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Uitdagingen Vlaams HO 
in de 21e eeuw

• Vergroening en vergrijzing

• Wetenschappelijke en technische knowhow

• Begrip van andere culturen en talen

• Sociale mobiliteit

• Zingeving

Yankelovich, The Chronicle of Higher Education, 2005
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Visie Vlaams Hoger Onderwijs

Visie

Identiteit
Kwaliteitsvol en 

dynamisch

Functie
Maatschappelijk 

relevant, duurzaam en 
internationaal

Waarden
Democratisch
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Visie Vlaams Hoger Onderwijs

Identiteit

• zelforganisatie

• kenniscentra

• onderzoek

• leren leren

Functie

• bijdragen aan 
welvarende 
en duurzame 
maatschappij

• kennis, 
vaardigheden, 
attitudes

Waarden

• democratisch

• openheid

• participatie

• vrijheid

• gemeenschap
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HO21: leren is …
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Onderzoeksgebaseerd
Studentgecentreerd

Interdisciplinair



HO21: interdisciplinair leren

• Interdisciplinair onderzoek: meerwaarden?

maatschappelijk, wetenschappelijk, organisatorisch, 
persoonlijk

• Interdisciplinariteit ondergewaardeerd?

• HO te weinig gericht op interdisciplinaire 
samenwerking?

• Liberal arts and sciences?
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Sprekers

14:15 Hans Adriaansens, UC Utrecht en UC Roosevelt

14:45 Ans Netjes & studenten Katrina Klösel en Nick 
Gregory, Universiteit Twente

15:15 Michaël Joris, UC Leuven-Limburg

Pauze

15:45 Els Stuyven, Hogeschool Gent

16:00 Jolien Coenraerts, Universiteit Gent

16:15 Koen Verhaert, Verhaert Innovatiebedrijf

16:45 Kries Versluys, Raad Hoger Onderwijs – VLOR

Netwerkdrink 7



Stelling 1

Staat een brede vorming in de bachelor een grondige voorbereiding op het 
latere beroepsleven in de weg, of juist niet? 

Er is nood aan nieuwe bacheloropleidingen (in 
Vlaanderen) waarin studenten kennismaken 
met meerdere disciplines en daarover kritische 
kunnen reflecteren en in discussie gaan met 
peers en docenten.
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Stelling 2

Is interdisciplinariteit een modewoord en allesbehalve een nieuw begrip? Zijn 
tal van wetenschappelijke doorbraken met grote maatschappelijke impact 
niet te danken aan samenwerking tussen disciplinair gevormde 
wetenschappers?

Een grondige scholing in een discipline is en 
blijft het belangrijkste doel van een opleiding in 
het hoger onderwijs. 
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Stelling 3

Zijn de huidige curricula in het (Vlaamse) hoger onderwijs voldoende gericht 
op de vorming van studenten die bij hun afstuderen in staat zijn om mee de 
grote economische en maatschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw aan te 
pakken?

Universiteiten en hogescholen moeten in hun 
curricula meer tijd vrijmaken voor het 
ontwikkelen van inzicht in hoe kennis en 
onderzoek kunnen bijdragen aan innovatie en 
beleid.
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