 
opleiding in te richten, maakt een andere opleiding niet overbodig en onderwijzend 
personeel moet inzetbaar zijn in nieuwe opleidingen, wat niet steeds mogelijk is. 

Vijf hefbomen voor meer  
waarde met hogescholen
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En tot slot: in een periode van hoge concurrentie tussen de instellingen als gevolg van 
het financieringssysteem en weinig flexibiliteit op decretaal geregelde programmatie, 
zoeken hogescholen uitwegen om zich toch te profileren. Dit schaadt de transparantie 
voor studiekiezers en de reputatie van hogescholen in de samenleving.

De Vlaamse hogescholen willen tot betere onderlinge afspraken komen, en tot ande-
re programmatiemechanismen om een proactief, wendbaar en doelmatig aanbod van 
professionele bacheloropleidingen te kunnen aanbieden. Een gepast wetgevend ka-
der moet dit mogelijk maken. 

Hefboom 2: Een flexibel aanbod van vervolgopleidingen om een leven 
lang te leren

Hogescholen zijn de plek bij uitstek waar mensen worden opgeleid tot professionals 
die direct klaar zijn voor de beroepspraktijk. Op bachelor- én masterniveau. Een pro-
fessionele master is een vervolgopleiding die toelaat om de steeds complexere uitda-
gingen van de praktijk als professional diepgaander te begrijpen en fundamenteler de 
baas te zijn. Deze opleiding is een verbreding of een specialisatie waar een gedegen 
theoretische kennis met de beroepspraktijk en met praktijkgericht wetenschappelijk 
onderzoek wordt gecombineerd. 

Om de maatschappelijke behoefte goed te bedienen voldoen de professionele mas-
ters aan een aantal criteria: verbinding met de beroepspraktijk, integratie van praktijk-
gericht wetenschappelijk onderzoek, multidisciplinaire aanpak, en samenwerking met 
het werkveld. Bovendien is een praktijkervaring misschien wel aangewezen om aan de 
opleiding te beginnen. Een professionele master is een aanbod in het kader van een 
leven lang leren.  

Een tweede aanbod dat ontwikkeld moet worden is een ‘terugkommoment’ voor ho-
geschoolalumni. Disruptieve trends creëren nieuwe kansen die benut kunnen worden 
wanneer de aard van de jobs verandert. Om bij te blijven kunnen werknemers flexibel 
en modulair deelnemen aan opleidingstrajecten op maat. Sectorale opleidingsfond-
sen kunnen de kosten die ermee gepaard gaan co-financieren. Dit zal een boost geven 
in de talentcompetitiviteit en de inzetbaarheid van de beroepsbevolking. 

Samen met een flexibel en modulair aanbod zullen digitale technologieën voor on-
derwijsdoelstellingen ingezet worden. Er wordt ruimte gecreëerd voor digitale experi-
menten, tijdelijk gedoogd buiten gangbare reglementaire kaders en met een gepaste 
financiering. 

Hefboom 3: Nog meer praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek voor 
oplossingen en experimenten in de praktijk 

Hogescholen hebben met hun praktijkgericht onderzoek een unieke plaats in de on-
derzoekswereld. Onderzoekers aan de hogescholen willen in de eerste plaats de prak-
tijk, het werkveld en het onderwijs zelf innoveren, aan de hand van en op basis van 
hun onderzoek. Co-creatie is de norm bij de start van elk praktijkgericht onderzoeks-

project. Complexe 21e-eeuwse problemen in het Vlaamse werkveld (de zogenaamde 
wicked problems) kennen vaak verschillende dimensies. Om deze op te lossen, moeten 
verschillende vakgebieden samenwerken. Daarom werken onderzoekers aan de ho-
gescholen multi-, inter- en zelfs transdisciplinair. Ze werken evenwaardig samen met 
experten uit het werkveld. Het praktijkgericht onderzoek heeft bovendien ook een zeer 
nauwe relatie met het onderwijs. De kennisvalorisatie en het praktijkgericht onderzoek 
is vervlochten met de onderwijsactiviteiten door practica, studentenessays, labo’s, pro-
jecten, stages, bachelor-proeven en werkplekleren. 

Eind 2016 beslisten de Vlaamse ministers van Innovatie en Onderwijs om de PWO-mid-
delen in 2017 te verhogen van 17 miljoen naar ruim 27 miljoen euro. Om meer kansen te 
benutten vragen de Vlaamse hogescholen dat de volgende Vlaamse regering jaarlijks 
de PWO-middelen verhoogt. Omdat dit van waarde is voor het bij-de-tijd houden van 
de inhoud van de bacheloropleidingen en voor de dienstverlening aan het werkveld 
om samen oplossingen te creëren voor de uitdagingen van vergrijzing en gezondheid, 
diversiteit en inclusiviteit, technologische evoluties, energie- en klimaatsystemen en 
urbanisering. 

Hefboom 4: Internationalisering transversaal versterken

Om de internationalisering van de hogescholen op een gedegen manier uit te bou-
wen, moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Bijvoorbeeld: een betere 
omkadering van internationale studenten in de anderstalige opleidingen en in de artis-
tieke opleidingen van de Schools of Arts, zodat internationale studenten ook Vlaamse 
ambassadeurs worden voor rekrutering. En het invoeren van internationaal vergelijkba-
re benamingen (Universities of Applied Sciences (and Arts), Professional Masters, …) en 
studieduur van opleidingen (vb. Academische Masters in de kunsten van 120 ECTS, …). 

De huidige taalregeling die de hogescholen belemmert in hun internationale ambities 
moet worden versoepeld: het aantal studiepunten dat in een andere taal mag aan- 
geboden worden in een Nederlandstalige bacheloropleiding (18,33% regel) moet ver-
hogen; de taalregeling voor het aanbieden van Engelstalige opleidingen bevat niet 
enkel strenge grendels op de instructietaal, maar leidt ook tot financiële drempels, 
zelfs binnen de toegestane norm van 6%; de taalregeling voor buitenlandse docen-
ten/lectoren (taalniveau Nederlands B2 na 5 jaar) is te streng en benadeelt Vlaanderen 
in haar concurrentiepositie ten opzichte van andere niet-Engels sprekende landen in  
Europa om buitenlands toptalent en experten aan te trekken. 

Er is een adequate financiering nodig die hogescholen toelaat om van kwaliteitsvolle 
internationalisering een volwaardige opdracht te maken. En we pleiten voor het actua-
liseren van het Vlaamse actieplan “Brains on the Move” met naast studentenmobiliteit 
ook aandacht voor het belang van stafmobiliteit en Internationalisation@home. 

Hefboom 5: Een correcte en doelmatige financiering

Gemiddeld spenderen OESO-landen 1,6% van het BBP aan het hoger onderwijs (zowel 
privé- als overheidsmiddelen). In 2016 was dat in Vlaanderen slechts 1,3% van het BRP, 
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of 0,3 % van het BRP (746 miljoen euro) minder. Per student uitgedrukt, scoort België 
ondermaats: Zwitserland, het nummer 1 in de GTCI-ranking spendeert 12.602 USD per 
student hoger onderwijs. Ons land trekt ongeveer 2.000 USD per student minder uit. 

Om de uitdagingen in arbeidsmarkt- en economisch als maatschappelijk perspectief 
te kunnen aangaan is een extra financiering van gemiddeld 1.500 euro per hogeschool-
student wenselijk. Voor de basisopleidingen wordt het inschrijvingsgeld best niet ver-
hoogd om de democratisering van het onderwijs niet in het gedrang te brengen. Voor 
de vervolgopleidingen kan een verhoging van de privéfinanciering eventueel aange-
wezen zijn. Levenslang leren is immers een gedeelde verantwoordelijkheid van werk-
gever, werknemer en overheid. Het blijft de rol van de overheid om met een gepaste 
financiering drempels te verlagen.  

Het huidige financieringsmodel creëert hyperconcurrentie tussen de hogescholen 
met nadelige effecten voor de student en het afnemend werkveld. Een optimalise-
ring dringt zich op waarbij de toename van de vaste kosten door de toename van het 
aantal studenten beter vergoed kan worden, de onderwijsbelastingeenheden (OBE, 
een onderlinge weging van de kostprijs van de opleiding) onderling correcter in lijn 
gebracht worden, en een gedifferentieerde aanpak op maat naar studenten mogelijk 
kan worden gemaakt. 
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‘Youth must bear the burden of the future. But it is the educators who 
must open the doors of the life force of the young. Whether young people 
will be vigorous enough to revolutionize our age depends on the attitudes 
of the men and women who educate them.’ - Dr. Daisaku Ikeda 



ARTESIS PLANTIJN
HOGESCHOOL ANTWERPEN


