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I N  D I T  N U M M E R

We worden met z’n allen 
steeds ouder. En ook de 
medische technologie staat 

niet stil. Een moderne gezondheids-
zorg betekent echter niet alleen men-
sen proberen genezen. Het betekent 
ook een intense zorg voor mensen in 
een vergevorderd stadium van hun 
ziekte, die geen kans meer hebben op 
genezing. Veel instellingen blijven 
echter hardnekkig ongeneeslijk zieke 
patiënten therapeutisch behandelen. 

Voor patiënten zonder kans op genezing 
staat de dood dicht bij het leven. Daarom 
is niet alleen aandacht nodig voor me-
dische aspecten, maar ook voor niet-
fysieke noden. Rekening houden met de 
geestelijke pijn van een patiënt, is dan 
ook erg belangrijk. Bovendien hebben 
ook de naaste familieleden behoefte 
aan begeleiding. Om je als verpleeg-
kundige met palliatieve zorg bezig te 
kunnen houden, moet je de verpleeg-
kunde heel goed in de vingers hebben. 
Alleen dan kan je naast de medische en 
de verpleegkundige zorgen ook de 
nodige aandacht besteden aan de niet-
fysieke noden. Bovendien zijn ook 
goede communicatieve vaardigheden 
van groot belang, evenals de levensrijp-
heid en levenswijsheid. 

Voortrekkers nodig 
Er is dus nood aan opleiding én onder-
zoek over palliatieve zorg. Deze nieuwe 
opleiding komt er dan ook niets te 
vroeg. Ze biedt verpleegkundigen de 
kans voortrekkers te worden om het 

palliatieve aanbod in hun werkomge-
ving verder uit te bouwen. De opleiding 
laat zorgverstrekkers toe om zich de 
overgang van ‘cure’ naar ‘care’ eigen te 
maken. Natuurlijk verzorgt een ver-
pleegkundige een patiënt niet alleen. 
Palliatieve zorg heeft een uitgesproken 
multidisciplinair karakter. De arts, de 
sociaal werker, de pastor… allemaal 
hebben ze hun aandeel in de begelei-
ding. De verpleegkundige bekleedt 
echter wel een centrale plaats. Dat 
maakt meteen ook het grote belang 
van deze opleiding duidelijk. 

FlexiBel systeem 
De opleiding is opgebouwd volgens een 
flexibel systeem en wordt georganiseerd 
samen met het werkveld. Bovendien  
is de samenwerking van EHSAL en  
de Erasmushogeschool associatie-over-
schrijdend, wat binnen gezondheidszorg 
lang niet altijd vanzelfsprekend is. De 
opleiding kan over twee of meer jaar 
gespreid worden. De deelnemers lopen 
ook stage en maken een eindproef. Om 
aan deze opleiding te kunnen beginnen, 
moet iemand al minstens een jaar als 
verpleegkundige hebben gewerkt. z 

N I E U W S M A K E R

Unieke opleiding  
Palliatieve Hulpverlening 

z  een moderne gezondheidszorg betekent 
ook een intense zorg voor mensen die 
geen kans meer hebben op genezing.

Van ‘cure’ naar ‘care’

In samenwerking met de Erasmushogeschool 
Brussel gaat EHSAL vanaf 2007-2008  

van start met een unieke 
bachelor-na-bachelor        o p leiding 
Palliatieve Hulp verlening.  
Er is immers een grote nood 
aan palliatieve deskundigen  
in ziekenhuizen, rust- en 
verzorgings tehuizen  
en in de thuiszorg. z  goede palliatieve zorg biedt  – naast medische en 

verpleegkundige zorgen – ook aandacht voor de 
niet-fysieke noden van de patiënt.

 

Surf naar www.ehsal.be/palliatievehulpverlening of  
neem contact op met Jo Praet (tel. 02 608 49 14, jo.praet@ehsal.be) of  
Kathy Pletinckx (tel. 02 608 49 16, kathy.pletinckx@ehsal.be).

inFo

z  kathy pletinckx: 
opleidingscoördinator 
Verpleegkunde
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KO R T  N I E U W S

Erik Dralans 
wordt voorzitter ING 
Erik Dralans, lid van de Raad van Bestuur van EHSAL, volgde onlangs Luc 
Vandewalle op als voorzitter van bankverzekeraar ING België. Van 1997 tot 1999 
was Erik Dralans gedelegeerd bestuurder en sinds 2000 was hij hoofd van 
‘operations & it-Banking europe’ van de ING Groep. Dirk De Ceulaer, algemeen 
directeur van EHSAL, vindt het goed dat toppers uit het bedrijfsleven mee willen 
werken aan de uitbouw van de hogeschool: “Het is belangrijk dat ook een instelling 
van hoger onderwijs mee wordt geleid door eminente vertegenwoordigers van 
belangrijke maatschappelijke groepen, zowel uit de profit- als uit de non-profitsec-
tor. Ook de bestuurlijke expertise van mensen als Erik Dralans is beslist een meer-
waarde.” z

Oud-studente Ine Debusscher heeft 
de eerste scriptieprijs van het NVKVV 
en het blad Nursing in de wacht 
gesleept. Ze kreeg de prijs van de 
beroepsvereniging voor verpleegkun-
digen en vroedvrouwen voor haar 

eindproef ‘de verpleegkun-
dige aandachtspunten en 
observaties bij een eicelpick-
up onder lokale anesthesie 
bij een in-vitrofertiliteits-
behandeling’. Daarmee stu-
deerde ze in juni 2006 af aan 
EHSAL als Bachelor in de Ver-
pleegkunde. Ine Debusscher 
onderzocht niet alleen de  
theoretische aspecten, maar  
voerde ook een enquête uit  
bij koppels die een IVF-

behandeling ondergingen. Een ver-
pleegkundige heeft volgens haar, 
naast een belangrijke technische 
functie, tevens een heel belangrijke 
rol als informatieverstrekker en steun 
voor het IVF-koppel. z

Engelstalig aanbod  
binnen de Lerarenopleiding

Ook in 2007-2008 kunnen EHSAL-studenten van de 
Leraren opleidingen en inkomende Erasmus studenten een 
Engelstalig vakkenpakket van 20 studiepunten of 20 
European credits volgen. Tijdens deze zogenaamde 
international class komen aspecten als Vlaamse cultuur, 
jeugdcultuur, communicatie, diversiteit en onderwijs in 
Europa aan bod. De International Class opteert bewust voor 
algemene pedagogische en onderwijskundige thema’s.  
Zo blijft het pakket interessant voor zowel studenten 

kleuter- en lager onderwijs als voor studenten secundair 
onderwijs. Het programma werd ontwikkeld door de leraren-
opleidingen van Interactum Vlaanderen: EHSAL, KHBO, KHK en 
KdG. In 2005-2006 en in 2006-2007 vonden de lessen van de 
International Class plaats bij EHSAL. Er namen telkens 28 studen-
ten van negen nationaliteiten aan deel. Zij evalueerden het pakket 
zeer positief. z

inFo Meer informatie via www.interactum.be/internclass/index.php of 
via bart.hempen@ehsal.be

Ine Debusscher wint scriptieprijs NVKVV/Nursing 

EHSAL reikte in mei opnieuw de team & taal awards uit. 
Die gaan naar studenten Handelswetenschappen en 
Handelsingenieur die een uitzonderlijk project realiseerden. 
Voor het vak Team & Taal moeten de eerstejaars in team een 
activiteit organiseren om een concreet doel te ondersteunen. 
Via zo’n project ondervinden EHSAL-studenten meteen wat 
samenwerken inhoudt. De opdracht stimuleert ook hun 
ondernemingszin. Vanwege de schitterende resultaten riep 
EHSAL de Team & Taal Awards in het leven. In 2007 lever-
den de projecten een recordopbrengst op van 70.593 euro! 
De Profit Award voor het beste geldinzamelingproject, ging 
naar ‘Reis rond de wereld’, een wervelende show in de 
Oktoberhallen van Wieze met kinderen met een mentale 
handicap van Buso Levensvreugde. De Non-profit Award 
voor het beste inleefproject, ging naar de Cultuurdag op 
basisschool De Wijze Boom. De Award Creativiteit voor het 
meest originele project werd twee keer uitgereikt: de ene 
award ging naar Kaarting Royale, de andere was voor de 
unieke tentoonstelling ‘Kunst-soldaten’. z

inFo www.ehsal.be/hw of www.ehsal.be/hi

Recordopbrengst  
voor studentenprojecten voor het goede doel

ehsal, de K.U. Brussel en de departementen honim en 
Vlekho van de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst 
ondertekenden op 5 juli de intentieverklaring om te integre-
ren tot één instelling. Die instelling voor hoger onderwijs 
wordt de combinatie van een universiteit en een hoge-
school. Ze is daarmee uniek in het Vlaamse onderwijs-
landschap. z

ondertekening intentieverklaring voor unieke instelling in Brussel

Internationaal aan de slag 
Student Joseph Siju uit Indië is nog voor hij in juni 2007 afstudeerde  
bij EHSAL, aangeworven als ontwerpingenieur bij Atlas Copco. Hij volgde de 
engelstalige opleiding International Master of Business Administration bij 
EHSAL en reageerde op een vacature die de Brusselse hogeschool aan hem 
doorspeelde. In de loop van het academiejaar had hij samen met zijn collega-
studenten in het kader van de oplei-
ding ook al een bezoek gebracht aan 
het bedrijf. Het Centrum voor Externe 
Samenwerking (CES) van EHSAL 
onderhoudt nauwe contacten met 
internationaal georiënteerde be -
drijven, onder meer via gastdocen-
ten, netwerkactiviteiten en bedrijfsbe-
zoeken. Die laatste worden steeds op 
maat samengesteld, zodat bedrijf en 
studenten elkaar echt leren kennen. z

inFo Meer info via maarten.hulselmans@ehsal.be en op www.ehsal.be/english

DOEN!  
Verantwoord en  
duurzaam onderwijzen
de eerste trefdag van de associatie 
k.u.leuven rond maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen en duurzame 
ontwikkeling vindt plaats op 23 oktober 
2007 bij EHSAL. Alle associatiepartners 
zijn dan welkom bij EHSAL voor een stu-
diedag waarop de hogeschool nagaat 
hoe zij die ambities verder in haar onder-
wijs en bestuur kan integreren. Een en 
ander kadert in de medewerking van 
EHSAL en van de associatie aan het pro-
ject doen! Met dat initiatief wil het 
Vlaams Netwerk voor Zakenethiek de 
Vlaamse onderwijsinstellingen bijstaan 
om duurzame ontwikkeling in hun onder-
wijs en intern beleid te integreren. EHSAL 
is niet alleen vertegenwoordigd in de 
lerende netwerken van het project, maar 
maakt als ervaringsdeskundige op het 
vlak van duurzaam hoger onderwijs ook 
deel uit van de ‘raad der wijzen’. Eind 
2006 kreeg de hogeschool nog een keur-
merk voor duurzaam hoger onderwijs.  
Ze beschikt met het Centrum voor 
Duurzaam Ondernemen (CEDON) ook 
over een opleidingsoverschrijdend onder-
zoekscentrum dat een wetenschappelijke 
onderbouw levert aan de opleidingen 
Milieu- en Preventiemanagement, Handels-
ingenieur en Handelswetenschappen. z

inFo Meer over de studiedag op  
www.studiedagdho.be
agenda Studiedag op dinsdag 23 oktober 
2007. Inschrijven kan via de website t.e.m. 
maandag 8 oktober.
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Wie Brussel hoort, denkt aan 
heel wat dingen, maar niet 
meteen aan een stad waar 
studenten zich thuis voelen.  
Is Brussel ook een studenten-
stad? En wat zijn de uitdagin-
gen voor het Brussels 
Nederlandstalig hoger onder-
wijs? Twee gesprekspartners 
gaven ons hun mening, elk 
vanuit een eigen invalshoek: 
Steven Vanackere, voormalig 
schepen in Brussel en huidig 
minister van Welzijn, Volks-
gezondheid en Gezin in de 
Vlaamse regering, en Wouter 
Ommeslag, student 3e bache-
lor Handelswetenschappen en 
vertegenwoordiger in de raad 
van bestuur van EHSAL. 

waarin verschilt Brussel van ande-
re studentensteden? welke troe-
ven kan Brussel uitspelen?
Wouter Ommeslag: “Brussel heeft 
als stad natuurlijk veel troeven. Het 
brede culturele aanbod staat voor 
mij bovenaan de lijst. Met het open-
baar vervoer heb je als student, voor 
slechts 25 euro, de mogelijkheid om 
al die facetten van Brussel onbe-
perkt te ontdekken. Met de studen-
tenvereniging nemen we in het 
begin van het jaar initiatieven om de 
nieuwe studenten in contact te 

brengen met de minder gekende 
plekken van Brussel.”
Steven Vanackere: “Brussel oefent, als 
enige echte grootstad in België, een 
bijzondere aantrekkingskracht uit. Het 
bijzondere is ook dat de aanwezigheid 
van studenten minder geconcentreerd 
is in een bepaalde wijk. Dat is ook de 
kracht van een stad zoals Brussel: in 
de omgeving van de Sint-Gorikshallen 
vind je tal van studenten op terrasjes, 
maar wel temidden van andere inwo-
ners. Zo krijg je een heel diverse en 
verrijkende mix.”

Zijn er knelpunten die in Brussel 
spelen? is bijvoorbeeld stads-
veilig heid een belemmerende 
factor in de studiekeuze?
Wouter Ommeslag:  “Als student hoor 
je inderdaad wel verhalen over een 
inbraak of diefstal, maar ik denk dat 
zoiets eigen is aan een grootstad.  
Ik denk wel dat de veiligheidsproble-
matiek een rol speelt in de keuze van 
de ouders. Het is wellicht een van de 
redenen waarom slechts een beperkt 
aantal studenten op kot gaan in 
Brussel.”

Steven Vanackere: “Persoonlijk geloof 
ik dat dit niet echt doorslaggevend is in 
een studiekeuze. Brussel heeft vooral 
nog te kampen met een, onterecht, 
imagoprobleem: het vraagt wat tijd en 
moeite om Brussel echt te leren ken-
nen. Ook is het nog steeds moeilijk om 
een degelijk en betaalbaar studenten-
kot te vinden in het centrum van 
Brussel, ondanks belangrijke initiatie-
ven zoals Quartier 
Latin. Tijdens mijn 
relatief korte periode 
als schepen in 
Brussel hebben we 
inspanningen gele-
verd om nieuwe 
woonruimten voor 
studenten te creë-
ren. Zo worden stedenbouwkundige 
vergunningen voor winkels nu vaak 
ook gekoppeld aan het bestaan van 
een aparte ingang voor woonruimte. 
Ook particuliere woningeigenaars zou-
den kamers aan studenten kunnen 
verhuren. Die cultuur leeft nog onvol-
doende in Brussel.”

het Brussels neder lands talig hoger 
onderwijs wordt gekenmerkt door 
kleinschaligheid. Beschouwen jullie 
dit als een troef?
Wouter Ommeslag: “Zeer zeker. 
Per soonlijk is voor mij de keuze op 

Brussel gevallen, omwille van de 
uitstekende reputatie van EHSAL. De 
mogelijkheid om in relatief kleine 
groepen lessen te volgen, heeft 
daarbij de doorslag gegeven.” 
Steven Vanackere: “De onderwijsin-
stellingen in Brussel bieden inder-
daad het voordeel van een grotere 
interactiviteit. Ander zijds is het 
natuurlijk belangrijk om een even-
wicht te zoeken tussen kleinschalig-
heid en financiële haalbaarheid. Als 
voormalig lid van de raad van bestuur 
van EHSAL was ik daarom enthou-

siast over de totstandkoming van de 
associatie met de K.U.Leuven. 

hoe zien jullie de toekomst van 
het nederlandstalig hoger onder-
wijs in Brussel. hoe beoordelen 
jullie de plannen van de nBi? 
Steven Vanackere: “We mogen niet te 
gemakkelijk op onze lauweren rusten. 
De positie van het Nederlandstalig 

hoger onderwijs in 
Brussel is, zeker in 
een internationale 
context, geen ver-
worvenheid. De 
essentiële vraag is 
hoe het zich kan 
onderscheiden. De 
associatievorming 

was een eerste stap om expertise te 
bundelen en ik geloof dat het Brussels 
Nederlandstalig hoger onderwijs zich 
via de NBI verder kan versterken. Ik 
hoop dat het vanuit die grotere een-
heid ook sterker zal staan om nieuwe 
doelgroepen aan te spreken.”
Wouter Ommeslag:  “Oorspronkelijk 
was er wel wat protest tegen de plan-
nen van de NBI, vooral dan bij de 
studenten van KUB, aangezien bij hen 
een aantal opleidingen worden 
af gebouwd. Je kunt er natuurlijk niet 
omheen dat er ook in de hogescholen 
een aantal opleidingen, zoals Handels-

weten schappen en Handels ingenieur, 
nog slechts één keer worden aange-
boden en dat andere, zoals Taalkunde, 
naar een andere campus verhuizen. 
Toch overheersen ook voor ons de 
voordelen van de NBI. In de raad van 
bestuur van EHSAL hebben de stu-
denten de nodige garanties gekregen 
over de kwaliteit van het onderwijs. 
De kleinschaligheid blijft eveneens  
voldoende gewaarborgd: mastodont- 
aula’s zijn niet aan ons besteed.” z

S C H O O L  &  S A M E N L E V I N G

“als student kun  
je onbeperkt alle 
facetten van Brussel 
ontdekken.”

Buitengewoon Brussel
meer nood aan diversiteit 
op de schoolbanken 
De diversiteit die zo eigen is aan Brussel, is 
inderdaad op de schoolbanken niet altijd 
waarneembaar. Wouter Ommeslag bevestigt: 
“In de opleiding Handelswetenschappen vind 
je veel studenten terug met een gelijkaardig 
profiel en merk je relatief weinig van de diver-
siteit van de Brusselse bevolking. Heel wat 
studenten komen overigens uit Oost- en 
West-Vlaanderen. Als student kun je de 
Brusselse diversiteit natuurlijk wel ervaren, 
maar daarvoor moet je echt wel buiten 
komen.” Minister Vanackere beschouwt de 
realisatie van diversiteit op de schoolbanken 
als een belangrijke uitdaging voor het Brussels 
Nederlandstalig hoger onderwijs: “Het 
Nederlandstalig kleuteronderwijs heeft een 
zeer stevig marktaandeel in Brussel, met een 
evidente aanwezigheid van veel allochtone 
kinderen. Die aanwezigheid is helemaal weg-
gesmolten in het hoger onderwijs. Ik geloof 
dat we meer inspanningen moeten leveren 
om die doorstroming naar het hoger onder-
wijs te realiseren.” Wouter Ommeslag haalt in 
dit verband het diversiteitplan van EHSAL aan 
als een eerste belangrijke stap in die richting.

Studeren en leven  
midden in de wereld

z  Brussel kampt met een onterecht imagoprobleem. wie wat moeite doet, ontdekt er een heel 
diverse en verrijkende mix.

z  minister Vanackere: “de nBi kan 
het Brussels nederlandstalig hoger 
onderwijs versterken en vanuit  
grotere eenheid hopelijk nieuwe 
doelgroepen aanspreken.”

z  studentenvertegenwoordiger 
wouter ommeslag: “onze raad 
van bestuur garandeert dat de 
kwaliteit van het onderwijs 
bewaard blijft.”
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Als enige hogeschool in België kan 
EHSAL uitpakken met het vermaarde 

kwaliteitslabel ISO-9001.  
De opleiding, begeleiding en organi-

satie bij EHSAL verlopen volgens 
internationale kwaliteitsnormen. Die 

worden geregeld gecontroleerd. 
Onlangs was het weer zover. 

Voortaan beantwoorden niet alleen 
de academische, maar ook  

de professionele opleidingen aan  
het ISO-kwaliteitslabel. 

z  de onderwijsgroep Vorming & welzijn telt een tiental opleidingen maar slaagde er toch vrij snel in om haar organisatie naar  
het iso-niveau te tillen.

Het ISO-9001-kwaliteitslabel 
wordt toegekend door de 
Internationale Organisatie 

voor Standaardisering (ISO). De 
onafhankelijke auditors van AIB 
Vinçotte gaan geregeld na of de 
kwaliteitsnormen ook effectief wor-
den toegepast. In mei vond opnieuw 
zo’n audit plaats: verschillende dagen 
lang controleerden twee auditors of 
alle opleidingen en diensten bij 
EHSAL de normen en kwaliteitspro-
cedures ook effectief toepasten. 
Zo’n audit is natuurlijk een steek-
proef: niet alle processen, mensen of 
activiteiten kunnen worden geverifi-
eerd. Toch probeert men de realiteit 
zo dicht mogelijk te benaderen. Het 
eindresultaat mag gezien worden: de 
auditors gaven een positief advies 
voor de verlenging van het certifi-
caat voor Economie & Management 
(de academische opleidingen van 

Het aanleren en examineren 
van radioanatomie is tijdro-
vend. Dat geldt ook voor 

positionering bij röntgenonderzoe-
ken: hoe plaats ik de patiënt om een 
correcte opname te maken? En voor 
beeldherkenning: hoe beoordeel ik 
een beeld met standaard evaluatie-
criteria? UZ Gent heeft positieve 
ervaringen met elektronisch leren. 
Prof. Dr. K. Verstraete, diensthoofd 
Medische Beeldvorming bij het UZ 

EHSAL) én voor de uitbreiding van 
het certificaat naar Vorming & Welzijn 
(de professionele opleidingen van 
EHSAL). De auditors hadden zelfs 
felicitaties voor de snelheid waarmee 
Vorming & Welzijn het niveau wist te 
behalen.

hard werk Bekroond
Dat laatste is een pluim op de hoed 
van de kwaliteitsmedewerkers van 
Vorming & Welzijn, die de hele 
audit hebben voorbereid en be -
geleid. Op vrij korte tijd is de 
onderwijsgroep Vorming & Welzijn  
met een tiental opleidingen  
(studiegebieden Gezondheidszorg, 
Onderwijs en Sociaal-Agogisch 
Werk) erin geslaagd om de orga-
nisatie naar het ISO-niveau te  
tillen. Een puike prestatie. “Het 
mooie resultaat 
is de bekroning 
van verschillen-
de jaren hard 
werk”, vertelt 
groepsvoorzit-
ter Mia Sas. 
“Wij hebben de 
voorbije jaren 
hard gewerkt 
aan de studieprogramma’s, het 
studiemateriaal, de werkvormen 
en evaluatiemethodes. We zorg-
den er ook voor dat de vakinhou-
den overeenstemden met de 
beoogde kerncompetenties. Ten 

slotte werd ook de organisatie en 
de begeleiding van de eindproeven 
en de stages aangepakt.”

iso op alle Vlakken
Opvallend voor de hele hogeschool 
vonden de auditors de gedreven-
heid om te streven naar kwaliteit, 
te werken aan verbetering en pro-
actief te handelen. In hun rapport 
noemen zij verschillende voorbeel-
den: de bibliotheekwerking (waar 
de actualiteit van de collectie goed 
wordt opgevolgd en bewaakt), de 
studentenadministratie, de studie-
begeleiding, de jaarlijks vernieuw-
de onthaalbrochure voor nieuwe 
docenten, de deskundige aanpak 
van de ‘academisering’ bij de aca-
demische opleidingen, de begelei-
ding van de stages… Alles kan 

natuurlijk beter. De 
auditors formuleer-
den daarom enkele 
verbeterpunten. Zo 
kan in sommige 
opleidingen meer 
werk gemaakt wor-
den van de synergie 
tussen de ECTS-
fiches en de klas-

praktijk. De eindconclusie van de 
twee auditors – en van ISO, dat het 
advies opvolgde – was niettemin 
kristalhelder: EHSAL kan op alle 
vlakken uitpakken met het ISO-
label. z

Gent, en Dirk De Backer, opleidings-
coördinator Medische Beeldvorming 
bij EHSAL, sloegen daarom de han-
den in elkaar om een leerplatform 
’radiographic positioning’ op te zet-
ten. In 2004 startten ze met een 
onderzoek naar het leereffect ervan. 

internationaal BruikBaar
Intussen is er een pak werk verzet. 
Het Telerad-platform van UZ Gent 
bevat 1000 oefen- en testvragen 
voor radioanatomie. Bij de creatie 
van deze theorie- en beeldvragen 
kon men putten uit duizenden digi-
tale röntgenfoto’s van het skelet. De 
vragen zijn opgesteld in het Engels 
en gebruiken de officiële Latijnse 
nomenclatuur zodat de modules 
internationaal bruikbaar zijn. 

enthousiaste studenten
In academiejaar 2005-2006 werd het 
systeem getest in de drie jaren van de 
opleiding Medische Beeldvorming. In 
2006-2007 werd het verder verfijnd 
en gebruikten de eerstejaars het als 
leer- en examenplatform. Bij de stu-
denten van de tweede en de derde 

bachelor werd de parate kennis 
van radioanatomie opnieuw getest. 
De re  sultaten van beide jaren wor-
den nu onderling vergeleken. De 
scores worden ook vergeleken met 
de resultaten van klassieke tests en 
examens. De onderzoekers hebben 
sterke aanwijzingen dat studenten 
de stof beter aanleren via de digitale 
weg en ze ook langer onthouden.  
De studenten zijn in elk geval 
enthousiast. Ze kunnen leren op  
hun eigen tempo en zich een idee  
vormen van hun kennisniveau. 
Bovendien vinden ze de examens 
minder lang en soms ook minder 
stresserend. Voor docenten biedt de 
digitale leeromgeving een databank 
met vragen en kenmerken van deze 
vragen op basis waarvan ze oefenin-
gen en examens kunnen samenstel-
len. Ze kunnen ook vragen aanpas-
sen, schrappen en toevoegen. Alle 
individuele ant woorden uit de tests 
worden opgeslagen, zodat men ach-
teraf de resultaten gedetailleerd kan 
analyseren. Neder landse hogescho-
len die een gelijkwaardige op leiding 
aanbieden, toonden al interesse voor 
deze vraag gestuurde leeromgeving. 
Wordt ongetwijfeld vervolgd. z

Felicitaties van de jury

De X-factor van online leren EHSAL scoort voortreffelijk in  
ISO-kwaliteitsaudit

Medische Beeldvorming onderzoekt 
efficiëntie digitaal leerplatform

“Zowel economie  
& management als 
Vorming & welzijn 
voeren nu het  
kwaliteitslabel.”

S C H O O L  &  S A M E N L E V I N G

Meer info over het onderzoek en  
de leeromgeving via  
dirk.debacker@ehsal.be

inFo

Via digitale testen wil de opleiding Medische Beeldvorming haar  
studenten sneller en beter radioanatomische kennis en inzicht in radio-

grafische positionering en beeldherkenning helpen verwerven. Ze onder-
zoekt de efficiëntie van deze aanpak, samen met de Universiteit Gent. 

z  het leerplatform van uZ gent bevat 1000 oefen-  
en testvragen voor radioanatomie.

z  ook een reden om digitaal te leren:  
moderne technologie is onlosmakelijk  
verbonden met het beroep van technoloog 
medische beeldvorming.

z  dirk de Backer, opleidingscoördinator 
medische Beeldvorming bij ehsal:  
“er zijn sterke aanwijzingen dat studenten 
de stof beter aanleren via de digitale weg 
en ze zo ook langer onthouden.”

 

O N D E R W I J S M E T H O D I E K
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samenwerkte met de K.U. Brussel. De 
fusie past perfect in de strategie binnen 
de associatie om instellingen ook regio-
naal te groeperen.”

twee VZw’s
Hoewel de Nieuwe Brusselse 
Instelling – een werktitel, de nieuwe 
naam wordt in het najaar bekendge-
maakt – één instelling wordt, bestaat 
ze juridisch uit twee vzw’s. Dat was 
volgens Dirk De Ceulaer de enig 
mogelijke oplossing: “We moesten 
rekening houden met allerlei gevoe-
ligheden, niet in de eerste plaats op 
politiek niveau. Er is ook het verschil 
in omvang tussen bijvoorbeeld 
EHSAL en de K.U. Brussel. Een vol-
ledige formele samensmelting tot 
één instelling die zowel hoger als 
universitair onderwijs zou aanbie-
den, was politiek niet haalbaar. 
Daarom kozen we voor een systeem 
met twee vzw’s. Maar de samenstel-
ling van zowel de algemene vergade-
ring als de raad van bestuur zal 
identiek zijn. Bovendien worden 
beide vzw’s geleid door één directie-
comité. Eenheid van visie, middelen 
en management is dus verzekerd.”

hergroepering
Het bestaande opleidingsaanbod werd 
grondig door elkaar geschud. Vooral 
voor de KUB-opleidingen verandert er 
heel wat. In de professionele bachelor-
opleidingen wijzigt er niets: de oplei-
dingen van EHSAL en HONIM blijven 
gewoon bestaan en gaan structureel 
samenwerken. Studenten die een pro-
fessionele bacheloropleiding wensen te 
volgen, kunnen kiezen uit de studiege-
bieden Onderwijs, Gezondheidszorg, 
Sociaal Agogisch Werk en Handels-
weten schappen & Bedrijfskunde. Voor 
de academische bachelor- en master-
opleidingen verandert er meer. Bij de 
KUB verdwijnen 
opleidingen als 
Geschiedenis, Wijs-
begeerte en Politie-
ke & Sociale Weten-
schappen. De oplei-
ding TEW (Toege-
paste Economische 
Wetenschappen) 
van de KUB wordt 
gekoppeld aan de 
opleiding Handels-
wetenschappen van 
EHSAL en VLEKHO. 
De NBI zal in een 
nieuwe faculteit 
Economie & Mana gement drie econo-
mische opleidingen aanbieden: 
Handels wetenschappen, Handels-
ingenieur en de opleiding Milieu- en 
Preventie management. Alle economi-

sche opleidingen zullen worden gedo-
ceerd op de EHSAL-campus in de 
Stormstraat. Er komt een nieuwe facul-
teit Taal- en Letterkunde met de oplei-
dingen Toegepaste Taalkunde (van 
VLEKHO) en Letterkunde (van de 
KUB). De nieuwe faculteit komt er al 
dit academiejaar: studenten uit beide 
groepen zullen samen colleges volgen 
op de VLEKHO-campus. De KUB 
behoudt ten slotte de bestaande facul-
teit Rechten. Dat was en is de grootste 
faculteit van de KUB. Bovendien heeft 
ze een zeer uitgebreid manama-pro-
gramma (Masters na Masters). De drie 
faculteiten maken deel uit van de geïn-

tegreerde facultei-
ten van de Associatie 
K.U.Leuven.

oVerleg met 
alle partijen
Een ingrijpende her-
vorming kan niet 
zonder gedegen 
voorbereiding. Ook 
de studenten wer-
den betrokken bij 
het NBI-verhaal. “En 
dat viel zeer goed 
mee”, aldus Dirk De 
Ceulaer. “Ik heb de 

afgelopen maanden heel wat overleg 
gepleegd: met beleidsmakers, docen-
ten, personeel en – niet te vergeten – 

“Eigenlijk zijn er verschillende 
redenen voor de fusie”, ver-
telt Dirk De Ceulaer, alge-

meen directeur van EHSAL. “De 
Vlaamse overheid dringt al langer 
terecht aan op een rationalisatie van 
het onderwijsaanbod. Er zijn onvol-
doende middelen om hogescholen en 
universiteiten onbeperkt nieuwe oplei-
dingen te laten opstarten. Minder maar 
beter, luidt het credo. In het nieuwe 
decreet over de financiering van het 
hoger onderwijs wordt daarom 
gestreefd naar een meer kwalitatief en 
inhoudelijk gebruik van de financiële 
middelen. Met onze nieuwe geïnte-
greerde instelling lopen wij als Brusselse 

instellingen vooruit op deze evolutie: 
we versterken ons aanbod door oplei-
dingen samen te voegen en  een aantal 
deelopleidingen te schrappen. Daar-
naast investeren we sterk in het proces 
van academisering van sommige van 
onze hogeschoolopleidingen, zodat wij 
studenten een academisch bachelor-
diploma en dito masteropleiding kun-
nen aanbieden. Door als Brusselse 
instellingen samen te werken, kunnen 
wij dat academiseringsproces nog beter 
ondersteunen. Tenslotte zijn zowel 
EHSAL als de Hogeschool voor Weten-
schappen en Kunst (waarvan VLEKHO 
en HONIM deel uitmaken) lid van de 
Associatie K.U.Leuven, die ook nauw 

EHSAL, de K.U. Brussel en  
de departementen VLEKHO en 

HONIM van de Hogeschool 
voor Wetenschap en Kunst 

gaan samenwerken. Er komt in 
Brussel één instelling voor 

hoger én universitair onderwijs. 
Een unieke instelling wordt dat, 
omdat ze zowel professionele, 

academische en universitaire 
als hogeschoolopleidingen 

combineert.

”een grootstad  
als Brussel heeft aan 
Vlaamse studenten 
intellectueel en  
cultureel meer te  
bieden dan om  
het even welke  
andere Vlaamse 
stad.”

wat met de andere 
Brusselse instellingen? 
Hoe zal de NBI zich verhouden tot de ande-
re Brusselse instellingen voor hoger onder-
wijs? Dirk De Ceulaer: “We moeten toege-
ven dat heel deze fusieoperatie politiek 
moeilijk lag omwille van onze associatie met 
de K.U.Leuven en de specificiteit van het 
Vlaamse hoger onderwijs in Brussel. We 
moesten dus heel wat weerstanden over-
winnen, maar het resultaat is zonder meer 
positief. Ook als NBI willen we de goede 
relaties met de Brusselse associatie (VUB + 
Erasmushogeschool) zeker behouden en 
liefst nog verder uitdiepen. We werken nu 
al samen en hebben gemeenschappelijke 
plannen. Met de Erasmushogeschool wer-
ken we samen voor de Bijzondere Leerroute Sociaal Werk en de banaba 
(Bachelor na Bachelor ) Palliatieve hulpverlening. Met de VUB wordt 
samengewerkt rond onderzoek (BRIO). Met beide instellingen richten  
we eerstdaags ook het Samenwerkingsplatform Vlaams Hoger Onderwijs 
Brussel op, kwestie van het Vlaamse beschikbare potentieel in Brussel  
voor die stad ook maximaal beschikbaar te maken.”

z  dirk de ceulaer, algemeen 
directeur van ehsal: “ook 
als nBi willen we de goede 
relaties met de Brusselse 
associatie behouden en 
liefst uitdiepen.”

Sterke combinatie  
van hogeschool en universiteit

z  de nieuwe instelling maakt dat studenten voortaan op verschillende plaatsen terechtkunnen voor 
dienstverlening: bibliotheken, restaurant, studentenvoorzieningen… Ze kunnen kiezen uit een  
groter en geïntegreerd onderwijsaanbod, met meer vervolg- en overstapmogelijkheden.

Nieuwe Brusselse Instelling van start

S C H O O L  &  S A M E N L E V I N G

>> lees verder op blz. 12
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O N D E R Z O E K

Professor Johan Lambrecht: “Het 
SVO doet op een onafhankelij-
ke wijze wetenschappelijk 

beleidsgericht onderzoek naar onder-
nemerschap, met een focus op fami-
liebedrijven. Al in 1983 was dat de 
doelstelling van het door professor Rik 
Donckels opgerichte KMO-Studie-
centrum, de voorloper van het SVO. 
Ons onderzoek moet beleidsrelevant 
zijn voor verschillende partijen: de 
ondernemers, de bedrijfsfamilies, de 
familiebedrijven, de ondersteunende 
organisaties en de overheden. Het 
onderzoek gebeurt zowel in opdracht 
van publieke als van private instanties, 
maar we doen ook eigen onderzoek. 
Het Studiecentrum leverde al 300 
wetenschappelijke bijdragen: artikels 
in wetenschappelijke en vaktijdschrif-
ten, boeken, onderzoeksrapporten, 
opiniestukken en papers.”

minder risico aan de  
uitstroomkant  
Ondernemen is in ons land niet vanzelf-
sprekend. Professor Johan Lambrecht: 
“Er heerst in ons land geen echte onder-
nemerscultuur. De overheden onder-

steunen weliswaar de op  richting van 
nieuwe ondernemingen, maar zouden 
het risico veel beter verminderen aan de 
uitstroomkant in plaats van aan de 
instroomkant. Zolang er geen beter 
sociaal vangnet komt voor zelfstandige 
ondernemers en een betere begelei-
ding van ondernemers die willen  
stoppen of in moei-
lijkheden verkeren,  
zal het onderne-
merschap in ons 
land geen hoge 
vlucht ne men. Ook 
de ondersteunende 
organisaties verde-
digen soms stand-
punten waarvan ik me afvraag of ze 
de belangen dienen van enkele onder-
nemers dan wel van de ruimere onder-
nemersgemeenschap. Het bedrijfs-
leven zelf voert geregeld managers op 
en be  kroont die dan als ondernemer. 
Managers kunnen zeker ondernemen, 
maar laten we hen toch geen onder-
nemer noemen. In tegenstelling tot 
managers werken ondernemers met 
hun eigen geld  – zij dragen dus een 
persoonlijk risico.”

Boeken Vol Fouten
Ook in het onderwijs krijgt manage-
ment nog altijd voorrang op onderne-
merschap, vindt de professor. “Noch-
t ans is er in onze maatschappij vooral 
nood aan mensen die tegelijk kunnen 
besturen en kunnen ondernemen: 
denkende doeners”, aldus professor 

Lambrecht, die vindt 
dat er ook wat schort 
aan het onderzoek. 
“Denkers en zoekers 
naar diepere inzich-
ten dreigen verdron-
gen te worden door 
zogeheten experts. 
Daarnaast moeten 

we nog kritischer staan tegenover 
bepaalde onderzoeksresultaten. Zo 
zijn er managementboeken – ook al 
werden ze bekroond als manage-
mentboek van het jaar – die vol 
waanideeën staan. Resultaten van 
een snelle oppervlakkige bevraging – 
geen degelijk onderzoek – halen van-
daag vlot de media en worden zelfs 
gebruikt door beleidsmakers. Het 
hoeft geen betoog dat dit niet zonder 
gevaar is.” z

Op weg naar een echte   
ondernemerscultuur

Met een academische zitting op  
26 oktober viert het Studiecentrum 
voor Ondernemerschap (SVO) van 

EHSAL en de K.U. Brussel zijn vijfde 
verjaardag. Vijf drukke maar boeien-

de jaren, aldus directeur professor 
Johan Lambrecht. En er is nog  
heel wat werk om in ons land  

een echte ondernemerscultuur  
tot bloei te laten komen.

z  professor lambrecht pleit voor een beter sociaal 
vangnet voor zelfstandige ondernemers.

z  professor johan 
lambrecht, directeur 
van het sVo: “managers 
zijn niet noodzakelijk 
ondernemers.”

“onze maatschappij 
heeft vooral nood 
aan denkende  
doeners.” 

SVO viert vijfde verjaardag

met de studenten zelf. Het viel me op 
dat de studenten zeer positief staan 
tegenover deze operatie. De nieuwe 
instelling maakt dat studenten voort-
aan op verschillende plaatsen terecht 
kunnen voor dienstverlening: biblio-
theken, restaurant, studentenvoorzie-
ningen… Ze kunnen kiezen uit een 
groter en geïntegreerd onderwijsaan-
bod, met meer vervolg- en overstap-
mogelijkheden. Het enige verschil is 
dat sommige lessen op een andere 
campus worden gegeven.”

prioriteiten Vastleggen
Het spreekt vanzelf dat de fusie 
ook gevolgen zal hebben voor het 
personeel. Daarom kunnen de per-
soneelsleden van de betrokken 
instellingen al geruime tijd terecht 
op een speciale website met alle 
mogelijke informatie over de gevol-
gen van de fusie. Dirk De Ceulaer: 

“We beloven maximaal behoud 
van de tewerkstelling maar kunnen 
niet garanderen dat iedereen zijn 
huidige taak behoudt. Wel zullen 
collega’s meer dan vroeger hun 
prioriteiten kunnen vastleggen: zij 
zullen bijvoorbeeld vlotter kunnen 
kiezen tussen méér tijd voor onder-
zoek of voor onderwijs. Door de 
fusie en de schaalvergroting krij-
gen we immers een veel grotere 
slagkracht. Op lange termijn moe-
ten we er natuurlijk mee rekening 

houden dat onze subsidies en onze 
financiële middelen zouden kun-
nen dalen, maar daar is in onze 
simulaties al op voorhand rekening 
mee gehouden. De enige overblij-
vende onzekerheid is de goedkeu-
ring van het decreet over de finan-
ciering van het hoger onderwijs 
door het Vlaamse parlement, de 

absolute voorwaarde om dit pro-
ject te kunnen uitvoeren.”

Quo Vadis?
De nieuwe instelling zal ca. 6000 stu-
denten en 1000 personeelsleden tel-
len. Maar die cijfers zijn geen doel op 
zich, aldus Dirk De Ceulaer: “Het is 
niet de bedoeling om de grootste 
hogeschool van Vlaanderen te wor-
den. Het is wél onze bedoeling om 
onze missie te realiseren. Je mag niet 
vergeten dat wij in tegenstelling tot de 

andere Vlaamse hogescholen 
geen natuurlijk hinterland heb-
ben, een soort geografisch 
reser voir waaruit wij studenten 
kunnen halen. Onze studenten 
komen per definitie van buiten 
Brussel. Maar ze kiezen wel 
bewust voor onze instelling 
omdat ze ‘kwaliteit’ willen en ze 
het meer en meer evident vin-
den om te studeren in een 
grootstad, een internationale 
stad. Een andere grote doelstel-
ling is het behalen van onze 
academische accreditatie in 
2012 en het verder uitbouwen 

van onze Euro pese roeping. Vergeet 
niet dat wij als enige in Vlaanderen 
een volledige Engelstalige academi-
sche bachelor- en masteropleiding 
kunnen aanbieden. En ten slotte, het 
mag worden herhaald, willen we met 
de academische opleiding Handels-
wetenschappen marktleider blijven in 
Vlaanderen.” z

”Zowel de nBi als  
de VuB kunnen  
perfect naast elkaar 
bestaan, net als  
de eik of de cypres 
elk op hun eigen 
heuvel het toscaanse 
landschap zo mooi en 
aantrekkelijk maken.”

z  op 5 juli ondertekenden ehsal, de k.u. Brussel en de departementen honim en Vlekho van de hogeschool voor 
wetenschap en kunst de intentieverklaring om te integreren tot één instelling.

>> vervolg van blz. 11

z  de fusie past perfect in de strategie van de associatie 
k.u.leuven om instellingen ook regionaal te groeperen.
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Wie een economisch academisch 
diploma heeft en later wilt lesgeven, 

kan vanaf september 2007 terecht  
bij EHSAL en VLEKHO voor  

de vernieuwde Specifieke 
Lerarenopleiding. Hedendaagse  

klemtonen en een flinke brok extra 
praktijk vormen de kern van deze  

eerste concrete reali satie binnen de 
Nieuwe Brusselse Instelling (NBI).

O N D E R W I J S A A N B O D

E HSAL en VLEKHO bogen zich 
samen met associatiepartner 
Lessius over het nieuwe pro-

gramma van de Specifieke Leraren-
opleiding – vroeger de Initiële Leraren-
opleiding van Academisch Niveau. 
Deze richt zich in de eerste plaats naar 
toekomstige leerkrachten Economie 
voor het hoger secundair onderwijs. 
Met het diploma kan men ook docent 
economische vakken worden in profes-
sionele bacheloropleidingen en in het 
volwassenenonderwijs.

hedendaagse topics
EHSAL en VLEKHO bieden het nieuwe 
programma samen aan in het kader 
van de NBI. Het theoretische luik wordt 
gedoceerd door docenten van de  
beide instellingen. Studenten kunnen 

het overdag bij EHSAL volgen of  
’s avonds bij VLEKHO. Het praktische 
luik wordt georganiseerd door EHSAL. 
Er zijn ook verschillende externe part-
ners bij de ver-
nieuwing be -
trokken, waaron-
der de Brusselse 
scholengemeen-
schap Sint-Gorik, 
een steeds 
belangrijker part-
ner van de oplei-
ding. Het totale 
aantal studiepun-
ten van de oplei-
ding is opgetrokken van 35 naar 60. 
Dat biedt flink wat extra ruimte voor 
praktijk, maar ook de theoretische 
component is onder handen  

ge  nomen. Naast – vooral didactische 
– basiskennis, heeft die nu veel aan-
dacht voor hedendaagse as  pecten 
van lesgeven dankzij de nieuwe vak-

ken zoals ‘Communi-
catie’ en ‘Diversiteit 
en klasmanagement’. 
Communicatie buigt 
zich zowel over de 
contacten in de klas 
als die met exter-
nen, zoals ouders  
en het CLB. Ook 
praktische zaken, 
zoals stemtechnie-
ken, worden in dit 

vak behandeld. Voorts komt ook 
het taalbeleid van scholen aan bod 
en de omgang met het Standaard 
Nederlands. Diversiteit en klas-

management gaat over de omgang 
met het uiteenlopende publiek dat 
leerkrachten vandaag in de klas 
krijgen. Daarom is er niet alleen 
aandacht voor etnische en sociaal-
economische verschillen, maar bij-
voorbeeld ook voor leerstoor-
nissen. Hoe kan een leerkracht 
daarmee omgaan in de klas? En 
hoe kan hij of zij leerlingen in een 
specifieke situatie begeleiden? 
Voorts ook hier weer een praktisch 
deel over veiligheid en gezondheid 
in de klas, met onder meer een 
beknopte cursus EHBO.

geVarieerde praktijkwaaier
De grootste vernieuwing van de 
opleiding zit echter in de fel uit-
gebreide praktische component: van 
8 naar 30 studiepunten. Daardoor is 
er nu ruimte om heel diverse erva-
ringen op te doen. Dat begint met 
de inloopstages. Die omvatten ener-
zijds een administratieve stage om 
kennis te maken met de school bui-

ten de klas: economaat, secretariaat, 
toezicht… Anderzijds zijn er obser-
vatiestages voorzien, voor het eigen 
en voor een ander vakgebied en ook 
in het hoger en in het volwassenen-
onderwijs. 

onderwijs BinnensteBuiten
Het onderdeel Projecten laat stu-
denten verder kennismaken met de 
school buiten de klaspraktijk. Zo 
moeten ze voor een school het net-
werk van externe partners in kaart 
brengen en de meerwaarde daarvan 
aantonen. Voorts moeten ze ook 
een aantal taken van de leerkracht 
buiten de klaspraktijk – bv. vakver-
gaderingen – leren kennen. De 
eigenlijke stages worden geleidelijk 
opgebouwd. Voor de eerste stage-
lessen bij scholengemeenschap Sint-
Gorik krijgen de studenten intensie-
ve begeleiding. De stage begeleider 
bij EHSAL kijkt hun voorbereidingen 
na en woont de lessen bij om gerich-
te bijsturing te garanderen. Pas als 
deze lessen vlotten, mag de student 
zelf een stageschool voorstellen en 
zelfstandig voor de klas staan. Hij of 
zij moet er echter wel voor zorgen om 
tijdens de stages zowel het beroeps-, 
technisch als algemeen secundair 
onderwijs aan te doen. Zo krijgt hij of 
zij een goed beeld van de mogelijk-
heden en de eigen voorkeuren. Tot 
slot is er naast de stagelessen ook een 
alternatieve stage in het kader van 
het SMART-project (zie kader).

‘Bewijsmateriaal’
Aan de praktische component is een 
stageportfolio verbonden. Bedoeling 
is dat de studenten daarin materiaal 
verzamelen over hun ervaringen  
en zo aantonen hoe ze de theorie  
in praktijk toepassen en hoe ze  
zich verder ontwikkelen. Bij het 
begin van de opleiding stellen ze 
daartoe een persoonlijk ontwikke-
lingsplan samen. Daarin leggen ze 
vast aan welke competenties ze nog 
moeten werken. In de loop van de 
opleiding zijn een aantal reflectie-
momenten voorzien waarbij ze 
samen met de begeleider hun voor-
uitgang en eventuele problemen 
kunnen bespreken. z

smart: peer-to-peer-
begeleiding als stage 

Binnen de praktische component van  
de Specifieke Lerarenopleiding krijgt  
het SMART-project, dat in maart 2007  
is gelanceerd, een vaste plaats. SMART 
(Student als Mentor, Adviseur en 
Repetitor voor Talent) wil hogeschool-
studenten vaardigheden buiten de klas 
helpen ontwikkelen en tegelijk meer leer-
lingen uit het secundair een goede start 
geven in het hoger onderwijs. De stu-
denten van de Specifieke Lerarenop-
leiding zorgen daarbij voor persoonlijke 
begeleiding van leerlingen uit het 
Brusselse secundair onderwijs. De stu-
dent en de leerling komen verschillende 
malen samen buiten de schooluren. 
Tijdens die sessies krijgt de leerling uitleg 
over economische vakken waarmee hij of 
zij het moeilijk heeft. Daarnaast komen 
ook algemene studievaardigheden en 
studieplanning aan bod, evenals vragen 
over verder studeren. Via persoonlijke 
contacten met quasi leeftijdgenoten 
hoopt SMART leerlingen te inspireren 
om de stap naar het hoger onderwijs te 
zetten en/of om goed na te denken over 
een passende studiekeuze. Einddoel is 
een diverse studenteninstroom bevorde-
ren en vroegtijdige uitval vermijden. 
“SMART mikt op een breed publiek. Dat 
kunnen jongeren uit kansengroepen zijn, 
maar evengoed leerlingen die lang ziek 
waren en veel moeten inhalen. Of een jon-
gere die van een hotelopleiding overscha-
kelt naar de richting kantoor”, aldus Francis 
Ascoop, SMART-coördinator bij EHSAL.

Meer informatie via  
www.ehsal.be/slo en  
via ilan@ehsal.be

inFo

z  ehsal en Vlekho bieden het programma 
samen aan in het kader van de nBi. 
studenten kunnen het overdag volgen bij 
ehsal of ’s avonds bij Vlekho. 

Vernieuwde lerarenopleiding voor hoger secundair 
focust op hedendaagse praktijk

“de grootste  
vernieuwing zit in  
de fel uit gebreide 
praktische com-
ponent: van 8 naar  
30 studiepunten.”

z   smart-coördinator Francis 
ascoop: “iedereen leert van  
persoonlijke contacten tussen 
jongeren uit het secundair en 
hoger onderwijs in Brussel.” 

Economie met een plus
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Vanaf september 2008 bieden EHSAL en de K.U. Brussel 
samen één opleiding Handelsingenieur aan.  

Aan het programma voor die gezamenlijke opleiding werd 
zopas de laatste hand gelegd. “De combinatie van  

het academisch niveau, de businessoriëntatie en de sterke 
nadruk op internationaal en innovatief denken, zorgen voor 

een uniek profiel”, zegt decaan Greet Raspoet.  
Het bedrijfsleven reageert enthousiast.

proeven. “Er komen meer verdiepende 
vakken in de masterjaren. Studenten 
zullen bovendien al heel vroeg in hun 
opleiding in contact komen met 
onderzoek(smethoden). Met het oog 
daarop wordt het aantal actieve 
onderzoekers fors verhoogd. Het is 
overigens geen toeval dat een groot 
aantal van de onderzoekszwaartepun-
ten binnen de Associatie K.U.Leuven 
getrokken worden door EHSAL-
onderzoekers.” 

polyValente teamplayer
De opleiding van een EHSAL-KUB-
handelsingenieur in Brussel bestaat 
vanaf volgend jaar uit vijf leerlijnen 
die doorheen de hele opleiding lopen: 
Economics & Finance als fundament, 
Research & Methods als ondersteu-
ning, Technology & Innovation als 
toegevoegde waarde, Globalisation 
& Sustainability als blikverruimer en 
ten slotte Management & Entre-
preneur ship als leidraad. Jaar na jaar 
nemen de leerlijnen toe in complexi-
teit en deskundigheid. Nieuw is ook 
dat er in elk opleidingsjaar een vak-
overschrijdend businessproject komt. 
Het paradepaardje wordt het Inter-
disciplinair Assessment Project in het 
tweede masterjaar. “Samen met 
industrieel ingenieurs van de KaHo 
Sint-Lieven uit Gent en de masters 
Milieu- en Preventie mana gement 
van EHSAL zullen onze handelsinge-
nieurs een reëel probleem van een 
bedrijf moeten aanpakken. De reso-
nantieraad vindt dat een schitterend 
idee. Ook in het echte bedrijfsleven 
moeten handelsingenieurs polyvalent 
zijn en samenwerken met collega’s 
met compleet verschillende achter-
gronden.” De nieuwe opleiding is 
niet alleen businessgericht. Wie 
afstudeert in Brussel, moet klaar zijn 

voor een internationale carrière. “In 
tegenstelling tot de handelsingeni-
eurs van Gent en Leuven, zullen 
onze studenten ook kunnen kiezen 
voor Spaans of Duits tijdens hun 
opleiding. Verder zit in elke leerlijn 
wel een internationaal aspect: inter-
nationale handel, internationaal 
hrm, international finance... Onze 
studenten zullen echt leren hoe het 
er in de internationale businesswe-
reld aan toe gaat. 
Minstens even be -
langrijk is dat de 
Brusselse handels-
ingenieurs kennis-
maken met nieuwe 
trends en innova-
tief leren denken. 
De opleiding heeft 
aandacht voor nieuwe tendensen in 
de verschillende leerlijnen (Economics 
of innovation, Recent advances in 
economics, Emerging trends in 
Technology...). Ook innovatie en het 
managen van nieuwe trends komen 
aan bod.”

ingenieur én academicus
“Een Brusselse handelsingenieur is een 
ingenieur.  Alle natuurwetenschappe-
lijke en ingenieursdisciplines komen 
aan bod via een sterk uitgebouwde 
leerlijn Technology & Innovation”, 
aldus Greet Raspoet. Het belangrijkste 
verschil met de opleidingen in Leuven  
en Gent is dat de Brusselse opleiding 
sterk focust op nieuwe trends in tech-
nologie en technologiemanagement. 

Bovendien wordt 
het academisch pro-
fiel niet vergeten. 
“In de sterk uitge-
bouwde leerlijn Re -
search & Methods 
vorderen de studen-
ten in een steeds 
complexer en diep -

gaander niveau van academische com-
petenties. Ze leren problemen uit het 
bedrijfsleven aanpakken op een weten-
schappelijk onderbouwde wijze. 
Actieve onderzoekers leveren een fun-
damentele bijdrage aan het program-
ma”, weet Greet Raspoet. z

Uniek profiel voor 
Brusselse handelsingenieurs

De bachelor- en masteroplei-
ding Handelsingenieur veran-
dert grondig. Niet alleen 

wordt het diploma vanaf volgend 
jaar een diploma van EHSAL én van 
de K.U. Brussel, ook het programma 
zal er vanaf volgend jaar helemaal 
anders uitzien. “We hebben gekozen 
voor een uniek profiel dat duidelijk 
verschilt van de opleidingen aan  
de K.U.Leuven, de UGent en de 
VUB. Ook het verschil met de oplei-
dingen Handelswetenschappen en 
Toegepaste Economische Weten-
schappen wordt groter”, vertelt 
Greet Raspoet. Het nieuwe pro-
gramma is innovatief, ondernemend, 
internationaal en businessgericht. 
Toch is het sterk wetenschappelijk 
gefundeerd. “Een Brusselse handels-
ingenieur zal sterk verschillen van 
een handelsingenieur uit Gent of 
Leuven. Net als zijn collega’s zal hij 
een ingenieur zijn met een sterk  
academisch profiel, maar hij zal 
eveneens een globale en business-
georiënteerde manager zijn die inter-
nationaal en zelfs vernieuwend heeft 
leren denken”, weet Greet Raspoet.

praktijk en talen 
Het curriculum is kwalitatief sterk en 
innovatief. Centraal in het nieuwe 
programma staat een authentieke 
businessoriëntatie. Managers uit het 
bedrijfsleven zullen daarvoor garant 
staan en verschillende vakken doce-
ren. “Wij nodigen bijvoorbeeld expats 
uit om vakken te doceren in de taal 
van het land waar zij werken. Zo slaan 
we twee vliegen in een klap: onze 
studenten krijgen vakken met een 
sterke praktijkinslag én schroeven 
meteen hun talenkennis op. Op die 
manier willen wij ervoor zorgen dat 
onze afgestudeerde studenten heel 
veel kansen hebben op de internatio-
nale arbeidsmarkt”, aldus Greet 
Raspoet. Toch wordt ook veel aan-
dacht besteed aan het academisch 
karakter van de opleiding, de integra-
tie onderwijs-onderzoek en het acade-
mische gehalte van de meester-

getoetst aan het werkveld
Via een resonantieraad wordt elk EHSAL-programma jaarlijks getoetst 
aan de noden van het bedrijfsleven of het ‘werkveld’. De resonantie-
raad van de opleiding Handelsingenieur bestaat uit de coördinatoren en 
decaan van de opleiding, maar vooral ook uit bedrijfsleiders en externe 
specialisten uit diverse bedrijfsdisciplines en sectoren. Sommigen zijn  
oud-studenten die een goede kijk hebben op hun vroegere opleiding  
en de nood van de bedrijfswereld waar zij actief zijn.

Leden van de resonantieraad Handelsingenieur uit de bedrijfswereld:
elke Blommaert (begrotingscoördinator FOD Budget en 
Beheerscontrole, oud-student), hubert casneuf (gewezen CEO Volvo 
Cars Gent), wilson de pril (directeur-generaal Agoria Vlaanderen),  
piet d’haeyer (directeur PEDEO n.v.), michel germeys (Business 
Portfolio Project Manager ExxonMobil), johan kerckhoven 
(Marketing and Communications Manager KPMG Support Services),  
marc lambrechts (Senior Investment Manager Capricorn Venture 
Partners), guido lamote (voorzitter Vereniging voor Inkoop en 
Logistiek en Directeur Inkoop Bosal), rudy lauwereins (Vice-
president Imec v.z.w.), thomas mareel (Treasury Manager Total 
Petrochemicals), geert Van de gucht (directeur Financiën 
Universiteit Gent, oud-student), jan Van de gucht (Products & 
Services Testing Manager Belgacom), Filip Van hool (adjunct-direc-
teur Productie & Logistiek Bus & Car Van Hool n.v., oud-student),  
kris Voorspools (Analyst Energy & Environmental Markets Fortis – 
Global Markets).

Opleiding Handelsingenieur bij EHSAL-KUB is 
academisch én businessgeoriënteerd

z  handelsingenieurs uit Brussel worden voorbereid op een internationale carrière en leren inno-
vatief denken. de opleiding focust sterk op nieuwe technologie en technologiemanagement.

“wij zijn enthousiast over het nieuwe programma  
handelsingenieur. Vooral de businessoriëntatie en  
de innovatiecomponent zorgen voor een duidelijk  
profiel dat perfect beantwoordt aan de noden  
van het bedrijfsleven.”

hubert casneuf (gewezen ceo Volvo cars gent)

z  decaan greet raspoet: “Brusselse 
handelsingenieurs krijgen, net als 
hun collega’s uit gent of leuven,  
een sterk academisch profiel. maar 
daarnaast zullen het ook business-
georiënteerde managers zijn.” 

“in elk opleidingsjaar 
komt ook een  
vakoverschrijdend 
businessproject.”

O N D E R W I J S A A N B O D
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De toekomstvisie 
van godsdienst-

lectoren in de  
lerarenopleiding

Wat is de toekomst van  
de godsdienstopleiding  

bij EHSAL in het  
multi culturele Brussel? 

Lectoren Joep Gorinsek en 
Jean Agten schreven een ont-

werptekst. Zij dromen van 
een vrijplaats waar elke  

student op zoek kan gaan 
naar zijn eigen levens-

beschouwelijke identiteit.

lector godsdienst zijn, wat houdt 
dat in?
“We geven het opleidingsonderdeel 
RZL (Religie, Zingeving en Levens-
beschouwing) als algemene vorming 
van de studenten op levensbeschou-
welijk, religieus en/of godsdienstig 
vlak. En in het didactische oplei-
dingsonderdeel bereiden we hen 
voor op hun taak als leerkracht gods-
dienst.” 

jullie doen deze job al zo’n 25 
jaar. is er in de loop van die jaren 
veel veranderd?
“Ja, een katholieke lerarenopleiding 
in Brussel anno 2007 ziet zich voor 
bijkomende uitdagingen staan. 
Vanuit haar levensbeschouwelijke 
visie moet zij vandaag een ant-
woord bieden op de multiculturele 
en multilevensbeschouwelijke situa-
tie in de maatschappij en in de 

scholen. Om recht te doen aan de 
‘eigenheid’ van de verschillende cul-
turen van mensen (in Brussel en 
heel Vlaanderen), zijn er vaardighe-
den nodig in onderlinge communi-
catie. Daarin willen wij onze studen-
ten vormen en tot voorgangers 
maken in de scholen.”

waarom schreven jullie een ont-
werptekst over jullie visie op  

het werken met studenten rond 
levensbeschouwelijke diversiteit?
“Mieke Vanhecke (secretaris-ge-
neraal van het VSKO) deed een 
oproep om na te denken over de 
plaats van ‘allochtone’ leerkrach-
ten in het katholiek onderwijs.  
Wij gingen erop in. Als hogeschool 
zijn we al 15 jaar bezig met inter-
cultureel onderwijs. Onze studen-
ten verwerven competenties in  
het omgaan met de diversiteit  
van kinderen in cultuur en levens-
beschouwing. De hogeschool heeft 
voor afgestudeerden al lange tijd 
een Voortgezette Leraren opleiding 
Intercultureel Onder wijs. We be -
schikken dus over heel wat kennis 
en ervaring!”

welke visie hebben jullie op het 
werken rond levensbeschouwing 
in de lerarenopleiding?
“Wij dromen van een ‘vrijplaats’ in 
onze hogeschool waar elke student 
op zoek kan gaan naar zijn eigen 
levensbeschouwelijke identiteit en 
zich kan verdiepen in zijn eigen religie 
of godsdienst (als katholiek, als pro-
testant, als moslim, als jood, als …). 
In onze missie staat dat EHSAL kiest 
voor een open, plurale en zorgzame 
samenleving – de school inspireert 
zich daarbij op het veelzijdige chris-
telijke gedachtegoed. We willen dat 
studenten vanuit de eigen geloofstra-
ditie leren aan en van elkaar én kri-
tisch zijn tegenover elkaar, vanuit 
openheid en respect. We beogen 
een verdieping én 
een verruiming 
van de eigen visie. 
Dat leidt tot een 
levensbeschouwe-
lijke verbreding 
waarbij de ande-
ren in hun eigen-
heid gewaardeerd 
en erkend wor-
den.”

waarom is zo’n 
‘vrijplaats’ belangrijk?
“Er is een grote levensbeschouwe-
lijke verscheidenheid bij de studen-
ten. We willen hen leren omgaan 
met religie en levensbeschouwing, 
hen laten ontdekken dat zingeving 
en inspiratie aspecten van het 
gewone leven zijn. Het belang van 

de ‘vrijplaats’ is de grote ruimte 
voor uitwisseling, open communi-
catie, kritische vragen, experimen-
ten…  We stellen ons een markt-
plein voor, een agora met rondom 
kerken, moskeeën, stupa’s, syna-
gogen... waar je bij elkaar op de 

stoep kunt zitten 
praten of naar 
binnen uitgeno-
digd wordt. Het 
moet een oefen-
plaats worden 
waar onze stu-
denten ‘in de 
praktijk’ de reali-
teit van een inter-
culturele en inter-
religieuze samen-
leving leren.”

kunnen jullie dat alleen bereiken?
“Neen, wij hopen dat ons team zou 
uitgebreid worden met lectoren die 
een andere levensbeschouwing 
hebben, die onze droom delen en in 
praktijk helpen brengen. Wij kun-
nen niet vanuit een beleving over 

bijvoorbeeld de islam 
lesgeven. Een moslim-
lector kan dat wel, net 
zoals wij ‘getuigend’ 
over onze godsdienst 
spreken. Als we open-
staan voor studenten 
met een ander geloof, 
dan moeten ook zij 
hun kennis en bele-
ving kunnen verdiepen 
en daarin ondersteu-
ning krijgen. Het doel 
is ‘samen’ leren in 
openheid en in demo-
cratische vrijheid. 
Soms zal het een 
onderscheiden leren 
zijn, waarbij studenten 
verschillende levens-
beschouwelijke leer-
sporen kunnen volgen 
en zich verder in één 
levensbeschouwing 
verdiepen.”

Betekent dat ook dat 
er op termijn studen-
ten kunnen afstude-
ren met een lesbe-
voegdheid voor hun 
eigen godsdienst?
“We hopen dat er hier-

over gesprekken kunnen komen, o.a. 
met de protestantse godsdienstop-
leiding en met open moderne mos-
lims. Ook de boeddhistische gemeen-
schap wil graag leerkrachten vor-
men, vernemen we. We geloven 
sterk in de meerwaarde van bv. mos-
lims die leerkracht worden in het 
katholiek onderwijs. Zij hebben een 
voorbeeldfunctie voor de moslimkin-
deren én zijn een directe brug tussen 
de twee culturen. Hoewel zij in het 
basisonderwijs geen rooms-katholie-
ke godsdienst kunnen geven, vor-
men ze toch een meerwaarde. Ze 
creëren verbindingen tussen de 
geloofsvisie van de moslims en de 
katholieke identiteit van de school. 
Ze kunnen dat omdat ze als leer-
kracht gevormd zijn en geoefend 
hebben in het open, interreligieus 
perspectief van deze hogeschool. 
Daarom hebben we ook vrijplaatsen 
nodig in de lagere en secundaire 
scholen waar onze studenten deze 
interlevensbeschouwelijke communi-
catie kunnen oefenen.” z

“we willen een  
antwoord bieden op 
de multiculturele en 
multilevensbeschou-
welijke situatie in  
de maatschappij en 
in de scholen.”

“De diversiteit 
daagt ons uit!”

Joep Gorinsek  
& Jean Agten 

D E  V I S I E  VA N

z  Naam: joep  
gorinsek

z  Doceert bij EHSAL:  
lector godsdienst in  
de lerarenopleiding voor secundair 
onderwijs

z  lid van de stuurgroep ‘De Boog’  
(pastorale werkgroep). Is opgegroeid  
in Maasmechelen als zoon van een 
Sloveens gastarbeider.

paspoort

z  Naam: jean agten

z  Doceert bij EHSAL:  
lector godsdienst in  
de lerarenopleiding  
voor lager onderwijs

z  nascholer voor godsdienst in  
het basisonderwijs.  
Opgegroeid in Beringen-Mijn in een 
(toen reeds) multiculturele buurt.

paspoort
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z  chocotoff aan de lopende meter – van zo’n smakelijke afdeling  
analyseren studenten met plezier de afvalstromen.

z Vers gebrande noten zijn maar één ingrediënt waarmee arbeiders van 
de chocoladeproductie werken. kraft liet de ergonomie en veiligheid 
van hun taken onderzoeken. 

ondervinden al snel dat een aantal 
vaardigheden en competenties on -
misbaar zijn in het bedrijfsleven. Die 
vaardigheden en competenties kun-
nen zij al tijdens het project ontwik-
kelen. Soms zelfs biedt een bedrijf een 
student al een eerste job aan naar 
aanleiding van zo’n project. Michel 
Masfrancx: “Studenten voeren, welis-
waar onder onze dagelijkse begelei-
ding, een project uit dat wij anders zelf 
doen of via externe partners. De frisse 
kijk van de studenten zorgt soms voor 
nieuwe ideeën die het waard zijn om 
uitgevoerd te worden. Dit jaar reali-
seerden we dankzij de samenwerking 
met EHSAL drie concrete projecten.”

energieVerBruik
Een productiebedrijf verbruikt heel 
wat energie. Efficiënt energiebeheer 
betekent vaak een aanzienlijke bespa-
ring én het is goed voor het milieu. 
“We hadden bij de analyse van het 
persluchtsysteem lekken vastgesteld, 
die energieverlies veroorzaakten.  
Wij wilden nagaan hoe we dat konden 
wegwerken. Sieglien Deknop zocht  
uit waar het probleem zich bevond en 
nu worden de lekken zoveel mogelijk 
hersteld”, vertelt een tevreden Michel 
Masfrancx. “Daarnaast vroegen we 
aan Sieglien om de installatie van de 
9.000 TL-lampen in de productiehal te 
onderzoeken. Waren er zuinigere 
modellen op de markt, welke in -
vestering kon ons helpen om te bespa-
ren? In zijn geheel kunnen de voor-
stellen uit dit project een besparing 

opleveren van maar liefst  
€ 25.000 op jaarbasis!”

aFValstromen 
Een andere EHSAL-studente, 
Hellechien Devillé, analy-
seerde de afvalstromen in 
de chocoladeproductie. Dat deed ze 
onder begeleiding van Joke Claeys, 
Safety, Security and Environment 
Coördinator: “Hellechien inventari-
seerde ter plekke de knelpunten en 
stelde oplossingen voor om de afval-
hoeveelheid te beperken. Een aantal 
daarvan bleken erg waardevol. 
Studenten hebben vaak goede en hel-
dere ideeën, maar ze moeten ook 
getoetst worden aan de praktijk van de 
bedrijfsvoering. En die twee zijn niet 
altijd met elkaar te verzoenen.”  

Veiligheid aan  
de productielijn 
“Tereza Killianova werd ingeschakeld 
bij een project rond arbeidsveiligheid 
en ergonomie”, vertelt Joke Claeys. 
“Zij maakte een risico-analyse van de 
taken van onze arbeiders aan een 
vormlijn van chocoladetabletten. Daar 
wordt de vloeibare chocolade, al of 
niet met ingrediënten, in de tabletvor-
men gegoten. Bij een omgevingstem-
peratuur van om en bij de 30° C 
moeten de operatoren soms dozen 
met ingrediënten optillen.” Joke was 
opgetogen over Tereza’s werk. De 
vroegere arbeidsgeneesheer meende 
dat hier geen vrouwen konden  
worden tewerk gesteld, gewoonweg 

omdat die fysiek niet sterk genoeg 
zouden zijn. De antidiscri mina tie wet, 
Kraft Foods en de huidige ar  beids-
genees heer willen echter niemand 
uitsluiten, vandaar het project dat 
aan Tereza toegewezen werd. “Tereza 
ging heel grondig tewerk en stelde 
verbeteringen voor, zoals het gebruik 
van hulpmiddelen bij de behandeling 
van de dozen. Hierdoor komt een gro-
tere groep van mensen in aanmerking 
voor deze werkpost en is de werkhou-
ding van de operatoren veel meer ver-
antwoord.” Joke Claeys is dan ook zeer 
te spreken over de inzet van de studen-
ten en het resultaat: “Je investeert in 
nieuw talent. Je moet de studenten op 
het goede pad zetten en regelmatig 
bijsturen en evalueren. Daarnaast zijn 
ze zelf verantwoordelijk voor het eind-
resultaat. Aan de meet zie je dat hun 
project altijd een meerwaarde oplevert, 
voor henzelf én voor ons.” z

Kraft Foods produceert een brede 
waaier aan producten zoals 
Côte d’Or, Philadelphia, Leo, 

Miracoli, Milka, Ziz, Toblerone. Het 
bedrijf is onder meer leider in choco-
lade en verse kaas. Ook op het gebied 
van veiligheid wil Kraft Foods voldoen 
aan de strengste normen. Op elke 
niveau streeft het bedrijf naar respect 
voor de mensen, de gemeenschap en 
het milieu. Milieu- en preventiema-
nagement worden hier vertaald in een 
daadwerkelijk beleid. Kraft Foods in 
Halle werkt al enkele jaren samen met 
studenten uit de opleiding Milieu- en 
Preventie management, die je enkel bij 
EHSAL kan volgen. Michel Masfrancx, 

Technisch Coördinator Energie en 
Infrastructuur, schetst het kader:  
“De studenten krijgen een duidelijk 
afgebakend project toegewezen waar-
van de resultaten een wezenlijke bij-
drage kunnen leveren aan ons bedrijf. 
Zij werken vrij zelf-
standig, maar wor-
den actief door ons 
begeleid. In overleg 
met het bedrijf 
maken ze een ana-
lyse van de situatie 
en werken ze een 
plan van aanpak 
uit. Dat schrijven ze neer in een rapport. 
Hiermee kunnen wij dan aan de slag.”

realistische kijk
De samenwerking tussen bedrijf en 
student creëert een echte win-win-
situatie. Michel Masfrancx: “Voor de 
studenten gaat een nieuwe wereld 
open. Ze leren hoe een bedrijf echt 

werkt, hoe bedrijven 
omgaan met milieu 
en energie.” De stu-
denten komen in 
contact met ervaren 
technici binnen het 
bedrijf, maar ook met 
externe partners en 
dat is echt een unieke 

ervaring. Ze zien de verschillende 
schakels in het productieproces en 
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De unieke opleiding Milieu- en Preventiemanagement van EHSAL leert studenten werk te maken 
van een milieubeleid voor organisaties en van een veilige en gezonde werkomgeving. Al tijdens 

hun opleiding maken ze kennis met de realiteit van het bedrijfsleven. Zo verwerven ze ook  
meteen de wettelijke attesten die nodig zijn om bepaalde functies te mogen uitoefenen.

z  michel masfrancx,technisch coördinator energie en infrastructuur bij kraft, en collega joke claeys, safety, security and 
environment coördinator: “wij investeren in nieuw talent en krijgen in ruil frisse ideeën die soms zeer waardevol blijken.”

Meer info? Wil uw bedrijf of  
organisatie ook studenten inzetten? 
Neem contact op met Els van den Bosch  
via 02 210 13 25 of via  
els.vandenbosch@ehsal.be

inFo

Respect voor mens en milieu

Studenten Milieu- en Preventiemanagement 
proeven van praktijk bij Kraft Foods

poleposition  
op de arbeidsmarkt

De opleiding Milieu- en Preventiemanage-
ment bestudeert de drie P’s van duurzame 
ontwikkeling – People, Plant en Profit –  
en hun onderlinge samenhang. Ze houdt 
steeds een oog op de praktijk, onder meer via 
concrete projecten bij bedrijven en organisa-
ties. Zo verwerven de studenten tijdens deze 
opleiding ook een aantal attesten die erg 
gegeerd zijn op de arbeidsmarkt.  
Na de eerste twee jaar ontvangen ze het 
attest preventieadviseur niveau ii, dat erkend 
is door de Federale Overheidsdienst 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 
Na het derde jaar komt daar nog het attest 
milieucoördinator B bij, erkend door het 
Ministerie van Leefmilieu. Wie tijdens zijn 
master nog enkele extra vakken volgt, kan 
zelfs al een attest milieucoördinator a beha-
len. Bovendien mag EHSAL ook een attest 
van multidisciplinaire basisvorming afleveren 
aan studenten die de opleiding met succes 
voltooien. Dat attest moet voorgelegd worden  
– naast een specialisatie in ergonomie, 
arbeidshygiëne of psychosociale aspecten – 
om als preventieadviseur bij een externe 
dienst aan de slag te kunnen.

“het energieproject 
kan een jaarlijkse 
besparing van  
€ 25.000 opleveren.”
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EHSAL kreeg het Gouden Ketje 
voor haar Deeltijds traject 
Kleuteronderwijs en voor haar 

diversiteitsbeleid. Het Deeltijds traject 
biedt studenten sinds 2005 de kans om 
het eerste opleidingsjaar van de 
Bachelor Kleuteronderwijs over twee 
jaren te spreiden en een diploma te 
behalen in vier in plaats van drie jaar. 
De voordelen zijn niet min: meer tijd 
om theoretische informatie te verwer-
ken, meer tijd om specifieke vaardighe-
den (muziek, taal, didactische en stu-
dievaardigheden…) onder de knie te 
krijgen, meer tijd om stages voor te 
bereiden, extra individuele begeleiding 
via overlegmomenten, studeergroepen, 
extra coaching en taalbegeleiding… 
Het programma blijkt vooral nuttig 
voor wie een extra zetje kan gebruiken 
om te slagen: studenten met een bso-
vooropleiding bijvoorbeeld, of studen-
ten met faalangst of een taalachter-
stand. Door de aandacht voor diversi-
teit in het studieprogramma bereidt de 
opleiding studenten ook voor op de 
hedendaagse samenleving.

omgaan met diVersiteit
EHSAL geeft het project extra draag-
kracht dankzij een hogeschoolbreed 
diversiteitsbeleid. Dat vertaalt zich ook 
in andere activiteiten om de drempel 
naar het hoger onderwijs te verlagen. 
Zo maakt EHSAL er werk van om 
zowel haar studenten als haar perso-
neel te leren omgaan met diversiteit  
en interculturaliteit. De projectgroep 
diversiteit zorgt voor advies, begelei-
ding en bijsturing. Ze helpt om initia-
tieven op elkaar af te stemmen en om 
het beleid en de acties te toetsen. 
Concreet betekent dat ook deelname 
aan raden en stuurgroepen om voeling 
te houden met recente ontwikkelingen 
en om feedback te krijgen van part-
ners en experts. z

“D e samenwerking tussen 
Randstad en de oplei-
ding Sociaal Werk-

Personeelswerk ontstond na een  
evenement van Randstad voor hoge-
schooldirecties en stagebegeleiders.  
De kern van ons stagebeleid is dat  
we enkel een stage  
toezeggen als beide 
partijen zich en ga-
geren. De stagiair 
moet investeren, maar 
Randstad moet ook 
de tijd en kennis kun-
nen vrijmaken voor 
een gedegen begelei-
ding. Wij streven altijd naar een win-
winsituatie”, aldus Martine Kestens. 
Sinds 2003 lopen er regelmatig studen-
ten Personeels werk stage.

aFstand nemen 
En wat hebben de studenten voor 
Randstad in petto? Martine Kestens: 
“Vaak helpen zij ons alert te blijven 
voor nieuwe ontwikkelingen. Zij bren-

gen theoretische bagage mee die voor 
ons zowel bevestigend als inspirerend 
kan werken. Ook een frisse, externe 
kijk op onze organisatie appreciëren 
we sterk. Studenten helpen je om de 
zaken van op afstand te bekijken. Wij 
verwachten zelfs dat ze dingen in 

vraag stellen. Veel 
hangt natuurlijk af 
van de student 
zelf. We verwach-
ten maturiteit, 
want we beschou-
wen hen graag als 
volwaardige part-
ners. Dat betekent 

niet dat ze geen administratieve taken 
krijgen. Ook dat maakt deel uit van 
een echte job. Studenten mogen ech-
ter ook hun stage zelf een stuk vorm-
geven en dan komt het op initiatief 
aan. Kunnen ze de vertaalslag maken 
van theorie naar praktijk?” De EHSAL-
stagiairs werken ook mee aan onder-
zoek naar beleidsopties. “Dit jaar 
onderzocht een team derdejaars pistes 

om oudere medewerkers (en hun 
knowhow) in huis te houden. Wij wil-
den graag veel concrete ideeën om er 
zelf een aantal uit te werken. Opvallend 
in het projectverslag was dat we het te 
ver zochten. Personeel dat al een hele 
tijd aan de slag is, verwacht geen 
voorgekauwde oplossingen om hun 
loopbaan bij te sturen. Wel belangrijk 
is interne communicatie: duidelijk aan-
geven dat leeftijdsgebonden wensen 
erkend worden én bespreekbaar zijn; 
dat wie iets wil veranderen aan zijn 
job, daarover kan komen praten. Dat 
klinkt simpel, maar misschien verliezen 
professionals zulke opties juist daarom 
uit het oog. En dan is zo’n externe 
frisse wind erg verhelderend”, besluit 
Martine Kestens. z

EHSAL sleepte  
het Gouden Ketje  

voor Onderwijs in de 
wacht. De Vlaamse 

Gemeenschapscommissie 
(VGC) reikte eind juni 

voor het eerst de Gouden 
Ketjes uit aan personen of 

organisaties die zich op 
een bijzondere manier 

inzetten voor gelijke  
kansen in Brussel. 

Via stages wil Randstad de kloof tussen onderwijs en bedrijfswereld verkleinen. “Wij zien dat als 
onze maatschappelijke rol”, aldus Martine Kestens, HR business partner bij Randstad. Ze zetelt 

dan ook graag in de resonantieraad voor de afstudeerrichting Personeelswerk bij EHSAL,  
een extern adviesorgaan dat de praktijkgerichtheid van de opleiding moet garanderen. Gelijke kansen, ket!

Volwaardige partners Gouden Ketje voor Deeltijds traject 
Kleuteronderwijs en diversiteitsbeleid 

Personeelswerk is een afstudeerrich-
ting van de opleiding Sociaal Werk. 
Surf voor meer uitleg naar  
www.ehsal.be/sw
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S C H O O L  I N  D E  S TA D

z  martine kestens, hr business partner bij randstad: “studenten helpen ons om alert te blijven, zowel voor nieuwe ontwikkelingen 
als wat onze eigen organisatie betreft.”

z  V.l.n.r.: els dejaegere en jaantje Verbruggen van de opleiding kleuteronderwijs (verantwoordelijk voor 
het deeltijds traject) en nienke meulenbroeks en griet Blieck van het centrum voor externe 
samenwerking (verantwoordelijk voor het diversiteitsbeleid) glunderend op de uitreikingsceremonie.
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Wisselwerking tussen Sociaal Werk-
Personeelswerk en Randstad

aansluiting bij 
Brusselse context

Brussels minister Guy Vanhengel, 
initiatiefnemer van de Gouden 
Ketjes, reikte de prijs uit en kan zich 
helemaal vinden in de motivatie van 
de jury. “De deeltijdse opleiding 
Kleuteronderwijs is een degelijk en 
zinvol project met een sterke en 
positieve visie op kansen geven”, 
vindt hij. “De opleiding biedt gelijke 
onderwijskansen aan een diverse 
groep, ook aan studenten met min-
der vooropleiding. Daartoe combi-
neert EHSAL een mix van positieve 
elementen: ervaringsgericht leren, 
leercomfort en extra coaching, 
gemotiveerde en betrokken docen-
ten, teamwerk, integratie in het 
totale schoolbeleid en stevige 
samenwerkingsverbanden, ook net-
overschrijdend. Met zijn aandacht 
en ondersteuning voor een divers 
studentenpubliek vindt deze oplei-
ding perfect aansluiting bij de 
Brusselse context. Het Ketje voor 
Onderwijs is dan ook verdiend!”

“we zeggen enkel 
een stage toe als 
beide partijen zich 
engageren.”

Deeltijds traject 
Kleuteronderwijs:  
www.ehsal.be/koalternatief of  
els.mertens@ehsal.be  




