
 In Vlaanderen en Nederland wordt er al vele jaren 
een opleiding ingericht “Chef Gastro-engineering” 
voor professionals, chefs aangesteld in grote 
zorginstellingen (ziekenhuizen, WZC, enz) die 
maaltijden bereiden voor mensen met vaak 
specifieke zorgnoden en waarbij de bereidingen 
moeten afgestemd worden op hun bijzondere 
problematiek (o.a. ondervoeding bij ouderen, 
ernstig smaakverlies door bv. kanker of andere 
problematieken, slikstoornissen, …). 

Vorig academiejaar startte het Erasmus+ Project 
NECTAR, een Europees project waarin we een 
Europees curriculum uitwerken dat eventueel zou 
kunnen leiden tot een nieuwe graduaatopleiding 
binnen de hogeschool.

De cursisten volgen momenteel enkele modules 
binnen de opleiding Facility management via het 
traject voor afstandsstudenten. In de toekomst 
hopen we deze doelgroep verder te kunnen 
professionaliseren via creditcontracten.

Er worden steeds meer levenslang lerenden verwelkomd aan 
hogescholen en universiteiten. Zo liet Odisee  
co-hogeschool in januari van dit jaar optekenen dat bijna 
25% van haar totale studentenpopulatie ouder dan 25 is. 
Marketingmanager Filip Salmon: ‘Waar vroeger de 'oudere' 
volwassene een uitzondering was in onze aula's, is hij - pardon, 
zij! - nu meer en meer regel.’  

Binnen Odisee is er sinds dit jaar vol ingezet op microcredentials. 
Dit kunnen vakken zijn uit een opleiding of leertrajecten die 
los van de bestaande programma’s worden aangeboden. 
Resultaten uit onderzoeken en nieuwe inzichten kunnen zo 
gemakkelijk worden gedeeld met studenten, maar dus ook 
met professionals. Opleidingshoofd Bram Rotthier. "Vanuit 
de opleiding Energietechnologie vinden we het essentieel om 
ook opleidingen aan te bieden voor professionals in deze snel 
evoluerende sector. In de microcredential Gebouwenbeheer 
gaan levenslang lerenden samen met generatiestudenten aan 
de slag in onze labo's, wat voor een interessante kruisbestuiving 
zorgt. Deze opleiding is in februari van start gegaan met de 
microcredential ‘Gebouwenbeheer’, waarmee deelnemers bij 
afronding de KNX Basic en Advanced-certificaten behalen.  

De opleiding Facility Management  biedt  microcredentials 
rond duurzaam huisvesten aan. In deze microcredentials leren 
studenten geheel op eigen tempo dankzij een goede mix van 
live en online onderwijsactiviteiten.  Tilly:  "Ik denk dat het 
heel belangrijk is voor bedrijven om binnen het kader van hun 
retentiebeleid in te zetten op extra professionalisering, zeker via 

flexibele leermodules. Zo kan er worden ingespeeld op de noden 
van zij-instromers, wat een win-win voor de professional en de 
werkplek creëert.” 

Naast het benutten van het bestaande onderwijsaanbod 
heeft Odisee co-hogeschool een microcredential binnen 
haar aanbod van permanente vorming ontwikkeld. 
In april start Odisee Advanced Education met de 
microcredential ‘Systemische transformatie’, waarin 
professionals en geïnteresseerden aan de slag gaan met 
duurzaamheidsvraagstukken in hun organisatie. Deze 
microcredential is een samenwerking van Odisee en het 
Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek 
(ILVO) en speelt in op de evolutie in de bedrijfswereld naar 
duurzamer ondernemen. Deelnemers aan de microcredential 
krijgen noodzakelijke handvaten aangereikt om duurzame 
interventies in hun organisatie in gang te zetten en op te 
volgen. Inschrijven voor deze microcredential kan nog via de 
website.   

Tilly Baute, hoofd van de opleiding Facility Management 
en ambassadeur van het landelijk expertisenetwerk, komt 
regelmatig in contact met mensen die als facility manager 
willen gaan werken of al werken, maar nog niet over de juiste 
diploma’s of getuigschriften beschikken. Facility manager 
is dan ook een relatief onbekend beroep.  "Een Facility 
Manager krijgt met heel veel verschillende thema's te maken 
op en rond de werkvloer.  Door in te zoomen op de theorie 
achter die thema's tijdens de bacheloropleiding heb ik een 
goed idee waar ik als FM-professional moet beginnen in de 
praktijk. Daardoor kan ik efficiënter het hoofd bieden aan 
de vele en onderscheiden uitdagingen van ons boeiend 
vak." (Laureaat alumnus - Bachelor Facility Management in 
afstandsonderwijs - Bob Huyskens) 

Lang leve leren

Tilly Baute  
Opleidingshoofd Facility Management  
aan de Odisee Hogeschool Gent


