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LEARNING ABOVE THE 
RULER 
EAPRIL, November 2014 
 

Gert Vanthournout 
Pieter Sprangers 



FUNDING? 

¢  IWT: Flemish agency for innovation through research 
and technology 
 

¢  Innovation mandate: to promote the transfer of 
insights/knowledge from knowledge institutions to 
organisations through research, valorisation and 
development activity (post-doc project). 
 

¢ Economic aim: results of the project should increase 
(future) profit or employment  



•  Learning profiles 
•  Longitudinal research 
•  Link between quality of 

motivation and quality of 
learning 



DOMO DE REFONTIRO 

¢  House of regeneration 
 
¢  Small consultancy firm 

 
¢  Innovative/Creative 

 
¢  Professionals /knowledge 

workers 
 

¢  Personalized learning 
 

¢  www.domoderefontiro.be  

Foto: Uantwerpen 



STARTING  POINT 

¢ How can we enhance the effect of formal group-
based professional development activities? 



STARTING POINT 

¢  General research aim: Can we enhance the 
effectiveness of formal professional development activities 
by adapting instructional methods to the learning 
competences of participants? 
 

¢  Two phased design : 

�  Phase 1: Develop and validate an instrument to 
map participants’ learning competences 

�  Phase 2: Explore what factors enhance the 
effectiveness of training and develop tools to 
support these factors 



THE PROJECT TEAM 

Foto: Uantwerpen 



PHASE 1:  
DESIGNING AND VALIDATING 

THE LEARNING COMPETENCES 
QUESTIONNAIRE (LCQ) 



LCQ 

Notion Concept Instrument Item
s 

How are participants motivated 
for PD 

Motivation to 
participate 

SRQ (Ryan & Connell, 1989) 
AMS (Vallerand et al., 1992) 

20 

What are participants’ goals at 
the start of training? 

Learning 
intentions 

Elliott &McGregor (2001) 
Meece Blumentfeld & Hoyle 
(1988) 

15 

How do participants conceive 
their own learning 
competences? 

Self-efficacy MSLQ (Pintrich et al., 1993) 
 

8 

How do participants regulate 
their learning? 

Regulation 
strategies 

MSLQ (Pintrich et al., 1993) 12 

Are participants oriented 
towards transfer? 

Transfer 
intention 

Burke & Baldwin (1999) 

What ‘decision-style’ do 
participants have? 

Cognitive style  PID (Betsch, 2008) 8 



DESIGN + VALIDATION 

¢ Participants: Knowledge workers (500-1000) 
¢   12 Organizations: secondary, tertiary and quartiary 

sector 
¢ Analyses: 

�  Exploratory and confirmatory factor analyses 
�  Reliability analyses 
�  Measurement invariance 

 

¢ Results show that the LCQ is a valid and reliable 
instrument 
 Vanthournout, G., Gijbels, D., Van den Bossche, P., Sprangers, P. & Ruttens, C. (2013). 

Designing and validating the Learning Competences Questionnaire. In L. Boström & C. 
Evans (Eds.). Building Learning Capacity for Life. Proceedings of the 18th annual 
conference of the Education, Learning, Styles and Individual Differences Network. Brno: 
Tribun.  
 



SUBSTANTIVE ANALYSES 

¢ Descriptive analyses, correlations and SEM 
 
¢ Cluster analysis and latent profile analyses 

�  Learning competence profiles 
 
¢ Differences in scale scores according to background 

variables (convergent en discriminant validity)  
�  Gender 
�  Age + experience 
�  Organisation 



WHERE TO FOCUS OUR TOOLBOX? 



DESCRIPTIVE STATISTICS 



LEARNING COMPETENCES WITH STUDENTS 
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Weinig leercompetenties 
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LEARNING COMPETENCES WITH EMPLOYEES 



RESULTS: DIRECT & INDIRECT EFFECTS 

Autonomous 
motivation 

Controlled 
motivation 

A-motivation 

Use of self-
regulation 
strategies Mastery-

approach 

Mastery-
avoidance 

Performance-
approach 

Performance-
avoidance 

Work-avoidance 



LINK TO EXPERIENCES AND OUTCOMES 

Motivation 

Experience of pleasure 
during training 

Experience of difficulty 
during training 

Self-perceived usability 
after training 

Self-perceived learning 
outcomes 



PHASE 2: DESIGNING A TOOLBOX 
FOR LEARNING 



RESEARCH 

1.  Learning competence profiles and learning 
preferences  
�  Respondents with various learning competence profiles 
�  Semi-structured interviews (n=24) 
 

2.  Mixed-method research into factors enhancing 
learning outcomes 

  



RESULTATEN: LEERVOORKEUREN EN 
SAMENHANG MET MOTIVATIEPROFIELEN 

Learning preferences Profile 1:  

High-quality motivation 
profile (n=10) 

Profile 3: 

Moderate-quality motivation 
profile (n=5) 

Material •  Visual  and spoken material 
•  Written material as reference  

•  Visual  and spoken material 
•  Written material as reference  

Intructional method •  Active 
•  Lots of Feedback 
•  Discussions 
•  Preference for cooperative 

learning 

•  Active 
•  Lots of Feedback 
•  No discussions 
•  No preference for cooperative 

learning 

Autonomy-support •  Compulsory •  Compulsory 

Competence-support •  Clear overview of aims and 
organisation  

•  No evaluation 

•  No clear overview of aims 
and organisation needed 

•  No evaluation 

Verbondenheid •  Helpful coach, being 
engaged, answering 
questions 

•  Networking 

•  Helpful coach, being 
engaged, answering 
questions 

•  No networking 



DESIGN 

¢  http://www.learningabovetheruler.com 
¢  http://www.lerenbovendemaat.be 
¢ Freemium concept: 

 
 

Free version Premium version 

-  LCQ 
-  Limited feedback report 

-  Description 
-  Score 
-  Score of reference group 

-  Report downloadable in PDF 
-  Free 

-  LCQ 
-  Expanded feedback report 

-  Description 
-  Score 
-  Score of reference group 
-  Tips 

-  Report downloadable in PDF and 
e-mail 

-  Not free 





LEARNING EQUALIZER 



FOUR IN A ROW 



CONCLUSIONS 

¢ Research: 
�  The LCQ is a valid and reliable 

tool for measuring ‘learning 
competences’. 
 

�  Motivation seems an important 
leverage to enhance quality of 
learning and learning outcomes in 
work-related settings. 
 

�  Less- motivated participants lose 
triple: they invest less effort, 
engage in less high-quality 
learning and communicate less.  



CONCLUSIONS 

¢ Working together with an organisation: 
 
�  Two different worlds, with different priorities 

 
�  Looking for win-win situations 

 
�  Language 



CONTACT INFORMATION: 
GERT.VANTHOURNOUT@UANTWERPEN.BE 

http://www.lerenbovendemaat.be 
http://www.learningabovetheruler.com 
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 ‘TO INNOVATE OR NOT TO INNOVATE?’: 

 EEN EXISTENTIËLE VRAAG VOOR SCHOLEN? 

Onlangs organiseerde Eekhout Academy 
binnen de opleiding ‘De directeur van nu... en 
straks!’ de module ‘De directeur als innovator’.  
We laten gastdocent Pieter Sprangers hier 
aan het woord met een aantal ideeën en 
methodieken rond innovatie in scholen.

Wat verstaan we onder onderwijsinnovatie?
Onderwijsinnovatie is het proces waarbij 

veranderingen in de onderwijspraktijk aangebracht 

worden die waarde creëren voor alle lerenden. De 

wijzigingen kunnen klein, incrementeel of radicaal 

en disruptief zijn. Ze kunnen zich voordoen in alle 

facetten van de onderwijspraktijk: leerproducten, 

onderwijsprocessen, didactiek, personeelsbeleid, 

infrastructuur, organisatiemethoden, … Een goede 

onderwijsinnovatie combineert steeds drie dimensies: 

creativiteit, inventiviteit én een implementatiefocus.   

Kan je eens een voorbeeld geven van een concrete 
onderwijsinnovatie waarin die drie dimensies vervat 
zijn? 
Graag geef ik als voorbeeld het onderwijskundig 

concept ‘popup-class/KDG Antwerp Learning Lab’ 

dat ik in 2014 ontwikkelde binnen de Karel de Grote 

Hogeschool.  Een goede innovatie vertrekt vanuit een 

werkelijke frictie of uitdaging. De uitdaging waarmee ik 

als docent geconfronteerd werd, is dat leslokalen niet 

altijd aangepast zijn aan de krachtige leeromgeving die 

je wil opzetten voor je studenten. In mijn geval gaat het 

om een ‘skillslab businessvaardigheden’ waarbinnen we 

de competenties creativiteit en innovatie ontwikkelen 

bij studenten. Invasieve leervormen, grote canvassen, 

directe interactie met potentiële consumenten …, dat is 

allemaal niet echt mogelijk en/of praktisch in een iconisch 

klaslokaal.  

 

Nomadisch leren 

Vanuit een onderzoekende reflex merkte ik dat 

er heel wat interessante, leegstaande winkelpanden 

te ontdekken zijn in de grootstad Antwerpen waar 

dagelijks duizenden mensen passeren.  Winkelpanden 

die tijdelijk een uitdagend leeratelier kunnen huisvesten.  

Ik ontwikkelde dan ook het ‘KDG Antwerp Learning 

Lab’ waar ‘nomadisch leren’ mogelijk wordt, i.e. 

interactie met voorbijgangers in het kader van kleine 

onderzoeksopdrachten, een grote transparante ruimte 

die verschillende leeropstellingen toelaat en die flexibel 

aanpasbaar is, muren waar vrij posters op gekleefd 

kunnen worden, ruimte om aansluitend op de lessen 

meetings te houden met potentiële ondernemers én 

mogelijkheden tot ‘avondopening’ om leerevents te 

organiseren. Deze vorm van ‘pop-up teaching’ midden in 

de grootstad Antwerpen maakt motiverend contextueel 

leren mogelijk en wijzigt heel wat bestaande paradigma’s 

EEKHOUT ACADEMY | DOSSIER

Dossier
Onderwijsinnovatie?!
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binnen de schoolcontext: leren gebeurt niet noodzakelijk 

in een schoolgebouw, maar in een grootstedelijk 

leerlaboratorium; leren gebeurt niet enkel met studenten 

en een docent, maar in interactie met inwoners van de 

stad; het ‘klaslokaal’ kent geen vaste meubilair-opstelling 

van banken en een bord …   

Diploma of onderneming?

Een ander voorbeeld is het succesvolle ‘startup@

campus traject’ dat ik een vijftal jaar geleden ontwikkelde. 

Deze onderwijsinnovatie ontstond vanuit de frictie dat 

ontluikend ondernemerschap bij jongeren vaak ‘afgeremd’ 

wordt vanuit de goedbedoelde stelling dat het het beste 

is om eerst een diploma te behalen en vervolgens een 

onderneming te starten.  Met startup@campus kan het 

allebei en zelfs tegelijkertijd: afstuderen met een diploma 

én een eigen onderneming.

In andere onderwijsniveaus denk ik bijvoorbeeld aan 

STEM, gedeeltelijk vormgegeven via PGO (projectge-

stuurd onderwijs), CLIL (content language integrated 

learning), co-teaching, gepersonaliseerde curricula met 

keuzemogelijkheid naar vormgeving van de studietijd, 

opleidingscrafting, … 

Voor STEM zie ik trouwens een verdere innovatie mogelijk 

naar STEAM en nog verder naar STREAM (Science Techno-

logy Reading/wRiting Engineering Arts and Maths).

Hoe installeer je een innovatiecultuur in je 
onderwijsorganisatie?
We adviseren om allereerst via activerende 

methodieken met alle medewerkers van de school 

op zoek te gaan naar cultuuruitingen van de huidige 

organisatiecultuur. Op die manier worden we ons bewuster 

van de rituelen, leeropvattingen, normen, waarden, 

managementstijlen, de fysieke omgeving, filosofie, 

‘systems of belief’ die onze school zo kenmerken.  

Vervolgens gaan we op zoek naar ‘blockers’ en 

‘stimulatoren’ die aanwezig zijn in onze school om 

innovatie überhaupt mogelijk te maken. Een groei naar 

een cultuur van vertrouwen - waarin experimenten 

worden gewaardeerd, mislukkingen worden ‘gevierd’, 

een onderzoekende focus aanwezig is, collaboratie als 

prettig en stimulerend wordt ervaren en ruimte gecreëerd 

wordt voor een creatie- en makers-focus - kan vervolgens 

ingezet worden.     

Die transitie kan je faciliteren op verschillende manieren. 

Ik denk dan bijvoorbeeld aan ‘toonmomenten voor 

innovaties’, een kleinschalig ‘innovatiefonds’ binnen 

de school met beperkte budgetten om een innovatie te 

realiseren, workshops om creativiteit te stimuleren en een 

toekomstlab tijdens een pedagogische studiedag. Op die 

manier sensibiliseer je rond het belang van innovatie en 

creëer je een schoolklimaat waarin innovatie gewaardeerd 

én mogelijk wordt. 

   

OEI

Als schoolleider neem je een erg belangrijke rol in in 

de transitie naar een innovatiecultuur. Je bent je bewust 

van de elementen in een schoolcultuur die innovaties 

stimuleren en kan die elementen faciliteren. Je stimuleert 

samenwerking en creatie en waardeert experimenten.

Hoe kan je in de praktijk aan de slag gaan met 
innovatie in een school?
We ontwikkelden een laagdrempelige OEI-

methodologie die ideaal is om kleinschalige eerste 

innovaties te realiseren.  OEI staat voor ‘onderzoek, 

experimenteer en implementeer’. In een eerste fase gaan 

we samen met leerkrachten, leerlingen, ouders … op zoek 

naar concrete fricties in de school. Vanuit observatie 

merk je bijvoorbeeld dat meerdere leerlingen kampen 

met ‘bore-out’: ze kampen met een verregaande vorm van 

verveling. Een andere frictie die je detecteert vanuit een 

focusgroepgesprek met leerkrachten is dat er vaak weinig 

connecties zijn in de school met de ‘buitenwereld’.  Twee 

voorbeelden van uitgangspunten voor een fantastisch 

innovatietraject. In de experimenteerfase zoeken we 

inspiratie zowel binnen als buiten de school en starten 

we creatieve methodieken om tot innovatieve opties 

te komen. In de implementatiefase ‘prototypen’ we 

de innovatie, dialogeren we erover, om ze tenslotte te  

implementeren.    

→
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Complexere innovatietrajecten pakken we aan via 

een holistische methodologie met talloze tools.  De tools 

zorgen voor de samenstelling van een innovatieteam, 

de creatie van betrokkenheid, onderzoek, inspiratie, 

ideeënvorming, validatie, systematiseren, testen, 

interactie, dialoog en implementatie.

Zijn scholen wel voldoende competent om te 
innoveren?
Innovatie is een behoorlijk complex holistisch proces. 

Innovatie is immers niet terug te voeren tot een eenvoudige 

1-2-3 methodiek: even een creatieve brainstorm doen 

en dan snel een innovatie invoeren. Voor een succesvol 

innovatietraject heb je heel wat competenties nodig 

in je schoolteam: onderzoeksvaardigheden, analyse, 

creativiteit, experimenteren, sociale vaardigheden, 

communicatieve vaardigheden, storytelling … 

The ten faces of innovation

In het succesvolle boek ‘The ten faces of innovation’ 

spreekt Tom Kelley over een tiental typologieën van 

medewerkers die je idealiter in je innovatieteam opneemt, 

e.g. de antropoloog, de experimenteerder, de ‘cross-

pollinator’, de storyteller, de samenwerker …, om er maar 

enkele op te sommen. Het is daarom ook van cruciaal 

belang om een heterogeen innovatieteam in je school 

samen te stellen bestaande uit medewerkers, leerlingen, 

ouders, mensen uit de lokale gemeenschap … 

Een innovatietraject doorlopen is sowieso een fantastische 

vorm van ‘organisatieleren’ en professionalisering.  

Mogelijk engageer je een expert-procesbegeleider die je 

ondersteunt in het proces, maar ook de nodige innovatie-

expertise binnenbrengt en de competentieontwikkeling 

m.b.t. innovatie in je school ondersteunt.

Welke denkkaders en paradigma’s staan vandaag de 
dag ter discussie in scholen?
Dat is uiteraard een inhoudelijke vraag die voor een 

stuk losstaat van de methodologie en systematiek van 

innoveren. Maar ik zie wel enkele iconische paradigma’s 

die op z’n minst in vraag gesteld kunnen worden, gelet 

op observeerbare fricties in scholen.  Ik denk daarbij 

bijvoorbeeld aan: een standaard klaslokaal als fysieke 

leeromgeving, de leerkracht die als expert individueel 

aan een groep van lerenden lesgeeft, leren dat plaatsvindt 

binnen de schoolmuren zonder of met weinig interactie 

met de lokale omgeving, leren dat plaatsvindt volgens 

vaste curricula, leren dat enkel met leeftijdsgenoten 

plaatsvindt, leren dat plaatsvindt in lesblokken van 50 

minuten … 

Kunnen en durven falen
Zoals gemeld vertrekken succesvolle innovaties vanuit 

grondig onderzoek en observatie.  Met betrekking tot 

bovenstaande paradigma’s zijn vandaag best wel wat 

fricties merkbaar in scholen.   Dat betekent anderzijds 

niet dat innovaties moeten ingrijpen in de volledige 

schoolorganisatie.   Innovaties kunnen ook fijnmaziger 

plaatsvinden binnen bepaalde entiteiten of lessen. 

Innovaties hoeven ook niet zwart-wit paradigma’s 

te wijzigen, maar kunnen in deelfacetten van je 

schoolorganisatie waarde creëren.  Bovendien houdt 

‘maatschappelijk verantwoorde innovatie’ rekening met 

dimensies zoals ‘duurzaam personeelsbeleid’, ‘ecologie’ 

en ‘waarde creëren voor lokale gemeenschappen’.  Team-

teaching kan bijvoorbeeld voor sommige leerkrachten 

bijzonder motiverend zijn, maar andere leerkrachten 

staan net in hun kracht als individuele experten.

Heb je tenslotte nog enkele concrete tips om 
succesvol te innoveren?
Start binnen je school met het stimuleren van 

kleinschalige innovatieprojecten. Dat kan bv. door 

tijdens een pedagogische studiedag een toekomstlab 

te organiseren of door een innovatiefonds in het leven 

te roepen dat enkele innovatiebeurzen per jaar ter 

beschikking stelt aan medewerkers die een kleinschalig 

innovatieproject willen opzetten. Ondersteun de 

ontwikkeling van de competenties ‘experimenteren’ en 

‘kunnen en durven falen’. Communiceer waarderend 

over innovatieprojecten, ook al leveren ze niet het vooraf 

gewenste effect op. Bouw vervolgens op een ietwat 

langere termijn een ecosysteem uit, waarvan je school 

deel uitmaakt: connecteer met trendsetters, leiders 

van overheden en bedrijven, alumni, NGO’s, creatieve 

denkers, innovatielabs, … met als doel samen het 

meest fantastische leren voor alle lerenden in je regio te 

realiseren.

Onderwijskundige innovatie door de eeuwen heen

EEKHOUT ACADEMY | DOSSIER

Tenslotte: stimuleer al je medewerkers om zich voortdurend 

‘onderzoekend’ op te stellen.   Je zal versteld staan hoeveel 

innovatie-uitdagingen voor het rapen liggen. Uitdagingen die 

fricties kunnen oplossen, voor een motiverende leeromgeving 

kunnen zorgen, zowel voor je leerlingen als voor je 

medewerkers, die voor een stimulerende werkomgeving voor 

je medewerkers kunnen zorgen en die bijkomend waarde 

kunnen creëren voor de lokale gemeenschap.

Biootje
Pieter Sprangers is als docent werkzaam in de Karel de 

Grote Hogeschool, Universiteit Antwerpen en CVO HORITO.  

Hij is mede-auteur van het boek ‘Edushock, breinoptimizer 

voor leren in de toekomst’ (Lannoo Campus). Pieter engageert 

zich vrijwillig als oprichter-bestuurder in ‘JAP adventure’ vzw. 

Die organisatie zet adventure en survivalactiviteiten op voor 

maatschappelijk kwetsbare jongeren. 

Meer informatie over wat Pieter Sprangers voor jou kan 

betekenen met betrekking tot onderwijsinnovatie vind je op 

www.domoderefontiro.be en www.innokinetics.com 

WIN EEN BOEK
Onderwijs voor de 21ste eeuw 

De wereld verandert 

razendsnel. Moet ons 

onderwijs dan ook niet 

veranderen? Leren onze 

kinderen op school nog 

wel de cruciale dingen 

die ze nodig hebben in 

deze maatschappij? Kris Van den Branden 

biedt een antwoord op de grote vragen 

over het onderwijs van de 21ste eeuw.  

Eekhout Academy geeft 10 
exemplaren weg! 
Ga naar eekhoutacademy.be/win
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xxx
wat als archimedes leefde zoals wij? 
Honderd mails per dag, sms’jes erbo-
venop, nog wat geyammer en getweet, 
een babbeltje hier, een vergadering 
ginds, een brainstorm daar … Zou hij 
dan in bad gemerkt hebben dat het 
water steeg?

Kdg groeit. de druk is hoog, de 
ketel fluit. Het water vloeit, niets 
blijft. dixit Heraclitus, die oude 
griek. is verandering dan toch niets 
nieuws? Anyway, er is van alles in 
de running, maar in al die stroming 
ben ik de reflectie kwijt. innovatie 
mag dan wel de zon zijn die over 
alles schijnt, ik heb nu alleen maar 
zin om me gewoon even onder die 
gele bol te zetten. genieten van de 
winterwarmte. dromen van zomerse 
elfstedentochten. Niets doen. en 
tegelijkertijd in actie schieten: alles 

moet weg, mijn hoofd moet leeg. ik 
weet dat ze zullen komen, zomaar: de 
goede gedachten. Hopla, daar zijn ze. 
er is zowaar een nieuwjaarsresolutie 
bij. over een heilige ruimte. die ik 
vanaf 1 januari 2012 op zal zoeken. 
eén keer per dag, op zijn minst. weg 
van iedereen. en dichtbij mezelf. 
achter het stuur van de auto of de 
fiets. tussen onbekenden op de trein. 
weggezonken in mijn loopschoe-
nen. doorweekt onder de douche. 
Bijna verdronken in bad. gestolen 
momenten, waarop de beste ideeën 
door me heen flitsen. ongevraagd. 
Pure innovatie. aha!

jouw
mening?
nieuws@KdG.be

Karel.

enooK.
04  inzicht

06  kladblok

24  Uit

redactieraad imke Vanderlinden, jonas Van Puymbroeck (www.jaja.
be), Annemie Marien, Kathleen Van Steendam, liesbeth Vermeylen, Veer-
le bogaert (www.kdg.be) coördinatie liesbeth Vermeylen (www.KdG.
be) concept en realisatie jansen & janssen Customer Media (www.
jaja.be) verantWoordelijke Uitgever dirk broos, brusselstraat 45, 
2018 Antwerpen met dank aan de hele KdG-community 
inFo www.KdG.be contact nieuws@KdG.be

veRs vaN Het weRKveld 
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inzicht.
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ook in het Mas nemen 
studenten bezoekers-
groepjes op sleeptouw. mas

enkele hogeschool-
medewerkers zetten  
alle zintuigen in om  
Middelheim te (her-) 
ontdekken. sean,  
medestudent van  
Mitte, coacht.

‘Spelend 
leren.’
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Katjestandbeeld

 5

xxxxxx zuixxd, 15 xxxxxx Mitte, laatstejaarsstudente Kunst- en 
cultuurbemiddeling (een afstudeerrichting binnen sociaal-agogisch Werk) 
doorkruist samen met tien tienjarigen het openluchtmuseum Middelheim: 
van ‘one minute sculptures’ langs ‘disziplin der subjektivität’ en ‘Worsten’ 
tot ‘Koning en Koningin’. Mitte vertelt, de kinderen luisteren. en omgekeerd. 

Met zijn allen voelen, denken, spelen, verbeelden. een 
interactieve rondleiding. voor de kinderen een feest, 
voor Mitte een examenles. of beter: examenpret.

Liesbeth, wij begrijpen 
de titel niet.
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de vRt-mashup bekroont 
webdesigners die nieuwe 
toepassingen ontwerpen met 
digitale gegevens van studio 
Brussel en canvas. van de 
zestig deelnemers haalden 
maar liefst zes Kdg’ers de top 
vijftien! Matthias kaapte met 
zijn betere versie van de vRt-
webradio de tweede prijs (1 500 
euro) weg. Hij voegde extra 
functionaliteiten toe, zoals een 
overzicht van optredens en 
albums, met links naar tickets, 
itunes, amazon, foto’s … 

WWW.vRtweBRadio.Be

De Winnaar

naam 
Matthias  

de vriendt
leeftijd 

19
studie

tweede jaar  
professionele  

bachelor  
Multimedia- en 
communicatie-

technologie
won 

tweede prijs  
vrt-mashup

kladblok.

6

4,1
take-away, overschotjes van ‘hotel mama’, zelf koken … studenten moeten ook (lek-
ker) eten. en er gaat niets boven een dagelijks verse, lekker warme maaltijd. 
Heb je helaas niet de tijd om zelf in de potten te roeren of is koken niet meteen je 
ding? geen nood! Kdg stuvo to the rescue! stuvo regelde enkele interessante adres-
jes waar Kdg-studenten een overheerlijke, warme dagschotel geserveerd krijgen 
tussen 17 en 19 u.: Kubus Permeke, de coninckplein 25, 2060 antwerpen en Foyer 
de Stroming, aalmoezenierstraat 12, 2000 antwerpen.

QUanto cUesta? € 4,1 PeR Maaltijd. MeeR daN de Moeite waaRd. Niet?

inFoResto@Kdg.Be

 

BeN jij studeNt oF Mede-

weRKeR oP Kdg? eN woN je 

eeN PRijs iN oM Het eveN 

welKe disciPliNe? Mail Het 

NaaR Nieuws@Kdg.Be!

miles, loop ze mee op 
zondag 22 april. gratis 
voor studenten, tot 50% 
korting voor personeel. 
WWW.Kdgstuvo.Be
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de nieuwe generatie 3d-camera’s zit in 
de lift. vooral in de wereld van de in-
dustriële automatisering zijn ze een hot 
topic. Kdg’s industriële visielab maakte 
tijdens een studiedag op 26 januari een 
aantal resultaten van zijn onderzoek 
bekend. de theorie heeft het over ‘toF’ 

(time of Flight) en RgBd (Red, green, 
Blue, distance). of, praktisch bekeken: 
gaming, automatische rolwagenbestu-
ring, robotmatige afvalsortering enz. 
2d, game over?

WWW.Kdg.Be/studiedag-3dcaMeRa

SAW op café

KdG 3.0KdG 3.0

4,1
take-away, overschotjes van ‘hotel mama’, zelf koken … studenten moeten ook (lek-
ker) eten. en er gaat niets boven een dagelijks verse, lekker warme maaltijd. 
Heb je helaas niet de tijd om zelf in de potten te roeren of is koken niet meteen je 
ding? geen nood! Kdg stuvo to the rescue! stuvo regelde enkele interessante adres-
jes waar Kdg-studenten een overheerlijke, warme dagschotel geserveerd krijgen 
tussen 17 en 19 u.: Kubus Permeke, de coninckplein 25, 2060 antwerpen en Foyer 
de Stroming, aalmoezenierstraat 12, 2000 antwerpen.

QUanto cUesta? € 4,1 PeR Maaltijd. MeeR daN de Moeite waaRd. Niet?

inFoResto@Kdg.Be

vrijdag 23 maart vanaf 19 u.: praatcafé 
was-saw! Babbels, fingerfood, brood-
jes. lezing over social media door Niel 
van Meeuwen van Kessels & smit, The 
learning company. ontmoet en groet 
de alumni van sociaal-agogisch werk!

WWW.Kdg.Be/aluMNi-avoNd-wassaw

Zonder woorden 
[+tekening schip]

Lectoren op tweedaagse: 
een beeldverslag.

Pieter Van den Broeck, 
lector in de Lerareno-
pleiding

euro, slotsom van 
alle Kdg-Music 
for life-acties. 3  8 5 0  0

beelden van was-saw?
vorig jaar?

dubbel op met droedel??
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kladblok.

kant
tekening

Naam 
e.F.
les 

Kunstgeschiedenis

Droedeltalent? 
Mail je gekronkelde tekens naar nieuws@kdg.be, en maak 
kans op een publicatie in inK. + twee filmtickets. iedereen 
mag meedoen: student, medewerker, toevallige lezer.

op 3 mei strijdt Kdg op het scherpst van 
de snee voor de prestigieuze Kdg cup! Niet 
zomaar een cup, wel eentje waar studenten 
en docenten de krachten bundelen in zes- tot 
achtkoppige teams. wie de meeste punten ver-
zamelt in de vier disciplines, zijnde minivoet-
bal, volleybal, bumball en korfbal, kroont zich 
kampioen en neemt de cup mee naar huis.

doe mee.www.Kdgstuvo.Be

de laatstejaarsstudenten leraar 
secundair onderwijs Plastische 
opvoeding kregen in september 
de opdracht om elk een artistiek 
werk over het einde van de wereld 
te maken. Maar daar stopte het niet: 
ze bouwden ook samen een expo 
op. twee dagen lang was het oude 
Badhuis één grote mozaïek van 
o.a. schilderijen, tekeningen, foto’s, 
installaties, filmpjes.

meer Foto’s www.Kdg.Be/aPocalyPs

KdG CupApocalyps 
mixed 

gezondheidszorg

zKt. 
simulatiepatiënten

[+foto’s: collage van ver-
schillende kunstwerken?]
link werkt niet

beelden sportende 
KdG'ers?

zKt.
bachelorproef



twit.
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twit.
_ Gespot op KdG: ½ dj-duo  

www.beatbouncers.net

_ belg bang van elektrische 
wagens, docent M. Pecqueur op 
www.autoKanaal.be 

_ Waar is Waldo? op de roltrap  
www.gva.be (zoeKterm 

waldo) 

_ KdG-infomomenten 2012  
www.Kdg.be/inK/info

_ 15 maart: KMo-café  
www.Kdg.be/inK/cafe

_ 27 maart: panelgesprek be-
roepsgeheim & cliëntgerichte 
samenwerking www.Kdg.be/

inK/beroepsgeheim 

_ supporter voor KdG op de 
Formule 1 voor zonneboten, 
parcours elfstedentocht www.

Kdg.be/inK/solar 

_ Gelezen op twitter: zou super-
cool zijn als KdG muziek in de 
liften zou draaien 

_ internationalisering, dat is 
1+1=3 www.Kdg.be/inK/drie

_ opgelet: KdG-tv gesignaleerd

_ nieuw: leraar secundair on-
derwijs natuurwetenschappen 
www.Kdg.be/inK/natuurwe-

tenschappen

om de studenten verpleeg- en vroedkunde de kans te 
geven hun relationele, communicatieve en handvaar-
digheden te oefenen in een veilige en zo realistisch 
mogelijke omgeving, zoeken we fictieve patiënten 
(m/v, jong/oud …). coaching en vergoeding in retour.

doe mee. Riet.vaNaudeNRode@Kdg.Be.

‘Wij zijn niet 
luidruchtig, 

we zijn gewoon 
marketeers.’

gezondheidszorg

zKt. 
simulatiepatiënten

Facebookgroep 
kdg studenten 

Marketing

Zin om je bachelorproef over of in Marokko te 
maken? Kdg stapte dit academiejaar samen met 
stad antwerpen en de associatie universiteiten en 
Hogescholen antwerpen (auHa) in een groei-
ende noord/zuid-samenwerking, met focus op het 
Marokkaanse platteland. ideeën voor een proef? 

mail seRge.coPPeNs@Kdg.Be

bachelorproef
student

extra tweets
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relax.
getest oP studeNteN: cReativiteit

wie voor pakweg grafisch ontwerper, event manager  
of kleuteronderwijzer studeert, kiest voor creativiteit.  
Zij voelen in hun kleine teen wat hun hoofd of handen 
moeten doen. Maar ook wie niet bewust (of bewust  
niet) voor een creatieve omgeving tekent, smijt zich best 
zo nu en dan in een spelletje ‘out of the box denken’.

uitgelicht.

niets is onder 
controle!

c reativiteit maakt een mens 
beweeglijker. Belangrijk, want 
soepel inspelen op de razend-

snel veranderende (werk)wereld en 
technologie is anno 2012 een must, 
geen luxe. de student van vandaag is 
er zelfs maar beter op voorbereid dat 
hij studeert voor jobs die nog niet be-
staan. spannend, ook voor de docent.

totaalbrein
‘we ervaren een nooit geziene ver-
schuiving, een shift. dat vormt een 
enorme uitdaging voor ons leerver-
mogen. waar het onder meer op aan 
komt, is de nieuwe technologie slim 
te gebruiken. Zo moeilijk is dat niet. 
wat we nodig hebben, is overvloedig 

een stapel papier en stiften. daar leren 
ze brainstormen, als eerste het woord 
of het blad nemen, in het wilde weg 
denken … om op het einde van de rit 
bij een bruikbaar idee te belanden en 
te snappen dat innovatie niets anders 
is dan vermarkte creativiteit. ‘als je de 

in onszelf aanwezig: brain power’, 
zegt Pieter Sprangers, docent op het 
departement Handelswetenschappen 
en Bedrijfskunde, en coauteur van 
het boek edushock. Hij traint zijn 
studenten om zestig minuten lang hun 
brein optimaal te gebruiken. ‘ik spreek 
hen aan op hun totaalbrein: denken, 
voelen, tekenen, kijken, praten, luiste-
ren, laptop open, laptop dicht, online, 
offline … gebeten zijn door de nieuwe 
technologieën is even belangrijk als er 
af en toe van afgesneden zijn.’ Hij dropt 
zijn studenten dan ook het liefst in een 
onverwachte context of geïmprovi-
seerd skillslab, desnoods – bij gebrek 
aan de droominfrastructuur – in de 
gangen van de campusbuilding, naast 
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Ideëen 
die kleven

S 
simple. Houd het eenvoudig.

U
unexpected. Zorg voor verrassingen.

C 
concrete. Maak het praktisch en concreet.

C
credible. Breng het geloofwaardig.

E
emotion. Raak mensen in hun hart.

S
stories. Gebruik de kracht van verhalen.

Of deze kleine truc. Zeg nooit meer  
‘Ja, maar …’. Daarmee smoor je creativiteit 
in de kiem. Het codewoord is ‘Ja, en …’.

studenten 
zover 

krijgt 
dat ze 

met volle 
aandacht bij het 

lesexperiment zijn, dan zie 
je af en toe mensen popup-

pen. Ze springen eruit met een geniaal 
idee. Het is dan aan de docent om dat 
talent een duwtje te geven, richting 
ondernemerschap bijvoorbeeld.’

serieus, ‘t is leuK
Het (leren) doorbreken van denkpa-
tronen is niet alleen voor business-
studenten een goede zaak. iedereen 
vaart er wel bij, zowel professioneel 
als privé. ‘wie vertrouwt op zijn 
inventiviteit, voelt minder weerstand 
voor verandering. Handig, als je 
weet dat de aanstormende generatie 
professionals wellicht meermaals van 
job zal wisselen – in de vs hebben ze 
het over zo’n tien tot veertien keer! 
los daarvan gaat de creatieveling ook 
vlotter met moeilijke situaties om, op 
elk domein’, vervolgt Pieter, die mak-
kelijk van ‘lastig’ naar ‘leuk’ springt. 
‘serieus, creatief zijn is gewoonweg 
prettig. waar het op aan komt, is dat 
je ontdekt waar je passie ligt en waar 
je goed in bent. de goesting om wak-
ker te blijven en dingen bij te leren, 
komt dan vanzelf. Maar om op dat 
punt te geraken, moet je experimen-
teren, uit je kot komen, verbinding 
zoeken met mensen van andere 

leeftijden en leefwerelden. ik vind 
het belangrijk dat je als docent geen 
lesmachine bent maar je studenten 
aanmoedigt om gesprekken aan te 
gaan met mensen naar wie ze opkij-
ken. dat ze uitproberen, op hun bek 
gaan en weer opstaan. liever dan op 
alle lesonderdelen punten te geven, 
breng ik de studenten bij dat je niet 
altijd alles onder controle hoeft te 
hebben: just give it a try, om (iets) te 
ondernemen is het nooit te laat. Make 
the flow in plaats van die te volgen.’

Creativiteitstechnieken. Vaak verbazend 
eenvoudig. Zoals het letterwoord van de 
broers Dan en Chip Heath. Een handige 
checklist om ideeën te doen kleven. Op 
een post-it aan de koelkast bijvoorbeeld.
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Wat we nodig hebben, 
is overvloedig in 
onszelf aanwezig: 
brain power!

 

pieter sprangers
docent op het departeMent 
handelswetenschappen
en bedrijFskunde. 
coauteur van het
boek edushock.

Kdg-link > 
verder dis-
cussiëren?
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Koen De Meester Bert Vermeersch

iedereen creatief
de ene heeft van nature al wat 
meer kronkels in zijn brein dan 
de andere. ‘toch kunnen we ons 
allemaal technieken eigen maken 
om, al was het maar een beetje, 
buiten de lijnen te kleuren’, zegt Bert 
Vermeersch, coördinator van het 
keuzetraject ‘out of the box denken’ 
in de lerarenopleiding. ‘goesting in 
uitdagend onderwijs’, dat wil hij de 
toekomstige leerkrachten secundair 
onderwijs bijbrengen. daarom laat 
hij hen, samen met Flanders dc, het 
verschil tussen een vaste mindset en 
een groeimindset ontdekken. ‘Bij een 
vaste mindset kies je voor veiligheid, 
voor de makkelijkste oefening omdat 
je weet dat je als beloning een mooie 
score krijgt. Bij een groeimindset 
kies je voor de kick van de uitdaging. 

je wéét dat je je super zal voelen 
áls het lukt, of als je het tenminste 
geprobeerd hebt. Maar om je kans 
te wagen, moet je uit je comfortzone 
springen. Het is dààr dat je als leraar 
een cruciale rol speelt: je stimuleert 
durf. en je leert je leerlingen dat ze 
slim zijn als ze iets doen dat voor hen 
moeilijk is.’ ‘Niet altijd makkelijk’, 
lacht Koen De Meester, ex-out-of-
the-box-pupil en inmiddels door 
de wol gewassen leraar latijn. Hij 
doorspekt zijn lessen graag met con-
trastdenken, rare combinaties en … 
toppunt van creativiteit: humor. ‘ik 
speel graag in op toevalligheden om 
de latijnse les een nieuwe dynamiek 
te geven. creativiteit zit vaak in iets 
kleins. verwondering, dat tracht ik 
mijn leerlingen, tussen naamvallen 
en verbuigingen door, bij te brengen.’ 

inFo.

edusHocK, eeN cocReatie vaN diRK  

de Boe, BeRNaRd leRNout, PieteR  

sPRaNgeRs (teKst) eN BeN PeeteRs  

(illustRaties), uitgegeveN Bij  

laNNoocaMPus, ooK als e-BooK, PieteR.

sPRaNgeRs@Kdg.Be, www.edusHocK.Be

de PlaKFactoR, daN eN cHiP HeatH

Klara 
en de 
chips- 
fabriek
Infobesitas – dwangmatig online 
zijn, ziek van te veel info, schrik 
om van alles te missen – steekt 
als nieuwe psychische aandoening 
steeds vaker de kop op. Toch vinden 
de meeste mensen op eigen houtje 
een evenwicht tussen hun on- en 
offline leven. Voor millenials is dat 
balanceren een levensstijl. Neem 
nu oud-studente Klara De Wilde 
(26), kleuterleidster, Facebookster 
én bedenkster van een nieuwe 
chipssmaak. Een wat? Lay’s Limited 
Edition Bicky Crisp. Zonder veel 
nadenken nam ze deel aan de wed-
strijd ‘Maak je smaak’ van Lay’s. 
Ze had ervan gehoord via vrienden 
en via Facebook. Ze staat er zelf 
een beetje van versteld waar dat 
soort creativiteit zo plots vandaan 
kwam. ‘Supertof om te winnen 
natuurlijk. Van nature ben ik nogal 
creatief, maar ‘t is toch gek dat er 
de ene keer véél en een andere keer 
géén superideeën door je hoofd 
flitsen’, mijmert Klara. ‘Tijd is het 
belangrijkste’, denkt ze. ‘Gelukkig 
ga ik een avond per week naar de 
academie. Dan valt mijn digitale 
wereld stil en drijf ik op totaal 
andere energie. Dat is mijn geheim.’
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‘Creativiteit maakt je 
job vooral leuker. En, bij 
nader inzien is het, voor 
een informaticus althans, in 
zekere mate ook part of the 
job. Meestal krijg je een pro-
bleem voorgeschoteld dat je 
op verschillende manieren 
kan oplossen. De kunst, en 
het toffe, zit er dan in om 
de beste weg te vinden. De 
kortste? De minst complexe? 
Dat is per definitie een werk 
van trial and error. Wie altijd 
dezelfde stappen uitvoert, 
komt er gegarandeerd niet. 
Helemaal leuk wordt het als 
je werkt aan applicaties waar 
je met kop en schouders 
achter staat. Sinds ik vorig 
jaar in Californië deelnam 
aan de Random Hacks of 
Kindness (RHOK), ben ik 
compleet weg van dit soort 
events, die er eigenlijk op 
neerkomen dat je program-
meert voor het goede doel.’

321

naam Werner Küper 
wie/wat
Trainer, coach en grafisch  
facilitator bij Propellor- 
Changing projects  
(www.propellor.be)

naam Ward Bal
wie/wat Professionele 
bachelor Leraar Secundair 
Onderwijs (2006)
Leraar Nederlands en Engels, 
OLVE (www.olve.be)
Acteur (www.vtm.be/familie  
& www.eilandverkaveling.be)

invraag.

Kunst is een essentieel 
spel om te overleven. je 
ontdekt Shakespeare en 
vraagt je af wie je zelf 
bent. Creativiteit kan je 
dus maar best zo vroeg 
mogelijk stimuleren. dat 
zegt wetenschapsjourna-
list Mark Mieras. en hoe 
zit dat met creativiteit  
in de job: nice to have,  
of meer dan dat?

creativiteit, 
soft skill of hard skill?

illustratie Jolien XXXXXXX

naam Maarten Cautreels
wie/wat 
Professionele bachelor  
Toegepaste Informatica (2010)
Consultant (www.axxes-it.com)
RHOK-adept: www.rhok.be

‘Iedereen moet vroeg 
of laat de dingen van een 
andere kant leren bekij-
ken. Dat vergt creativiteit. 
Daarom lok ik mijn leer-
lingen regelmatig uit hun 
kot. Liever dan er constant 
leerstof door te pompen, 
laat ik ze een krantje, een 
kunstwerk of een show 
maken. Dat vinden ze eerst 
niet tof. ‘Kan je niet gewoon 
zeggen hoe dat moet’, vragen 
ze dan. Maar gaandeweg 
ontdekken ze de fun van 
durven, het plezier van het 
proces. Dat leerde ik zelf 
met vallen en opstaan. Ik 
zocht tot ik vond wat voor 
mij van levensbelang was: 
studeren plus acteren. Dat 
kon, dankzij het ‘cultuur-
statuut’ voor mijn soort 
van creatieve studenten 
binnen KdG. Dat bepaalt 
mee hoe ik nu als leraar in 
het secundair onderwijs 
sta. Open, creatief en mild. 
De nieuwe media bijvoor-
beeld, integreer ik in de 
lessen. Het hoeft dus niet 
‘onder stoelen of banken’. 
Facebook naast face to face. 
Tot de leerlingen zich oké 
voelen waar ik ze hebben 
wil: uit hun kot.’

welke zin markeren?

Schrappen

Schrappen

‘ik houd niet zo van 
de soft/hard-terminologie. 
alsof ingenieurs en de 
technische wereld tegen-
over de anderen staan. Hard 
of soft, in beide gevallen 
is creativiteit vereist op de 
werkvloer. toegespitst op 
project-management, een 
domein waarin ik training 
geef, betekent dat vooral: 
eerst de regels van het spel 
leren, om daarna binnen 
de vastgelegde contouren je 
eigen stijl te hanteren. doel-
gericht, met het oog op het 
resultaat dat je wilt behalen. 
hoe beter bekend met de 
spelregels, hoe creatiever 
je kunt zijn in de zoektocht 
van de vlotste weg naar de 
eindbestemming. vergelijk 
het met mayonaise maken. 
vooraleer je met een ogen-
schijnlijke nonchalance dé 
mayonaise à la sos Piet kan 
bereiden, moet je eerst het 
basisrecept in de vingers 
hebben. daarna is het jouw 
inventiviteit die ervoor 
zorgt dat de mayonaise 
pakt.’
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de studeNteNcluBs vaN Kdg

inteam.

JaSper - BraBO

l ang hoeven Niels Vervecken 
(praeses Magistra), Michelle 
Chauveau (praeses trans-

fusia), Jasper Hoppenbrouwers 
(praeses Brabo), Tatjana Vertongen 
(praeses socio, niet op de foto) en 
Tim Leten (vice-praeses eligia) 
niet na te denken over de vraag . 
‘omdat het de snelste manier is om 
een boel nieuwe vrienden te maken’, 
noteer ik. ‘omdat je op geen enkele 
andere manier de stad zo goed leert 
kennen.’ ‘om te feesten natuurlijk.’ 
‘om je geen enkele avond te moeten 
vervelen.’ ‘om je netwerk voor later 
uit te bouwen.’ ‘omdat je niet kunt 
geloven hoeveel volk je op één jaar 
kunt leren kennen.’ ‘omdat…’ oké, 

join
dit is hopeloos… ik leg de pen aan de 
kant en schakel de dictafoon in. 

indianenverhalen
ondanks de vele voordelen zagen de 
studentenclubs hun ledenaantallen 
enkele jaren geleden fors teruglopen, 
ook die van Kdg. ‘vooral het doopritu-
eel was een te hoge drempel geworden’, 
legt tim uit. ‘veel studenten waren 
afgeschrikt door de wilde verhalen die 
de ronde deden – ook al waren die dik-
wijls fel overdreven.’ de afgelopen jaren 
spaarden de studentenclubs geen moeite 
om het imago van hun ontgroeningen 
op te krikken. inspanningen die lonen. 
‘toen ik mij drie jaar geleden liet dopen 
waren we met dertig studenten’, zegt 

jasper. ‘dit jaar al met tachtig.’ de an-
deren knikken. allemaal zien ze in hun 
studentenclubs dezelfde stijgende trend. 

in goede en Kwade dagen
volgende kwestie: het lidmaatschap. 
studentenclubleden zijn per definitie 
übersociale jongeren die elke avond 
uitgaan en nooit om water te drinken. 
Klopt? ‘absoluut niet’, vindt Michelle. 
‘je vindt bij ons alle soorten studen-
ten, van de wildste tot de stilste soort. 
iedereen heeft bij ons zijn plaats. Het 
is een misverstand dat wij alleen maar 
het beest uithangen. dat is alleen maar 
90% van de tijd zo (lacht). we orga-
niseren ook sportactiviteiten en doen 
aan cultuur. Zo gaan we jaarlijks naar 
de Night of the Proms (grijnst).’ ‘veel 
draait ook om informele dienstver-
lening’, legt Niels uit. ‘als iemand een 
cursus niet begrijpt, is er gegarandeerd 
iemand kandidaat om wat bijles te 
geven. en voor de examens versprei-
den we traditioneel voorbeeldvragen 
en cursussamenvattingen.’ 

theclub!

waarom mag een eerstejaarsstudent niet 
twijfelen om lid te worden van de studen-
tenclub? die vraag schoven we – samen 
met een frisse pintj – voor de neus van  
de praesessen van de vijf studentenclubs 
die onze hogeschool rijk is. Prosit, cantor!

TiM - eliGia

Michelle  -TranSfuSia       
  nielS

 - M
aG

iST
ra
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wie...
zit daar aan 
het stuur?

geen concurrentie
Het valt op hoe vriendschappelijk 
de praesessen met elkaar omgaan. 
alsof ze elkaar elke avond op café 
tegenkomen. ‘veel scheelt dat niet’, 
lacht tatjana. ‘wij van socio delen 
met Magistra en transfusia ons 
studentencafé de Klimax. daaruit 
vloeien al eens samenwerkingen 
voor een td of een andere acti-
viteit.’ ‘waarom zouden we elkaar 
ook beconcurreren?’ vraagt jasper. 
‘ieder heeft zijn eigen vijver om in te 
vissen.’ ‘Hoe beter wij samenwerken, 
hoe meer onze leden ervan profite-
ren’, vindt Niels. ‘door samen met 
Brabo, transfusia en socio op skireis 
te gaan, kunnen we onze leden een 
supergunstig tarief aanbieden.’ Het 
jaarlijkse hoogtepunt van die goede 
relaties is de Kdg-td, die door alle 
clubs samen georganiseerd wordt. 
‘die vond vlak voor de examens 
plaats, in club Red&Blue. op het 
hoogtepunt hadden we tweeduizend 
studenten!’
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JaSper - BraBO

 Wie ben je? 

‘de koerier van KdG. Geschoold automechani-
cus, maar in 2006 besloot ik door de voorruit 
te kijken in plaats van onder de motorkap. 
Met de KdG-groene bestelwagen vervoer ik 
zowat alles tussen de campussen: post, pakjes, 
drukwerk, pc’s, meubels … zelfs strooizout en 
potgrond. noem het en ik vervoerde het al.’

 eeUWig onderWeg dUs? 

‘Zoiets ja. ik ken de antwerpse binnenstad 
als mijn binnenzak, want in de dagelijkse 
verkeersdrukte probeer ik voortdurend nieuwe 
routes. Maar transport is ook laden en lossen. 
behoorlijk zwaar soms. ooit verhuisde ik een 
gigantische kist, ze paste slechts op een haar 
na in de laadruimte, met daarin een waterzui-
veringsinstallatie voor afrika. en ik kom op 
de meest bizarre locaties, bijvoorbeeld met 
kunstwerken van studenten op exposities.’

 vrijheid … blijheid? 

‘toch wel! ondanks mijn strak gevulde 
agenda. ik ga ook shoppen (van suikerklont-
jes tot ijskasten), breng de infostands in orde 
op sid-in-beurzen en help mee klussen en 
verbouwen, indien nodig. en toch bepaal ik in 
zekere mate zelf wat eerst. die relatieve vrij-
heid, de variatie en het niet-stilzitten waardeer 
ik het meest in mijn job.’

incognito.

Elk depar-
tement 
zijn club

eligia Departement 
Handelswetenschappen en 
Bedrijfskunde | 900 leden 
Stamcafé: ‘t Vervolg

brabo Departement  
Industriële Wetenschappen  
en Technologie | 500 leden
Stamcafé: Den Echo

magistra Departement 
Lerarenopleiding | 400 leden
Stamcafé: De Klimax

transfusia Departement 
Gezondheidszorg | 300 leden
Stamcafé: De Klimax

socio Departement Sociaal-
Agogisch Werk | 200 leden
Stamcafé: De Klimax

Het praesidium
Wie is wie  
in de hiërarchie? 
praeses eindverantwoordelijke  
van het praesidium, lost 1001 grote  
en kleine problemen op.

vice-praeses doet al wat de praeses 
doet, plus wat die vergeten is.

Quaestor in andere verenigingen  
ook wel penningmeester genoemd.

cantor leidt de cantus, vaak een oud-
gediende die regels en zangboek achter-
stevoren en binnenstebuiten kent.

schachtenmeester bereidt de doop 
voor en leidt die ook.

schachtentemmer is verantwoorde-
lijk voor de schachten, de kandidaat- 
leden van de club.

sport organisator van allerhande  
sportactiviteiten, van het baskettornooi 
tot de jaarlijkse skireis.

cultuur organisator van allerhande 
cultuuractiviteiten, van een comedy night 
tot de jaarlijkse Night of the Proms-trip.

ab actis in andere verenigingen ook  
wel secretaris genoemd.

feestleider organiseert de TD’s  
en alle andere festiviteiten.

mentor oudgediende bij wie praesidium-
leden terechtkunnen voor tips en advies.

 philippe van boom

 koerier en logistiek  

 Medewerker 

logootjes?
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 jonas van de vyver (24)    
 MASter illuStrAtieVe VorMGeVinG (2010)   
 freelAnCe GrAfiSCh ontwerPer en illuStrAtor  
 httP://jonASVAndeVijVer.bloGSPot.CoM   

incontrast.

Apocalyps v s. openbaring

16

gehavend. 
zo ziet antwerpen  
eruit na de apocalyps.
Jonas, illustrator en hiphop- 
muzikant, vat vergane glorie in  
een beeldverhaal van potlood, 
fotocollages en Photoshop. een tocht 
langs acht antwerpse ankerpunten: 
centraal station, stadsfeestzaal, 
Groenplaats, museum, metro, 
linkeroever, zoo en haven. Waar-
genomen, getekend, gefantaseerd. 
en vooral: sfeer gecreëerd.
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Apocalyps v s. openbaring

 bram vermeUlen (26)  
 derdejAArSStudent ProfeSSionele bAChelor  
 loGiStieK MAnAGeMent, StAGiAir bij dSV Air & SeA  
 belGiuM nV/SA (www.dSV.CoM) 

heaven. 
dat is de haven voor  
wie KicKt op baKens,  
losKades en loodsen.
bram, in de ban van alles wat 
vaart (en vliegt). Gefascineerd 
door boten en mensen. van over-
al. switcht graag van taal, houdt 
van logistieke hoofdbrekers. tim-
merde een brug tussen sociaal 
werk en handelswetenschappen. 
Zijn brug, met een ruim zicht op 
de wereld. retour? No way!

geselecteeRde toPstudeNt iN ‘toPcoacHes  

vooR toPtaleNt’ (www.otMBe.oRg/iNdex.PHP/ 

Nl/PRojecteN/toPcoacH-vooR-toPtaleNt) 

diPloMa sociaal agogiscH weRK oP ZaK
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‘daar komt mijn ervaring als advocaat 
goed van pas. aan de balie heb ik 
mezelf verplicht om voor een publiek 
te leren spreken.’ 

Resultaat? ‘’t is echt fantastisch 
meegevallen! twee uur lang vlogen 
de vragen en argumenten heen en 
weer… de studenten waren echt 
hypergemotiveerd!’ dat Machteld 
haar lesstof zo praktisch mogelijk 
had gehouden, vergemakkelijkt de 
discussie natuurlijk, ‘al heb ik ook de 
juridische kant van het verhaal regel-
matig benadrukt’, voegt ze er snel aan 
toe. ‘leuk was ook dat de studenten 
achteraf ongevraagd met de leerstof 
aan de slag zijn gegaan. Ze hebben er 
een flowchart van gemaakt.’ een wat? 
‘een schematische voorstelling.’

voor herhaling vatbaar dus? ‘Zeker 
en vast. voor een college over sociale 
wetgeving mogen ze altijd aanklop-
pen. Maar niet op permanente basis. 
daarvoor is het iets te moeilijk te 
combineren met mijn huidige job.’

aan het hart ligt: sociaal recht. ‘jan 
vroeg me om de studenten meer te 
vertellen over het beëindigen van een 
arbeidsovereenkomst’, licht Machteld 
toe. ‘daar krijg ik vanuit mijn functie 
inderdaad regelmatig mee te maken.’ 
overigens slaat ze een spannende, 
nieuwe uitdaging uit principe zelden 
af. of de studenten een beetje gemo-
tiveerd zijn, wil ze nog weten voor ze 
toehapt. Redelijk, luidt het niet vol-
ledig geruststellende antwoord.

aan de slag dan maar. lesvoorbe-
reiding? geen probleem. ‘vanuit mijn 
functie moet ik af en toe infosessies 
geven. tijdens de onthaaldagen voor 
de nieuwe medewerkers bijvoorbeeld. 
of wanneer ik een verandering in de 
personeelsstatuten moet toelichten. 
Plankenkoorts? evenmin last van. 

Geboorte 
van een 
docent
Het aggregaatsdiploma van  Machteld
 Buyens , diensthoofd Personeelsad-
ministratie van Kdg, lijkt lange tijd 
op weg om eeuwig stof te vergaren. 
tot jan trommelmans, docent op het 

departement industriële weten-
schappen en technologie, haar 

polst of ze geen gastles wil 
geven aan The company, een 
bedrijfje dat geleid wordt 
door ingenieursstudenten 
van Kdg.

‘Hogeschoolstudenten? dat 
is natuurlijk iets anders dan 
een klas ongeïnteresseerde 
pubers’, denkt Machteld, 

die sinds 2006 bij Kdg werkt 
en voordien als advocaat elf 

jaar verbonden was aan de balie 
van antwerpen. Bovendien mag ze 
hen inwijden in een lapje van het 
rechtsgebied dat haar het nauwst 

Kdg Zet deuReN oPeN  
vooR gastdoceNteN

vers van 

  
  hetveld
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Een 
boeiend 
type
ter elst is een school voor Buiten-
gewoon onderwijs van het type 3. 
de school in duffel verwelkomt 
elke weekdag zo’n tachtig kinderen 
van drie tot twaalf jaar met ernstige 
gedrags- en/of emotionele problemen. 
officieel is  Cederic Ottaviano  er 
directeur, minder officieel ook ambas-
sadeur. ‘jaarlijks geef ik een tiental 
presentaties over onze werking, en dat 
aan een divers publiek: docenten en 
studenten van hogescholen, verte-
genwoordigers van scholengroepen, 
clB-medewerkers, collega’s uit andere 
types buitengewoon onderwijs …’ 

een deelname aan de visitatiecom-
missie, die de werking van hoge-
scholen doorlicht, brengt cederic 
dit academiejaar ook naar Kdg. in 
september wordt hij uitgenodigd voor 
een gastcollege aan studenten van de 
banaba Buitengewoon onderwijs. 
Niet veel later krijgt hij van Kdg nog 
twee extra aanvragen. 
enthousiasme. dat is het geheim van 
de goede gastdocent, meent cederic. 
‘ik geloof heel hard in het project van 
onze school en probeer die geestdrift 
ook over te brengen op mijn publiek. 
ik leg uit hoe wij onze school orga-
niseren en geef tips over hoe je met 
kinderen met gedragsproblemen kan 
omgaan.’ een duidelijke, consequente 
structuur, maar ingevuld op maat van 
elk kind. vanuit die basisvisie ver-

trekken ze bij ter elst. ‘ik ben ervan 
overtuigd dat die verhalen vanuit de 
praktijk een waardevolle aanvulling 
zijn op de theorie. Niet alleen voor 
studenten, ook voor docenten. ik pleit 
zelfs voor nog méér input vanuit het 
werkveld in de opleidingen.’
omgekeerd vindt cederic de lezingen 
ook een boeiende oefening voor zich-
zelf: ‘Het houdt me wakker. wanneer 
ik een gastcollege geef, houd ik mijn 
publiek goed in de gaten. soms vertel 
ik over methodes die voor mij evident 
lijken, maar dat voor anderen absoluut 
niet blijken te zijn. over functioneel 
werken, het stimuleren van de denk-
ontwikkeling, of onze methodes voor 
conflictbeheersing bijvoorbeeld. wan-
neer ik dat vaststel, signaleer ik dat 
meteen in de leraarskamer. Het is een 
interessante kruisbestuiving.’

Maar bovenal vindt cederic zijn 
motivatie in de vele onwaarheden die 
over type 3-onderwijs bestaan. ‘of be-
ter: halve waarheden’, verduidelijkt hij. 
‘type 3 heeft niet de beste reputatie 
bij kandidaat-leerkrachten. onze leer-
lingen durven wel eens gewelddadig 
gedrag te vertonen. je moet dus stevig 
in je schoenen staan om hier voor de 
klas te staan. Maar als dat het geval is, 
dan geeft deze job immens veel vol-
doening. die motivatie overbrengen, 
daar doe ik het voor.’

de ene komt uit het werkveld,  
de andere uit onze eigen  
achtertuin en de derde hebben 
we geëxporteerd. drie getuige-
nissen over de heilzame effec-
ten van … gastcolleges! 

Verhalen uit de praktijk 
vormen een waardevolle 
aanvulling op detheorie. 
niet alleen voor studenten,
ook voor docenten.

 

cederic ottaviano
directeur ter elst,  
school voor buiten- 
gewoon onderwijs
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in 2004 reist  Guido Verstraeten , do-
cent aan het departement Handelswe-
tenschappen en Bedrijfskunde, voor 
het eerst naar Finland. als erasmus-
docent gaat hij enkele weken aan de 
slag aan de satakunta university of 
applied sciences in Pori, aan de Finse 
westkust. Hij doceert er verschillende 
ecologische gastcolleges, onder meer 
in de aardwetenschappen.

de eerste kennismaking met Pori 
is een tegenvaller: ‘een doodse stad, 
na een zware brand in de jaren zestig 
in ware ddR-stijl weer opgebouwd!’ 
dat geldt bij nadere kennismaking 
ook voor de natuur: ‘wat een eentonig 
landschap! Heb je één berkenbos 
gezien, dan heb je ze allemaal gezien!’ 
om van de taal te zwijgen: ‘‘t is een 
ramp, een moeilijkere taal bestaat 
nauwelijks.’ en toch stapt guido 
tussen 2006 en 2009 elk jaar weer 
enthousiast het vliegtuig op naar 
Finland. sterker nog, de band met 
Finland is inmiddels zo sterk gewor-
den dat guido en zijn vrouw beslissen 
om er voortaan de helft van het jaar 
door te brengen!

wat heeft die metamorfose veroor-
zaakt? ‘Het contact met de docenten 
en studenten is er ronduit fantastisch!’ 
vertelt guido. ‘en bovendien is het 
departementshoofd een hele goede 
vriend van me geworden.’ guido’s 
vrouw heeft in die tijd de strijd met 
de Finse taal gewonnen. Zelf houdt 

hij het in zijn gastcolleges bij engels. 
Moeilijker hebben ze het met het 
vinden van geschikte huisvesting. 
afkomstig uit de weidse voerstreek 
ziet het koppel zich niet wonen in een 
piepklein huurappartement in het 
stadscentrum. dan maar een plat-
telandshuisje kopen in ahlainen op 
zo’n 35 km van Pori-city, denken ze. 
Midden in de berkenbossen.

in 2007 komt een groep Finse stu-
denten en docenten op studiereis naar 
België. op een milieu-excursie naar 
de ardennen onderzoeken ze oorzaak 
en gevolg van de global warming. wat 
is de invloed van de mens? en wat 
wordt veroorzaakt door de aarde zelf? 
een boeiende uitwisseling.

wanneer de satakunta university 
in 2009 met de opleiding milieu-
ingenieur van start gaat, wordt guido 
gevraagd om in de afdeling ‘ environ-
mental engineering’ de vakken toxico-
logie, ecosystemen, luchtverontreini-
ging en global warming te verzorgen. 
als doctor in de Natuurkunde en als 
apotheker beschikt guido over het 
perfecte curriculum. Hij wordt door 
Kdg gedetacheerd en geeft er voort-
aan vijf maanden per jaar les als vast 
docent. aan het departement Han-
delswetenschappen en Bedrijfskunde 
geeft hij nu nog één college, met name 
techniek en Maatschappij. Het plan is 
om dat ook na zijn pensioen – guido 
is er nu 61 – te blijven doen.
 

Gastland 
wordt 
tweede 
thuisland
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 wie   aline julia 

 opl    docent shop Marketing 

een tijd terug nam Aline julia ontslag als directeur  
communicatie bij Mobistar, op zoek naar een beter 
evenwicht tussen werk en gezin. Sedertdien fietst en 
spoort ze het land af als freelance marketingadviseur 
(onder andere als jurylid in de vtm-reeks Mijn restau-
rant). Sinds dit jaar is ze ook docent aan KdG.

vRijdag  
7 oKtoBeR

‘Mijn eerste werk van 
de dag is mama zijn. terwijl ik 
de boekentassen klaarmaak, 
verdrijf ik de slaap uit mijn lijf. 
daarna maak ik roman (7) en 
Milos (5) rustig wakker, zodat 
iedereen stipt om half acht 
aan de ontbijttafel zit. dat half 
uurtje samen is in ons gezin een 
heilig moment. Geen bliep of 
ping te horen dan.’

‘Mijn man brengt de 
kinderen naar school. Zelf begin 
ik alvast wat mails te lezen, in 
afwachting van de filmcrew 
van Mijn restaurant die me 
straks komt interviewen. Mijn 
rol in het programma is even 
uitgespeeld. de kandidaten 
krijgen nu enkele weken om hun 
concept in de plooi te laten val-
len. tot eind november verdwijn 
ik van het scherm en dat is een 
beslissing die uiteraard moet 
uitgelegd worden aan de kijkers.’

‘de opnames zijn 
ingeblikt. ik pak mijn spullen 
en spring op mijn plooifiets met 
bestemming station antwerpen-
berchem. van daar gaat het met 

de trein naar brussel-centraal 
waar ik een marketingstrategie 
voorstel bij ogilvy. anderhalf uur 
later zit ik alweer op de trein rich-
ting Mechelen. daar heb ik een 
vergadering bij new World, nog 
een reclamebureau dat regelmatig 
een beroep op me doet.’

‘terug in antwerpen. 
ik heb een afspraak met Jan 
vermeersch, die bij KdG de 
opleiding Marketing coördi-
neert. sinds dit jaar doceer ik 
de cursus shop Marketing aan 
de derdejaarsstudenten. sa-
men met Jan overloop ik mijn 
evaluatiefiche: welke leerstof 
zullen de studenten zien in 
mijn vak, welke competenties 
zijn belangrijk, hoe zwaar 
wegen die door, enzovoort.’

‘dankzij een ijskoude 
organisatie zit mijn werkdag 
er al op. hoog tijd om de kin-
deren uit de kinderopvang te 
halen en ze naar de zwemles te 
brengen. om 19.45 u is ieder-
een thuis en kan het weekend 
eindelijk beginnen.’

Mijn restaurant-
         kunde

Foto volgt donderdag



22

inzet.

Ze heten anna-Marie en evelien, 
zijn laatstejaarsstudenten Fotografie 
en richtten voor de gelegenheid hun 
lenzen op ongewone targets: 27 gra-
fische en 10 beeldende kunstwerken. 
‘Het fotograferen op zich gaf ons eerst 
niet zo’n kick. Maar toen we initi-
atiefnemer eric geijsbregts – papa 
van de in 1991 verdwenen tienjarige 
Nathalie – ontmoetten, werd het een 
ervaring die ons lang zal bijblijven’, 
aldus anna-Marie en evelien. ‘we 

voelden dat we meewerkten aan iets 
wat door zijn diepmenselijke waarde 
en maatschappelijke inzet veel dieper 
ging dan het esthetische.’ de resulta-
ten van hun opnames zagen ze daarna 
gebundeld in een stijlvolle catalogus, 
een coproductie van de circa twintig 
laatstejaars.

aangrijpend
ineke Mertens en els Fieuw, docenten 
Fotografie, begeleidden het project dat 

de uitgestrekte campus don bosco 
hoboken biedt onderdak aan het depar-
tement industriële wetenschappen en 
technologie, met uitzondering van de 
opleiding fotografie, die op campus  
linkeroever gehuisvest is. tram 24 
brengt je op een kwartiertje naar Ant-
werpen-Centrum, maar ook in hoboken 
zelf vind je verrassend veel inspiratie.

 de iroom 
de primeur van de eerste Kdg-
iRoom was voor de meer dan 
duizend techneuten van cam-
pus don Bosco Hoboken. deze 
hightech werk- en relaxplek is het 
exclusieve territorium van de stu-
denten. Het is een flexibele ruimte 
waar je – in alle rust – (samen)
werkt, een presentatie geeft op 
het digitale blackboard, of even 
languit ontspant in de lounge.

 nello en patrasche 
ambitie om geschiedenis te schrijven? 
Neem dan maar een voorbeeld aan 
Hobokens bekendste inwoners. in 
vlaanderen mogen Nello en Patrasche 
hooguit bekend zijn van de suske en 
wiske-strip ‘Het dreigende dinges’, in 
japan heeft het verhaal van het arme 
weeskind en zijn hondje het geschopt 
tot verplichte schoollectuur – zie ook 
de busladingen japanners die het stand-
beeldje van het dramatische duo in 
de Kapelstraat komen bewonderen.

indebuurt.

2

1

labyrint
Kunst en vermiste kinde-
ren in de europese unie.
een bijzonder project ten 
voordele van Child focus.

i ❤
5 x caMPus doN Bosco HoBoKeN

paul 
Van Ostaijen Jef 

nys

la esterella
nonkel 

Bob

relax!

technology
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 het schoonselhof  
hoboken telt nog meer beroemde inwo-
ners die niet staan ingeschreven in het 
volksregister. het schoonselhof, officieus 
vlaanderens mooiste begraafplaats, 
wordt ook wel het antwerpse Père-
lachaise genoemd. omdat er zoveel 
bekende namen liggen: Paul van os-
taijen, Jef nys, la esterella, bob davidse 
(nonkel bob), Ferre Grignard, herman 
de Koninck … Ze hebben er allemaal 
een rustig plekje gevonden.

4

 outfort  
in Zuid-Hoboken ligt Fort 8, dat deel uit-
maakt van de 19de eeuwse fortengordel 
rond antwerpen. de organisatie outfort 
houdt er teambuildingsactiviteiten, 
seminaries en dergelijke, maar behalve 
het gebouw zelf is het 32 ha grote natuur-
gebied ook gewoon toegankelijk voor 
het grote publiek. interessant voor de 
studenten die graag een centje bijverdie-
nen: bij outfort kun je vaak terecht voor 
een weekend- of nachtjob.

4  de shamrocK 
in café de shamrock hangt 
als stamcafé van de plaatse-
lijke jeugd immer een leuke 
vibe … of ligt dat eerder aan 
de 140 verschillende soorten 
bier die je er kan proeven? 

3

5

op 23 december 2011 van start ging 
met een labyrint van duizend kaarsen 
op de antwerpse scheldekaaien. en 
met de aangrijpende expositie van 37 
kunstwerken, speciaal ontworpen en 
gedoneerd door evenveel kunstenaars. 
stuk voor stuk pakkende werken, mét 
boodschap, over verlies, verdwijning 
en het labyrint van het leven. een jaar 
lang reist de unieke collectie door 
vlaanderen. tot ze in oktober opnieuw 
in antwerpen landt, bij campo & 

campo, waar de werken op 1 decem-
ber 2012 onder de veilhamer gaan. de 
opbrengst moet child Focus steunen 
in deze tijd van crisis en besparing.

WWW.cHilFdFocus.Be

 

expositie vóóR oKtoBeR Nog te ZieN iN 

toNgeReN, tuRNHout, BRasscHaat, wij-

NegeM, BRedeNe, RoeselaRe, MaldegeM, 

PuuRs eN iN de loKetteNZaal vaN Het 

vlaaMs PaRleMeNt.

la esterella
nonkel 

Bob

ferre 
Grignard herman 
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Skillslab 
Verpleeg-
kunde, 
campus marKgrave 

dat heb iK vandaag  

op school geleerd. 

‘lesgeven. en vaart minderen. ik 
sprak te rap en had lesminuten 
over. ik wil dat spreken voor een 
groep in elk geval onder de knie 
krijgen. om de job van verpleeg-
kundige te kunnen combineren 
met die van docent, coach of 
coördinator. de keuze voor een 
masterdiploma is een keuze voor 
afwisseling. net daarom is KdG 
een fijne stageplek: onderwijs, 
studentenbegeleiding, adminis-

tratie,  communicatie … en daar 
bovenop nog wat pure verpleeg-

kunde: vandaag nog bloed 
geprikt via de computer 
(naaM ProGraMMa). 
Mijn oude school backstage 

leren kennen. best tof!’

  nathalie berghmans (xx)  
 ProfeSSionele bAChelor 
 VerPleeGKunde (2010)  
 deeltijdS ZieKenhuiSVerPleeG- 
 KundiGe bij www.GZA.be 
 MASterStudente VerPleeG- en 
 VroedKunde en StAGiAir oP KdG  
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FOCUS

‘Personaliseer je opleidingen 
voor een hoger rendement
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ONDERBOUWDE TEST
Omdat leren - terecht - een steeds belangrijkere component vormt binnen onze job, leek het 
Sprangers een zinvol idee om te onderzoeken of we het rendement van professionaliserings-
trajecten zoals trainingen, opleidingen, workshops of zelfstudiepakketten niet omhoog kun-
nen halen. Zo startte in september 2012 het onderzoeksproject ‘Leren boven de maat’. In 
samenwerking met de Universiteit Antwerpen en met financiële steun van het Vlaams agent-
schap voor Innovatie door Wetenschap en Techniek (IWT). ‘In de eerste fase van het onder-
zoek wilden we vooral de leerkenmerken van kennismedewerkers in kaart brengen’, legt Gert 
Vanthournout, onderzoeker bij Domo de Refontiro en aan het Instituut voor Onderwijs- en 
Informatiewetenschappen van de UA, uit. ‘In totaal hebben we 800 medewerkers van twaalf 
verschillende organisaties geïnterviewd. Hieruit hebben we geleerd dat kennismedewerkers 
heel functioneel zijn ingesteld. Ze beginnen een bijscholing met concrete vragen en doelstel-
lingen. Ze zitten vaak ook niet te wachten op een ‘schoolse’ of belerende aanpak. Ook zagen we 
dat het top-down verplichten van opleidingen in de regel contraproductief werkt. Het resul-
taat van al die interviews is een wetenschappelijk onderbouwde test met vragen die kennisme-
dewerkers gratis online kunnen invullen (www.lerenbovendemaat.be). Na het afleggen van de 
test komt de invuller te weten op welke manier hij of zij het best leert en welke leerkenmerken 
hij of zij heeft.’

‘Als je er over gaat nadenken is het eigenlijk te 
gek om los te lopen’, vertelt Sprangers, me-
dezaakvoerder van Domo de Refontiro, een 
consultancybureau voor ‘sociale innovatie’ uit 
Turnhout. ‘Wanneer bedrijven in een gebouw 
of machine investeren, draaien ze elke euro vijf 
keer om. Maar wanneer het over – vaak dure – 
bijscholingen van medewerkers gaat, smijten ze 
het geld onwetend over de balk. Ik vrees dat elke 
kennismedewerker (van secretaris tot CEO, men-
sen die in enge of ruimere zin met informatie 
werken en slechts een beperkt gedeelte repetitief 
of routineus werk doen) al wel eens in een oplei-
ding gezeten heeft waar hij of zij eigenlijk niets 
te zoeken had. Waarom zat hij daar? Omdat het 
de policy van het bedrijf is dat elke nieuwe me-
dewerker die opleiding volgt. Wat is het gevolg? 
Een ongemotiveerde cursist die zich in stilte be-
zighoudt op zijn iPad. Dat slaat toch op niets.’

Vrijdag 20 maart 2015

HR Festival 
‘Leren boven de maat’

Leren boven de maat 
Goed gevormd talent is en blijft één van de basisingrediënten van economische groei en voor-
uitgang. En dat het opleiden van talent best niet stopt nadat we de schoolbanken verlaten, 
daarvan zijn we ook al langer overtuigd. Alleen blijkt uit het onderzoeksproject ‘Leren boven de 
maat’ – opgezet door de Domo de Refontiro uit Turnhout in samenwerking met de Universiteit 
Antwerpen – dat we wat betreft het efficiënter maken van bijscholingen voor kennismedewer-
kers nog een hele weg af te leggen hebben. Redenen genoeg voor Voka – KvK Kempen om 
een HR Festival met dit thema te organiseren. ‘Te vaak nog kiezen bedrijven voor standaardop-
lossingen wanneer ze bijscholingen organiseren’, zegt Pieter Sprangers (Domo de Refontiro). 
‘Wil je een optimaal resultaat, dan moet je kenniswerkers autonomie en keuzevrijheid geven.’  



16 ondernemers

DRIE PIJLERS
‘En dan kunnen we beginnen praten’, lacht 
Sprangers. ‘De meeste ondernemingen gebrui-
ken vandaag de dag nog altijd de ‘groepsoplei-
ding’ als dominante leervorm. Ook al weten 
we intussen dat het leerrendement van een 
groepsopleiding vaak laag is. Wanneer je als 
bedrijf de leerkenmerken van je kenniswer-
kers in kaart brengt, kan er een veel betere 
gepersonaliseerde ‘match’ gemaakt worden 
met de voor die kennismedewerker meest effi-
ciënte leervorm. Dat kan een groepsopleiding 
zijn, maar ook zelfstandig leren op een online 
community of een bedrijfsstage in een buiten-
landse vestiging. Het komt erop neer dat je bij 
het uitstippelen van leertrajecten voor je men-
sen moet rekening houden met drie belang-
rijke pijlers. Ten eerste moet je de medewerker 
autonomie en keuzevrijheid geven. Laat me-
dewerkers zelf bepalen welke ontwikkelings-
activiteiten ze willen volgen. Toon daarnaast 
interesse, betrokkenheid en verbondenheid 
met hun interesses. Opleidingen mogen werk-
gerelateerd zijn, maar moeten dat niet zijn. 
Niet-werkgerelateerde cursussen werpen vaak 
ook professioneel vruchten af. En tenslotte, 
zorg voor uitdagingen. Gedemotiveerde cur-
sisten leren zelden iets bij. Het is niet omdat je 
iemand dwingt iets te leren, dat dit ook daad-
werkelijk zal gebeuren. De juiste motivatie is 
een key-factor. Wanneer je deze basisprincipes 
volgt kom je bijna automatisch bij een meer 
gepersonaliseerde vorm van leren uit.’

HR FESTIVAL
Leren is één van de meest bepalende facto-
ren voor de motivatie en betrokkenheid van 
werknemers. Enkel in een lerende cultuur, een 
krachtige leeromgeving waarin werknemers 
zichzelf mogen ontwikkelen en kunnen groei-
en, kan je de basis leggen voor een duurzaam 
personeels- en loopbaanbeleid. ‘We evolueren 
meer en meer naar een duurzaam personeels-
beleid’, zegt Guido Evens, senior adviseur 
onderwijs – arbeidsmarkt bij Voka – KvK 
Kempen. In het huidige loopbaandebat zijn 
we op zoek naar hoe we mensen langer inzet-
baar kunnen houden. Een belangrijke rol en 
uitdaging voor HR is om dit langer en anders 
werken te faciliteren en te ondersteunen. Het 
‘leren’ in al zijn vormen zal hierbij een cruci-
ale factor zijn. Een werkgever die persoonlijke 
groei en ontwikkeling stimuleert, beschikt 
over gemotiveerde, betrokken en productieve 
medewerkers. Medewerkers die met volle 
goesting langer aan de slag willen en kunnen 
blijven. Voka – Kamer van Koophandel Kem-
pen organiseert daarom op 20 maart een on-
gemeen boeiend HR festival – met alles thema 
‘Leren boven de maat - waarin we samen op 
zoek zullen gaan naar het meest fantastische 
leren voor jezelf en al jouw medewerkers.

KEYNOTES
Op het HR festival ontdekken we samen hoe 
jouw bedrijf een krachtige leeromgeving kan 
creëren waar mensen initiatief nemen en waar 
ideeën uitgroeien tot echte bedrijfsinnovatie. 
Leren boven de maat wordt een kerntaak van 
elk bedrijf om te innoveren en te groeien. In 
samenwerking met innovatie- en leerconsul-
tant Domo de Refontiro en Universiteit Ant-
werpen gaan we tijdens dit festival op zoek 
naar hoe een krachtige leeromgeving te bou-
wen die bijdraagt tot de motivatie en betrok-
kenheid van mensen in duurzame loopbanen.

Als eerste keynote spreker ontvangen we Prof. 
Dr. Christian Stamov-Rossnagel, Professor 
‘Organizational Behavior’ van het ‘Jacobs Cen-
ter on Lifelong Learning and Institutional De-
velopment’ uit Bremen. Samen met Andreas 
Gerwig, Learning & Capability Development 
Manager bij Vodafone toont hij aan de hand 
van een bedrijfscase dat de leervaardigheid 
helemaal niet afneemt en dat oudere werkne-
mers de jongeren zelfs overklassen.

De tweede keynote spreker is Vlaams Minister 
van Werk, Economie, Innovatie en Sport, de 
heer Philippe Muyters. Hij is ervan overtuigd 
dat we elk talent in Vlaanderen moeten benut-
ten en dat we meer mensen gemiddeld langer 
aan het werk kunnen houden in meer werk-
bare loopbanen. Deze visie vereist een omslag 
in het klassieke denken, van jobzekerheid naar 
loopbaanzekerheid.

structurele partners

partners

FOCUS ( VERVOLG)
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PROGRAMMA HR FESTIVAL
13.30u-14.00u Onthaal en verwelkoming
14.00u-15.00u eerste reeks mini-keynote en workshops
15.00u-16.00u tweede reeks mini-keynote en workshops
16.00u-16.30u pauze
16.30u-17.30u Keynote 1: prof. Dr. Christian Stamov-Rossnagel
17.30u-18.30u derde reeks mini-keynote en workshops
18.30u-19.00u Keynote 2: Minister Philippe Muyters
19.00u-21.00u Netwerkmoment en walking dinner

Geheel naar de geest van dit festival kan elke deelnemer zijn eigen 
leertraject uitstippelen en valoriseren in inspirerende mini-keyno-
tes, workshops, co-creatiesessies en op de infomarkt.

De mini-keynotes en workshops worden ingevuld door volgende    
inspirerende sprekers:

- Gert Vanthournout, Jetje De Groof, David Gijbels, Piet Van den 
Bossche: Prof. Dr. en/of onderzoeker Instituut voor Onderwijs en 
Informatiewetenschappen van de Universiteit Antwerpen

- Pieter Sprangers:  Zaakvoerder en senior consultant ‘domo de 
refontiro’, partner en senior consultant ‘Innokinetics’, deeltijds 
verbonden aan Karel de Grote Hogeschool, CVO HORITO en   
Universiteit Antwerpen, mede-auteur van Edushock

- Ans De Vos: Dr. hoogleraar Antwerp Management School, houder 
SD Worx leerstoel “Next generation work: Creating Sustainable 
Careers”.

- Eva Kyndt: Docent (tenure track) Human Resource Develop-
ment KU Leuven, verbonden aan het centrum voor Professionele        
Op-leiding & Ontwikkeling, en Levenslang Leren

- Bernard Lernout: burgerlijk ingenieur computerwetenschap-
pen, technoloog, leerexpert en trainingsdocent, Het Leerhof –             
centrum voor levenslang leren, mede-auteur Edushock

- Sara Van Waes: Instructional developer and researcher Expertise-
centrum Hoger Onderwijs Universiteit Antwerpen

- Americo Mateus: Managing director Innokinetics, professor IADE 
creative university Lisbon

- Rudy Smedts: Ir. Extern Preventieadviseur Mensura
- Wannes Schoeters: projectverantwoordelijke geassocieerd onderwijs 

bij Audi Brussels.
- Catherine Coubergs: Faculty of Psychology and Educational       

Sciences, VUB
- Karin Versmissen & Michal Teunkens: Nexteps & AM Vigor, Plato 

Meter en Peter Voka KvK Kempen
-  Kathleen Vangronsvelt: onderzoekster competence center ‘the       

future leadership initiative’, Antwerp Management School

Meer info en inschrijven op www.hrfestival.be

sponsors

?

Meer (zelf) inzicht 
met de leercompeten-
tievragenlijst
Op één september  2012 startte met het Kempense bedrijf 
Domo de Refontiro in samenwerking met het IOIW van de Uni-
versiteit Antwerpen het innovatieve onderzoeksproject ‘Leren 
boven de maat’. Het project wil bij de doelgroep van kennis-
werkers nagaan of het rendement van formele professionali-
seringsactiviteiten ‘boven de maat’ kan worden getild. Daarbij 
wil het project onderzoeken of een betere afstemming van de 
aanpak van een professionaliseringsactiviteit op de leercompe-
tenties van deelnemers leidt tot een beter leerrendement. De 
leercompetentievragenlijst draagt ertoe bij dat kenniswerkers 
zich bewuster worden van hun eigen leercompetenties en heb-
ben ze ook een ‘instrument en kader’ om erover in gesprek te 
gaan met hun leidinggevende in het kader van hun persoonlijke 
ontwikkeling en de organisatieontwikkeling.  

Wil je krachtig werk maken van je persoonlijke ontwikkeling?   
Wil je meer inzicht krijgen in jouw motivatie en de wijze waarop 
je leert, om jouw persoonlijke ontwikkeling daar beter op af te 
stemmen? Ben je zelf ook op zoek naar een hoger leerrende-
ment? 

Waag je aan een eerste verkenning van jouw leerkenmerken 
door aan de slag te gaan met de leercompetentiemonitor voor 
en  tijdens het hr festival. Laat je adviseren via de vrije of be-
talende versie van de leercompetentievragenlijst en ontdek 
tegelijkertijd wat deze tool voor jouw organisatie en haar me-
dewerkers kan betekenen. Verder kan je ook de vier didactische 
placemats ontdekken die Domo de Refontiro ontwikkelde om 
tijdens groepsopleidingen het leerrendement van kenniswer-
kers op een activerende en motiverende manier te verhogen.

Tijdens het HR festival zullen we 3 premium-versies verloten 
onder de deelnemers.

www.lerenbovendemaat.be
www.domoderefontiro.be
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ADVI SEREN EN BEGELEIDEN

HR Festival ‘Leren boven de maat’  
Voka – Kamer van Koophandel Kempen organiseert op 20 maart 2015 een ongemeen boeiend HR-festival 
waarin we samen op zoek zullen gaan naar ‘het meest fantastische leren voor uzelf en al uw medewerkers’.

In onze huidige economie ligt meer en meer de nadruk op kennisintensieve uitdagingen. Hoe ondersteunen we onze medewerkers in hun per-
soonlijke ontwikkeling? Welke vormen van leren ondersteunen we vanuit HR in onze bedrijven of schoolorganisaties? Blijven we enkel investeren 
in de dominante leervorm van ‘groepsopleidingen’ of willen we authentiek en waarderend ondersteunen in alle vormen van leren? Wanneer we 
‘opleidingsmoeheid’ in ons bedrijf opmerken, stellen we ons dan de vraag of het effectief om opleidingsmoeheid gaat of om ‘leermoeheid’. Welke 
rol nemen leidinggevenden op in het ondersteunen van autonoom lerende medewerkers?

Datum
vrijdag 20 maart 2015

Uur
14.00u tot 21.00u

Locatie
Trainingscentrum BEMT, Kleinhoefstraat 6, 2440 Geel

U kan alvast een plaatsje reserveren via 
www.hrfestival.be

Save the date

LEVENSLANG LEREN
In samenwerking met innovatie- en leerconsultant Domo de Refontiro 
en de Universiteit Antwerpen gaan we tijdens dit festival dieper in op 
thema’s als sociale innovatie en levenslang leren, ‘leren boven de maat’, 
leren en duurzaam personeelsbeleid, motivatie en job-demands-resour-
ces model, individueel en collectief leren tijdens innovatie, leeftijd en 
werk gerelateerd leren, een krachtige leeromgeving bouwen.

Geheel naar de geest van dit festival kan elke deelnemer zijn eigen leer-
traject uitstippelen en valoriseren in mini-keynotes, workshops, co-
creatiesessies en de infomarkt. Tijdens dit festival willen we bijkomend 
bruggen bouwen tussen onderwijs en ondernemers. Schooldirecties en 
HR-verantwoordelijken van scholengemeenschappen verwelkomen we 
uitdrukkelijk op deze HR-dag omdat ook zij hun medewerkers krachtig 
willen ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling.

KEYNOTES
Als eerste keynote spreker ontvangen we Prof. Dr. Christian Stamov 
Roßnagel, Professor ‘Organizational Behavior’ van het ‘Jacobs Center 
on Lifelong Learning and Institutional Development’ uit Bremen. Vol-
gens hem neemt de leervaardigheid helemaal niet af en kunnen oudere 
werknemers de jongeren zelfs overklassen! 

De tweede keynote spreker is Vlaams Minister van Werk, Economie, 
Innovatie en Sport , de heer Philippe Muyters. 

Daarnaast verwelkomen we meerdere inspirerende sprekers en co-cre-
ators die samen met u aan de slag gaan om het meest fantastische leren 
voor uw medewerkers te ondersteunen.

De insteek van dit HR festival gebeurt vanuit het researchtraject en 
IWT-innovatiemandaat  ‘leren boven de maat’ geïnitieerd vanuit de 
Kempense firma ‘Domo de Refontiro’ en uitgevoerd in samenwerking 
met het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen van 
de Universiteit Antwerpen. Vlaams ministers Philippe Muyters verte-
genwoordigt de Vlaamse overheid in de raad van bestuur van het IWT. 
Hij is ervan overtuigd dat we elk talent in Vlaanderen moeten benut-
ten en meer mensen gemiddeld langer aan het werk moeten houden 
in meer werkbare loopbanen. De kern is meer maatwerk in de begelei-
ding en ondersteuning van werkenden, en een doorgedreven compe-
tentiebeleid in de bedrijven. Deze visie vereist zowel bij werkgevers als 
werknemers een omslag in het klassieke denken, van jobzekerheid naar 
loopbaanzekerheid.

We sluiten het HR festival af met een netwerkmoment en walking din-
ner zodat we ook elkaar blijvend inspireren en onze bevlogenheid ver-
der kunnen aanwakkeren.
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Leven is leren. 
Dat die baseline 
meer is dan een 
lekker bekkende 
slogan in een 
kennisecono-
mie, bewijst het 
onderzoeks-
project ‘Leren 
boven de maat’ 
over het bijscho-
len van ken-
niswerkers. Een 
dossier over het 
opvijzelen van 
efficiëntie, ver-
guisde rollen-
spelen en leren 
op maat. “Want 
dat is niet het-
zelfde als één op 
één.” 

LEREN BOVEN DE MAAT

TEKST JAN JAGERS  

FOTO JESSE WILLEMS 

DOSSIER LEREN BOVEN DE MAAT DOSSIER

Leven is leren, 
ook op het werk 
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Mindfulness tijdens de werkuren? Moet 
kunnen, absoluut. Als zo’n cursus het wel-
zijn versterkt, werpt hij vroeg of laat vruch-
ten af. Ook voor het werk. ’s Avonds thuis je 
vakgebied opvolgen via blogs of online com-
munities, ook dat is in ruime zin overigens 
‘opleiding op het werk’.” 
Tegenover die vrijheid moet wel verant-
woording staan, vervolgt Sprangers. “Auto-
nomie zonder resultaat, dat is parels voor 
de zwijnen. Je kan schriftelijk rapporteren, 
maar ik zie die verantwoording eerder in 
de vorm van voortgangsgesprekken, in een 
open tweespraak over je ontwikkeling met 

W

een inspirerende en oprecht geïnteres-
seerde leidinggevende. Of in het delen van 
je kennis en ervaring op het intranet van het 
bedrijf, bijvoorbeeld.” 
“Van alle kenniswerkers kan je misschien 
tien procent Ikea-pakketmedewerkers noe-
men. Dat zijn mensen met een gebruiksaan-
wijzing, die een controlerende baas nodig 
hebben die hen zegt wat ze wel en niet moe-
ten doen, welke opleiding ze moeten volgen 
en wanneer precies. Die mensen voelen zich 
daarbij het best, voor hen is volledige auto-
nomie geen goed idee. Maar voor de over-
grote meerderheid geldt het tegendeel.”

Mindfulness moet  
kunnen op de werkvloer 
“Geef kenniswerkers een halve dag per week vrij om zichzelf te ontplooien. 
Dat verdient zich dubbel en dik terug.” ‘Leren boven de maat’ viseert de 
regerende standaardpatronen in opleidingen en leren op het werk.  
Optimaliseren, die handel. 

LEREN BOVEN DE MAATDOSSIER LEREN BOVEN DE MAAT DOSSIER

anneer bedrijven in een 
gebouw of machine inves-
teren, draaien ze elke euro 
vijf keer om, maar als het 
over bijscholen van werk-
nemers gaat, smijten ze 

vaak onwetend het geld over de balk”, foe-
tert Pieter Sprangers, alumnus van onze 
universiteit. “Topprofielen die mordicus een 
standaard groepsopleiding moeten volgen, 
of deelnemers van een seminarie die zich 
gelukkig prijzen met hun iPad om hun ver-
veling of volstromende mailbox te bestrijden. 
Dat hou je toch niet voor mogelijk?” 
Pieter Sprangers is medezaakvoerder van 
Domo De Refontiro, een consultancybedrijf 
voor wat hij sociale innovatie noemt, en het 
creatieve brein achter ‘Leren boven de maat’. 
Dat onderzoeksproject, uitgevoerd onder 
de vleugels van de Universiteit Antwerpen,  
wordt door  zijn bedrijf en het IWT (Agent-
schap voor Innovatie door Wetenschap en 
Technologie) gefinancierd. Met industriële 
bedrijven werkt onze universiteit van ouds-
her vaak samen, maar dit onderzoek gaat 
over human capital en heeft onder meer het 
vermarkten van kennis daarover als inzet.
Voor de praktische uitwerking (data ver-
zamelen, analyseren, rapporteren) tekent 
onderzoeker Gert Vanthournout van het 
Instituut voor Onderwijs- en Informatiewe-
tenschappen. Hij maakte al een doctoraat 
over leerstrategieën en -verwachtingen van 
studenten in het hoger onderwijs, en stelt nu 
opmerkelijke verschillen vast met betrek-
king tot hoe kenniswerkers (van secretaris 

tot ceo, mensen die in enge of ruimere zin 
met informatie werken) hun ‘professionali-
seringactiviteit’ beleven.
“Eerstejaarsstudenten willen overdonderd 
worden”, zegt Vanthournout. “Slechts een 
minderheid neemt op voorhand boeken vast. 
Als het meezit, nemen ze notities, maar ze 
zijn veel minder proactief dan wie via het werk 
een opleiding volgt.” Die laatsten, zo blijkt uit 
een bevraging van ruim 800 werknemers van 
14 organisaties over hun leervaardigheden 
en drijfveren om ‘in opleiding te gaan’, zijn 
veel functioneler ingesteld. Ze beginnen er-
aan met concrete vragen en doelstellingen, 
en weten beter dan studenten hoe ze die moe-
ten bereiken. Of het aanbod aan de noden van 
die kenniswerkers beantwoordt? “Daar peilt 
de enquête niet expliciet naar”, klinkt het di-
plomatisch. “Maar professionaliseringsacti-
viteiten zijn best niet te schools of belerend. 
Het topdown verplichten – pakweg een dagje 
vergadertechnieken of een cursus strategisch 
management ‘omdat het moet’ – is in de regel 
contraproductief, zo leert onze bevraging ook.” 

Goed in hun vel
Een bedrijf dat opleiding voor kenniswer-
kers efficiënt wil inzetten, moet hen in de 
eerste plaats autonomie en keuzevrijheid 
geven, zegt Sprangers. “Opleiding gaat 
over leren en persoonlijksheidsontwikke-
ling in de meest brede zin van het woord. 
Over vitality management, een trend die 
stilaan, en naar mijn zin veel te traag, uit 
Scandinavië komt overgewaaid. De filoso-
fie is dat werknemers zich goed in hun vel 

moeten voelen, dat het bedrijf daar mee 
verantwoordelijk voor is, en dat dat wel-
bevinden vroeg of laat, ook economisch, 
vruchten afwerpt.”
Bedrijven moeten fundamenteel investeren 
in mensen ruimte geven, bepleit hij. “Vrij-
heid! Misschien zelfs 10 procent van hun 
tijd, een halve dag per week, zouden werk-
nemers autonoom moeten kunnen invullen. 
Groepsopleiding? Zelfstandig een online 
cursus volgen? Of een week meedraaien bij 
een collega in een aanpalend departement? 
I don’t care. Opleiding mag uiteraard werk-
gerelateerd zijn, maar dat hoeft zelfs niet. 

Staalkaart 
Het onderzoek ‘Leren boven 
de maat’, met professoren 
David Gijbels en Piet Van den 
Bossche (IOIW) als promo-
toren, loopt sinds september 
2012 en duurt 2,5 jaar. De 
eerste fase, een enquête en 
het optimaliseren van een 
vragenlijst waarmee bedrij-
ven de leervaardigheden en 
-motivaties van werknemers 
in kaart kunnen brengen, 
is intussen afgerond. Het 
resultaat daarvan is een 
wetenschappelijk onder-
bouwde test met vragen, die 
je gratis online kan doorlopen 
en je inzicht geeft in hoe je 
leert. In de tweede fase van 
het onderzoek proberen de 
onderzoekers nu via observa-
ties en diepte-interviews een 
toolbox te ontwikkelen die 
kenmerken en leervoorkeu-
ren van mensen met de best 
mogelijke werkvormen (ex 
cathedra, zelfstudie, discus-
sie, simulatie, prototyping, 
trajectbegeleiding,…) ver-
bindt. Het ultieme doel is het 
leerrendement van opleidin-
gen meten en optimaliseren, 
en  trainingen dus efficiënter 
en krachtiger maken.

Je vindt de leercompetentie-
vragenlijst op
lerenbovendemaat.be

“Waarom moet je een jonge gast die in het weekend graag feest, verplichten om maandagochtend om acht uur in Brussel 
te zijn?”, zeggen Vanthournhout (l.) en Sprangers (r.). 
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“Waarom moet je een jonge gast die in het 
weekend graag feest, verplichten om maan-
dagochtend om acht uur in Brussel te zijn? 
Als hij liever ‘s zaterdags overdag werkt, 
moet dat toch kunnen? Om kenniswerkers 
zich goed te laten voelen, moet je hen ruimte 
durven geven.”

Beter maar niet duurder
Een optimaal renderende bijscholing – in 
engere zin dan de mindfulness van daarnet 
– voldoet volgens de onderzoekers aan twee 
voorwaarden. Ten eerste werkt ze uitsluitend 
met concrete, authentieke en herkenbare si-
tuaties van op het werk (geen fictieve cases). 
Ten tweede is ze gepersonaliseerd. Dat bete-
kent niet noodzakelijk één op één, maar wel 

kan hoop en al een gezamenlijk introduc-
tiemoment hebben. Maar daar stopt het. Als 
begeleider moet je bovenal een coach zijn, 
een aanspreekpunt. Sommige mensen heb-
ben graag eerst een uitleg – de handleiding! 
– en daarna pas oefeningen. Anderen willen 
meteen aan de slag en zullen wel hulp vra-
gen als ze vastlopen.” 

Drama
Dat iedereen die een opleiding volgt, wil bijle-
ren, verwondert niet. Maar wie genuanceerder 
de motivatie van de mensen analyseert, ont-
waart belangwekkende patronen, zo leert de 
enquête nog. “Wat veel mensen bezighoudt, is 
de relatie met hun collega’s”, zegt Vanthour-
nout. “Ze willen presteren. Uitdrukkelijk beter 

doen dan hun buurman, en 
vooral niet afgaan.”
De consequentie daarvan is 
dat differentiatie niet alleen 
te maken heeft met inhoud - 
wat wil je, wat kan en weet 
je al - maar ook met vorm.  
“Wat voor de ene persoon 
werkt, is contraproductief 
voor de andere. Om het ijs te 
breken, vragen trainers vaak 
om een situatie te delen 
waarin je de mist bent inge-
gaan. Mensen die bang zijn 
voor gezichtsverlies, blokke-
ren daar volledig op. Hetzelf-
de geldt voor rollenspelen in 
een leiderschapscursus. Die 
werken alleen maar voor wie 
er geen moeite mee heeft 
om zich kwetsbaar op te 
stellen. Voor wie geen mal 
figuur wil slaan, zijn ze een 
drama. Als je die mensen 
dwingt om toch mee te doen, 
roep je als trainer meteen 
weerstand op en is de helft 
van je opleiding al om zeep. 
Door rekening te houden 
met wie je voor je hebt, kan 
je dat vermijden.” n

offie en koekjes, misschien? U 
beiden daar, ja u!” Op die verma-
ning trakteerde prof. Marcel Van 
Geel de jonge twintigers Pieter 
Sprangers en Christel Ruttens 
tijdens zijn college Macro-econo-

mie in wat toen nog de tweede kandidatuur 
TEW heette. In de aula leerden Christel en 
Pieter elkaar kennen toen ze toevallig naast 
elkaar zaten. Vandaag zijn ze twee kinderen 
(Lotte is elf, Kaat tien), een  huwelijk en een 
halve carrière later, en runnen ze al meer 
dan vijf jaar hun bedrijf Domo De Refontiro.

Ze bieden advies en consultancy aan in wat 
je overkoepelend menselijke processen kan 
noemen. Over HR-beleid bijvoorbeeld, maar 
ook over strategische planning, teamwork, 
creativiteit, opleiding en training en functi-
onerings- en evaluatiegesprekken. “Domo 
de refontiro is Esperanto voor ‘huis van her-
bronning’”, verduidelijkt Christel stijlvol vro-
lijk. “We wilden een naam die uniek is en die 
openheid uitstraalt, los van grenzen.” Hoe-
wel ze zelf het leeuwendeel van de consul-
tancy verzorgen, werken Christel en Pieter 
voor een aantal projecten ook samen met 
een drietal freelance-experten.

Hoe het is om bovenop een huishouden ook 
samen je bedrijf nog draaiende te houden, 
willen wij weten. Kan je als echtpaar die 
twee gescheiden houden? “We hebben elk 
onze eigen klanten,” lacht Christel. “En aan 

ons huis hebben we een aparte kantoor-
ruimte gebouwd, zodat werken en wonen 
ook fysiek gescheiden zijn.” Maar ’s avonds 
aan tafel overheerst de business  wel eens, 
geeft ze toe. Niet professor Van Geel wijst 
hen dan terecht. “Moeke, vokke, ’t is gedaan 
nu hé. Nu is ’t onzen tijd!” n

K Luxeprobleem
Uitbreiden of niet, that’s the 
question, zegt Christel Rut-
tens. “Klein is fijn, we hebben 
geen extra personeel en het 
is tof werken nu. Maar we 
voelen ook de druk van de 
markt, van onze klanten, om 
te groeien. Dan denk ik: the 
sky is the limit, doen! Maar 
ook: hola. De reden waarom 
we destijds ons eigen bedrijf 
hebben opgericht, is dat we 
nu bijna altijd met inhoud 
bezig zijn, terwijl we vroeger 
de helft van onze tijd spen-
deerden aan managementta-
ken.” Conclusie? “Voorlopig 
doen we voort zoals we bezig 
zijn. En binnen drie jaar zien 
we verder.”

MEER INFORMATIE
domoderefontiro.be
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dat een opleiding rekening houdt met wie je 
bent, met de persoonlijke karaktertrekken 
en voorkeuren van wie de opleiding volgt. 
Meer maatwerk, kost dat niet meer geld? 
“Niet per se”, riposteert Sprangers. “Je moet 
álles durven tellen. Individuele trainingen 
zijn intenser en korter. Ze lijken op het eerste 
gezicht duurder, maar in de eindafrekening 
hou je mensen minder lang van hun werk 
af, leren ze efficiënter, en ligt het rendement 
van de opleiding een stuk hoger.”
Groepstraining en opleiding op maat zijn 
overigens geen tegengestelden, benadrukt 
Gert Vanthournout. “Je kan ook binnen een 
groep differentiëren, door bijvoorbeeld reke-
ning te houden met voorkennis en zelfver-
trouwen. Een goede groepsopleiding Excel 

Klik in de aula, 
klik in het zakenleven
Kennis om de kennis is vooruitgang, maar wie academische inzichten 
ook kan vermarkten, verhoogt het nut ervan. Dat is precies wat het 
alumnikoppel Sprangers-Ruttens waarmaakt. Van een bijzondere 
uitdaging werk/gezin gesproken.

“Aan tafel overheerst de business wel eens”, geeft Christel 
Ruttens toe.
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de personeelsdienst zich vooral op werk-
nemers met een vaste en langdurige aan-
stelling. In de praktijk waren dat vooral de 
professoren en het administratief en tech-
nisch personeel. Omdat onderzoekers vaak 
maar voor een beperkte periode een domein 
komen uitdiepen (vier tot zes jaar, soms ook 
langer) en daarna weer vertrekken, werd er 
vroeger relatief weinig in hen geïnvesteerd. 
Daar komt nu verandering in.”

Paradepaardje
Zo wordt het opleidings-
aanbod van de Antwerp 
Doctoral School, dat de kar 
trekt voor het bijscholen van 
doctoraatsstudenten, bin-
nenkort meer opengesteld 
voor postdoc’ers. Het para-
depaardje dat speciaal voor 
die laatsten wordt opgezet, 
tegen het begin van het vol-
gende academiejaar, is het 
mentoringprogramma (zie 
kader). HR is volop bezig 
met het verder uitwerken 
van het ideale profiel van de 
postdoc’er.
“Voor professoren hebben 
we al een rijk open aanbod, 
met onder meer opleidingen 
over management en lei-
derschap. Via evaluatie- en 
functioneringsgesprekken 
en het monitoren daarvan, 
houden we permanent de 

Lorem ipsum es ta 
mor nientes fort 
Bore veliqua mconsequi er  
etum ip et la con verilis idu 
ipit vel eu facin volor duipit 
nulla auguerit digna onsed 
dunt laorer aessissectet lore   
Te te vulla faccummy num 
quat, velit amet nibh esed 
dolorpe raesse enis. Rud ea 
vullaorting erit, quis eugiam 
inci tie min ut elit iureet, cor 
tat irit aut vullut aliquisi.
Dunt lam veniam, velenit 
lamconse eugiam velit lut 
llum veliquat non velisi.

E

ife is learning. The tagline is more than just a catchy slogan in our knowledge economy, 
as proven by the ‘Learning above the size’ research project on training courses for 
knowledge workers. Researcher Gert Vanthournout and entrepreneur Pieter Sprangers 
explain their research results and subsequent plans in a dossier about learning output 

and much maligned role plays. A survey of 800 employees from 14 organisations has shown that 
motivation plays a crucial role in ensuring that training is truly useful, efficient and instructive 
in work contexts. 
“A company that wants to implement training for knowledge workers efficiently must give them 
autonomy above all else”, says Sprangers. “Training is also about vitality management, a trend 
that is gradually blowing in from Scandinavia. The philosophy behind it is that employees should 
feel good, that the company is partly responsible for this, and that this feeling of well-being will 
eventually pay off – also economically.” Sprangers is in favour of giving employees about half 
a day per week that they can use for an activity which will benefit their personal development. 
This might be some kind of group training, or even a mindfulness course. This freedom to choose 
should be counterbalanced by responsibility, he continues, “because autonomy without results 
is like casting pearls before swine.” 
Together with his wife, Christel Ruttens, Sprangers runs Domo De Refontiro. Their small com-
pany offers consultancy in social innovation and has invested in the ‘Learning above the size’ 
project in order to bring the new knowledge yielded by the research onto the market. 
The University of Antwerp will also use the project’s insights to provide training and develop-
ment opportunities to its own employees. “As a research and education establishment, we con-
sider the optimal training and development of each of our 5000 members of staff a matter of 
honour”, says Greet Dielis, head of the Human Resources department.

Life is learning, also at work

vinger aan de pols. Omdat docenten die in het 
Engels doceren vorig jaar bijvoorbeeld ver-
plicht een taaltest moesten afleggen, hebben 
we een vervolmakingstraject georganiseerd 
met afzonderlijke aandacht voor onder meer 
woordenschat en vloeiend spreken. In 2014 
organiseren we die opleiding opnieuw, maar 
voor een breder publiek. Ook docenten die de 
taaltest formeel gezien niet moeten afleg-
gen, kunnen de opleiding nu volgen.”
“Ook het aanbod voor ons administratief en 
technisch personeel is verder uitgebouwd. 
Dat omvat klassiekers zoals ICT-vaardig-
heden (Word, Excel, Access,…) en zakelijke 
communicatie Engels. Maar ook gedrags-
gebonden vaardigheden, zoals assertiviteits-
training, onderhandelen en het schrijven van 
beleidsadviezen.” n

erklui die leren draaien en 
frezen, of professoren die 
hun onderwijsstijl bijspij-
keren met een individuele 
coach? Kan perfect hier”, 
zegt Greet Dielis. Zij is HR-
verantwoordelijke voor het 

academisch personeel – voor onze proffen, 
assistenten en onderzoekers, samen goed 
voor 3800 mensen en dus de meerderheid 
binnen het totale personeelsbestand. “Uit 
het onderzoek ‘Leren boven de maat’ blijkt 
dat motivatie cruciaal is in het leerrende-
ment van een opleiding. Daar spelen wij hon-
derd procent op in”, zegt Dielis. “Wij vertrek-
ken altijd van een individuele vraag.”
Geen verplichtingen dus, opportuniteiten des 
te meer. Om de Verenigde Staten en opko-
mende economieën in Azië het hoofd te kun-
nen bieden qua onderzoek en ontwikkeling, 
spoort de Europese Unie haar lidstaten tot 
actie aan. Een concrete uitloper daarvan is 
het zogeheten OJO-besluit. Dat letterwoord 
staat voor Ondersteuning Jonge Onderzoe-
kers en verwijst naar een extra subsidie die de 
Vlaamse regering universiteiten toekent, nu al 
voor het derde jaar op rij. “Het is extra geld 
voor het trainen en begeleiden van doctorandi 
en gedoctoreerden die nog geen professor 
zijn”, zegt Dielis. “We willen hen helpen bij het 
uitbouwen van hun carrière, hen leren hoe ze 
die het best in handen kunnen nemen.” 
Postdoctorale onderzoekers (‘postdoc’ers’) 
vielen als ‘tussencategorie’ tot nu toe een 
beetje uit de boot, vult stafmedewerker  
Marjolijn De Clercq aan. “Van oudsher richtte 

“Opleiden en bijscholen is een erezaak”
De Universiteit Antwerpen telt bijna 5000 werknemers. “Als onderzoeks- 
en onderwijsinstelling beschouwen we het optimaal opleiden en 
bijscholen van al die mensen als een erezaak”, zegt Greet Dielis, 
departementsverantwoordelijke bij Personeel & Organisatie.
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Profiteren van ervaring 
Voor postdoctorale onder-
zoekers staat tegen de start 
van het academiejaar 2014-
2015 een gloednieuw mento-
ringprogramma op poten, zo 
maakt Greet Dielis zich sterk. 
“Het opzet is dat jonge post-
doc’ers die een academische 
carrière beogen, zich kunnen 
laten adviseren door ervaren 
professoren die daarvoor 
vrijwillig tijd vrijmaken. Via 
persoonlijke gesprekken kun-
nen ze bij hun mentor terecht 
met allerlei niet-vaktechni-
sche vragen. Hoe bouw je een 
netwerk uit? Moet je jezelf 
en je onderzoek extra in de 
kijker zetten? Zo ja, hoe pak 
je dat dan het best aan? Ook 
hoe je werk en gezin combi-
neert, komt bijvoorbeeld aan 
bod. Het programma is niet 
expliciet gericht op vrouwen, 
maar het is uitdrukkelijk de 
bedoeling dat ook zij erop 
intekenen. Ongeveer twintig 
plaatsen zullen er zijn, de 
oproep wordt de komende 
maanden gelanceerd. Het 
geeft hen niet de garantie dat 
ze prof kunnen worden, maar 
het verhoogt het inzicht in 
hun kansen.”

“Wij vertrekken bij het aanbieden van opleidingen altijd vanuit een individuele vraag”,  
zeggen Marjolijn De Clercq (l.) en Greet Dielis (r.).
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