
 

Jaarverslag 2020 



  



 

Inhoud 
TUA West ............................................................................................................................. 6 

De twee centrale pijlers ................................................................................................................................. 7 

Topsectoren in West-Vlaanderen ............................................................................................................... 10 

Innoverend onderzoek ...................................................................................................... 12 

Kenniswijzer .................................................................................................................................................. 12 

Onderzoek in de kijker ................................................................................................................................. 13 

Optimaliseren onderzoeksfaciliteiten ....................................................................................................... 14 

Wetenschapsparken .................................................................................................................................... 19 

Internationalisering ........................................................................................................... 23 

Provinciaal stagereglement ......................................................................................................................... 23 

Cross-sectorale verankering ....................................................................................................................... 24 



Innoverend onderwijs ....................................................................................................... 25 

Werkplekleren ............................................................................................................................................... 25 

Ondersteunen kwalitatieve opleidingen ................................................................................................... 29 

Stimuleren ondernemerschap ................................................................................................................... 31 

Via valorisatie naar kmo’s ................................................................................................. 33 

Samenwerkingen tussen kennisinstellingen en kmo’s ............................................................................ 33 

 

 



 
5 

Beste lezer 

2020 is een jaar dat de geschiedenisboeken in gaat. 2020 is een jaar van tegenstellingen, enthousiast 

gestart in wat voor TUA, 5 jaar na oprichting, een feestjaar moest worden. Met een herwonnen dynamiek 

in de expertengroepen, nog meer dan voorheen het kloppend hart van de TUA-werking en de vinger aan 

de onderzoekpols. Een jaar ook waarin er gefeest zou worden met een heus Kennisfestival. Een jaar met 

een primeur voor het West-Vlaamse hoger onderwijs: nieuwe opleidingen in alle vormen, maten en 

gewichten maar toch vooral in de vorm van postgraduaten en Ma-na-Ma’s.  

En toen stond alles stil. Het enthousiasme maakte plaats voor angst en 

onzekerheid. Verwarring ook. De eerste events werden enkele maandjes 

vooruitgeschoven, dat zou wel volstaan. Helaas. Maar na de eerste schok, kwam 

ook de veerkracht. Veel van wat we gepland hadden, kon toch doorgaan, vaak 

in aangepaste vorm. De goesting en het enthousiasme bleven, ook bij onze 

partners die in het schuiven tussen codes rood en oranje een fulltime job 

vonden. Ik wil het TUA-team bedanken voor hun niet aflatende inzet en 

doorzettingsvermogen in dit rare jaar. Eentje waar we nog beter op elkaar 

ingespeeld geraakten, zij het dan enkel verbonden via een digitale link. 2021 

kan alleen maar beter worden, want ons team staat klaar!  
Charlotte Destoop 

Directeur 
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TUA West 
De ‘Technische Universitaire Alliantie voor economische transformatie in West-

Vlaanderen’, in het kort TUA, werd formeel opgericht in 2015. Het externe 

agentschap van de Provincie West-Vlaanderen draagt bij tot de 

versnelde transformatie van de kennisgedreven economie in 

West-Vlaanderen. 

Concreet vertaalt dat zich in twee pijlers die de werking van TUA 

samenvatten. In de eerste plaats faciliteert TUA samenwerkingen 

met en tussen de hoger onderwijsinstellingen (Howest, KU Leuven, 

Universiteit Gent en VIVES) en de onderzoekscentra in West-

Vlaanderen. In tweede instantie wil TUA de aanwezige kennis laten 

doorstromen naar de bedrijven en vooral naar de kmo’s binnen de 

provincie. Zo helpt de organisatie de economische beleidsdoelstelling van 

de Provincie West-Vlaanderen mee realiseren. 
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De twee centrale pijlers 

Kennis verbinden 

De kennisbodem in West-Vlaanderen is erg rijk. TUA investeert in het verder uitbouwen van 

onderzoekinfrastructuur in de provincie en in inhoudelijke samenwerking tussen de verschillende 

kennisinstellingen. Het gaat over bruggen bouwen over de grenzen van de individuele 

kennisinstelling.  

De voorbije jaren werd sterk geïnvesteerd in onderzoekinfrastructuur: het Bewegingslabo van KU 

Leuven in Brugge, het Zorglab van VIVES, het West-Vlaams M&M-centrum en het Circular Materials Center 

zijn maar enkele voorbeelden. In 2021 zal ook het VEG-i-TEC gebouw in gebruik worden genomen en wordt 

er verder gewerkt aan plannen voor een wetenschapspark in Roeselare. 

Gedragen onderzoek levert de basis voor kwaliteitsvol onderwijs. TUA ondersteunt daarom bestaande 

opleidingen in de West-Vlaamse topsectoren en helpt nieuwe onderwijsinitiatieven mee uit te bouwen. De 

waaier aan initiatieven is breed: van volwaardige bachelor- en masteropleidingen over summer schools 

tot postacademische en voortgezette opleidingen. 
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Innovatie stimuleren 

TUA onderneemt, in samenspraak met diverse partners, acties om de aanwezige 

kennis in onze provincie te valoriseren en zo innovatie te stimuleren. 

Omwille van hun innovatieve infrastructuur zijn kennisinstellingen 

gegeerde samenwerkingspartners. TUA brengt onderzoekers en 

bedrijven samen via werkingsprojecten binnen de prioritaire 

sectoren. 

TUA valoriseert kennis via open innovatie of de praktijk van 

bedrijven om innovatieve ideeën en concepten met een 

andere onderneming of kennisinstelling(en) uit te werken, 

uit te wisselen en eventueel te verhandelen. 

Afhankelijk van hun vraag en nood linkt TUA bedrijven aan 

het juiste traject. Dit kan zowel een onderzoeks- als een 

valorisatietraject zijn.  
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Actieplan 2020 
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Topsectoren in West-Vlaanderen 
De werking van TUA focust op ‘Blue Energy’, ‘Nieuwe Materialen’, ‘Machinebouw & Mechatronica’, 

‘Voeding’ en ‘Zorg’. Die 5 kenniswerven worden geïdentificeerd als topsectoren binnen de 

Provincie West-Vlaanderen. 

 

Expertgroepen 

Eén van de instrumenten die TUA aangrijpt om haar doelstellingen 

te bereiken zijn de thematische expertgroepen waarin 

onderzoekers van alle West-Vlaamse kennisinstellingen zetelen. 

De experten kijken ook over de inhoudelijke schotten heen; cross-

sectorale innovatie staat immers garant voor de beste resultaten. 
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Innoverend onderzoek 
West-Vlaanderen beschikt over een rijke kennisbodem waar tal van onderzoekers actief zijn. Om die 

bodem te voeden is het belangrijk om continu te investeren in innoverend onderzoek.  

Kenniswijzer 
TUA en POM West-Vlaanderen lanceren via Fabrieken voor de Toekomst Kenniswijzer, een digitaal 

platform gericht op bedrijven. Via Kenniswijzer kunnen zij een concreet innovatievraagstuk voorleggen 

aan een panel van experten uit de West-Vlaamse kennisinstellingen.  

Ondernemingen en kennispartners slaan wel vaker de handen in elkaar, maar 

Kenniswijzer biedt een surplus aan toegankelijkheid en effectiviteit: 

bedrijven kunnen met vragen over hun productontwikkeling en 

productieproces op een laagdrempelige en snelle manier in 

contact komen met de juiste experten van alle West-Vlaamse 

hoger onderwijsinstellingen en onderzoekscentra. 

http://www.kenniswijzer.be/
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Onderzoek in de kijker 
In West-Vlaanderen zijn vier hoger onderwijs-

instellingen en tal van andere onderzoekinstellingen 

actief op heel uiteenlopende onderzoekdomeinen. Bij 

TUA geloven we sterk in de meerwaarde van  

kennisinstellingen voor het bedrijfsleven. Vaak 

echter maakt onbekend onbemind.  

Met de rubriek ‘Onderzoek in de kijker’ focussen we 

maandelijks op de expertise van één onderzoeker 

actief op West-Vlaamse bodem. In ware Jambersstijl 

vuren we een aantal vragen op de onderzoekers af op 

zoek naar concrete, hapklare antwoorden. Wie zijn ze? 

Wat doen ze? Maar vooral: wat kunnen ze betekenen 

voor een bedrijf?  

Op die manier brengen we onderzoek dichter bij het 

bedrijfsleven en stimuleren we potentiële 

samenwerking.  

https://tuawest.be/onderzoeker/onderzoek-in-de-kijker/
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Optimaliseren onderzoeksfaciliteiten 
De wereld verandert snel en continu. Dit betekent ook dat onderzoek niet stilstaat en 

dynamisch moet reageren op maatschappelijke veranderingen. Dat vergt investeringen 

in state-of-the-art infrastructuur en up-to-date analysetoestellen.  

TUA faciliteert dit proces door actief met kennisinstellingen te solliciteren naar 

projectmiddelen om te investeren in onderzoekinfrastructuur. Zo worden 

onderzoeksfaciliteiten geoptimaliseerd en uitgebouwd tot ware hubs waar innovatief 

onderzoek wordt gestimuleerd en waar industrie en onderzoek elkaar ontmoeten.  

Sinds de oprichting van TUA werden al tal van projecten uitgevoerd waarbij het 

onderzoekpotentieel van de kennisinstellingen werd ondersteund. Hieronder 

bespreken we de investeringsdossiers die centraal stonden in de werking van TUA in het 

bewogen jaar 2020. 
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Blue Accelerator  

Met de Noordzee heeft West-Vlaanderen een unieke troef in handen. De blauwe economie vervult dan 

ook een belangrijke rol binnen het West-Vlaamse innovatielandschap. Naast offshore windenergie zijn er 

in de blue energy sector ook heel wat ontwikkelingen op het vlak van golf- en getijdenenergie. 

Verschillende Vlaamse bedrijven spelen een prominente rol in die groeisector en in de wetenschappelijke 

wereld is er heel wat kennis beschikbaar. Daarom ging in 2019 het project ‘Blue Accelerator’ van start.  

De Blue Accelerator, gelegen op 500 meter voor de kust van Oostende, stimuleert maritieme 

innovatie en ontwikkeling in real life omstandigheden. Bedrijven en onderzoeksorganisaties 

kunnen beroep doen op de Blue Accelerator voor een wijd scala aan testen zowel op als 

onder het zeeniveau.  

Eerder dit jaar kreeg het living lab een update en werd het even aan land 

gebracht. Na dat kleine onderhoud staat de geüpdatete container opnieuw 

op zee ter beschikking van de maritieme onderzoekswereld en het 

bedrijfsleven.   

https://www.blueaccelerator.be/
https://www.blueaccelerator.be/versatile-testing-at-sea
http://pomwvl.be/news/blue-accelerator-terug-op-zijn-plaats
http://pomwvl.be/news/blue-accelerator-terug-op-zijn-plaats
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OIP Voeding 

De voedingssector speelt een zeer belangrijke rol binnen de Vlaamse economie. Nog meer in de West-

Vlaamse economie waar agrovoeding een van de topsectoren vormt. Die sector evolueert echter snel en 

het is belangrijk dat ze gewapend is om ook in de toekomst groei te blijven realiseren. 

Met het project ‘Open testing- en onderzoeksfaciliteiten voor topsectoren in de West-Vlaamse 

voedingsindustrie’ verstevigen KU Leuven en Universiteit Gent het innovatiepotentieel van de 

voedingsindustrie via een aantal gerichte complementaire investeringen.  

Eind 2020 liep het project succesvol ten einde. Enerzijds werd het Foods & Lipids lab van KU 

Leuven Campus Kulak Kortrijk uitgebouwd. Het onderzoek focust op vetten en hun unieke 

functie binnen voedingsproducten. Anderzijds investeerde UGent Campus Kortrijk in 

haar laboratorium voor voedingsmicrobiologie- en technologie.  

Daarnaast werden ook twee ecosystemen opgezet met de steun van 

Flanders Food. Uit die ecosystemen gericht op nevenstromen en het 

frituurproces ontsproten al heel wat relevante 

(onderzoeks)projecten voor de agrovoedingsindustrie. 

https://tuawest.be/home/projecten/open-testing-en-onderzoeksfaciliteiten-voor-topsectoren-in-de-west-vlaamse-voedingsindustrie/
https://kulak.kuleuven.be/nl/onderzoek/Onderzoeksdomeinen/chemie
https://www.ugent.be/bw/foodscience/en
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Proeftuin Voeding-Water 

De stap van onderzoeksfase naar implementatie van technologische innovaties is voor bedrijven vaak nog 

te groot of te complex. Hierdoor is er sprake van een kloof tussen het onderzoek en de uiteindelijke 

marktpenetratie. Het project ‘Proeftuin Voeding-Water’ wil hierop inspelen door een proeftuin op te zetten 

voor West-Vlaamse voedingsbedrijven.  

De proeftuin is onderdeel van VEG-i-TEC, een grootschalig infrastructuurproject van Universiteit Gent 

Campus Kortrijk. Dankzij de inrichting van een mini-voedingsfabriek kunnen groente- en 

aardappelverwerkende bedrijven op representatieve schaal alternatieve en innovatieve 

technologieën testen op verschillende eenheidsbewerkingen (wassen, snijden…). Ook wordt 

er specifieke aandacht besteed aan het watergebruik met projectpartner VLAKWA. 

De eerste steen werd gelegd, nu is het aftellen naar de volledige oplevering van 

die innovatieve proeftuin in 2021. VEG-i-TEC wordt een centrale hub voor de 

agrovoedingsindustrie in het hart van Kortrijk die sterk zal bijdragen tot 

het verder ontwikkelen en innoveren van die ijzersterke en 

prominent aanwezige sector in West-Vlaanderen.  

https://tuawest.be/home/projecten/proeftuin-voeding-water/
https://www.ugent.be/veg-i-tec/en
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We-Lab for Health Technology & Movement 

We-Lab is een investeringsdossier met in de hoofdrollen KU Leuven Campus Brugge en VIVES Campus 

Brugge. Beide kennisinstellingen investeerden in apparatuur en infrastructuur waarbij de eindgebruiker, 

in dit geval de patiënt, centraal staat.  

Beide labs werken samen met bedrijven en eindgebruikers en zijn exemplarisch voor de aanpak van 

cocreatie, een samenwerking tussen verschillende belanghebbenden. Innovatie ontstaat immers vaak op 

kruispunten. De waarde van die methodiek ligt niet zozeer in de technologie, het product of de dienst, 

maar vooral in de ervaring van de gebruiker. De resultaten zijn producten of diensten die de 

behandeling en begeleiding van de patiënt, gebruiker en zijn omgeving kunnen 

optimaliseren. 

In 2020 werkten we toe naar het eindevenement, het ‘Senior Symposium: toolkit 

om actief en mobiel ouder worden’. Die namiddag bundelden de 

kennisinstellingen en Stad Brugge hun kennis om zowel 

zorgprofessionals als ouderen te informeren over het vergroten van 

de levenskwaliteit op latere leeftijd. Door de COVID-19-perikelen 

werd alles gedigitaliseerd en kunnen de presentaties 

herbekeken worden.  

https://tuawest.be/home/projecten/we-lab-for-health-technology-and-movement/
https://tuawest.be/terugblik-senior-symposium-2020/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyYr0itFWKiAyKTja_BcNs-wiJ2WOw0Mx
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Wetenschapsparken 
West-Vlaanderen staat economisch sterk dankzij haar dynamisch industrieel kmo-weefsel en de 

aanwezigheid van verschillende kennisinstellingen. Wanneer die twee actoren de krachten bundelen en 

complementaire activiteiten uitvoeren, wordt de West-Vlaamse economie verder gestimuleerd.  

De sleutel voor die toekomstgerichte industriële 

ontwikkeling ligt in de creatie van sterke en nabije 

kennishubs in West-Vlaanderen, ofwel 

wetenschapsparken. Via de uitbouw en 

vermenigvuldiging van toegepaste 

kennisfaciliteiten en -netwerken kan de 

innovatiegraad van West-Vlaanderen zich 

ontluiken tot zijn ware potentieel. 

Deze thematische wetenschapsparken in West-

Vlaanderen zorgen ervoor dat de regio zich 

ontpopt tot een ware R&D-regio waarbij 

innoveren inherent deel uitmaakt van het DNA. 



 
20 

Voeding en gezondheid 

NuHCaS is een open onderzoeks- en innovatiecentrum dat de disciplines Nutrition, Health en Care 

samenbrengt in een Systemische benadering. Via dit samenwerkingsverband bundelen de 

initiatiefnemers TUA, POM West-Vlaanderen, Flanders’ FOOD, Ilvo en VIVES de krachten om de voedings-, 
zorg- en gezondheidssector te ondersteunen. Dit doen ze door middel van op feiten gebaseerde kennis op te 
bouwen en onderzoek uit te voeren naar de invloed van voeding op onze gezondheid. 
 

NuHCaS streeft naar innovaties in voeding en gezondheidszorg die op langere termijn zorgen voor 

een verhoogde impact, zowel economisch als maatschappelijk. NuHCaS heeft de ambitie om uit 

te groeien tot een Vlaams en Europees expertisecentrum inzake die thematiek.   
 

Binnen NuHCaS worden allerlei opportuniteiten gescand op het kruispunt van 

voeding en gezondheid die vervolgens uitgewerkt kunnen worden tot een 

concreet project. Voorbeelden hiervan zijn Kitchen Pilot waar geïnvesteerd 

wordt in innovatieve keukentoestellen waar regeneratie centraal staat. 

Daarnaast speelt ook het PROOF-project een centrale rol. Met dit 

investeringsdossier worden de eerste infrastructurele stappen 

gezet om een wetenschapspark rond voeding en 

gezondheid in Roeselare uit te bouwen.  

 

https://nuhcas.be/
https://tuawest.be/home/projecten/kitchenpilot/
https://tuawest.be/home/projecten/proof/
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Circular Materials Center 

Circulair ondernemen is aan een flinke opmars bezig. Steeds meer industriële actoren zijn zich bewust 

van hun impact op het milieu en proberen hun kringlopen te sluiten. Een tendens die ook de 

kennisinstellingen in West-Vlaanderen, actief binnen de nieuwe materialen, niet is ontgaan. 

In 2020 opende het Circular Materials Center officieel de deuren. De centrale hub voor de kunststoffen- 

en textielsector is het buitengewone eindresultaat van het project ‘Circularity in & with New Materials’. 

Daar werden strategische investeringen gerealiseerd die noodzakelijk zijn voor de stimulans van 

recyclaat als grondstof.  

Het CMC is een onderzoeks- en opleidingscentrum met als doel bedrijven te stimuleren 

om circulair te ondernemen door hen toegang te geven tot expertise, infrastructuur 

en opleidingen. Hiervoor bundelen we de krachten in een partnerschap tussen 

kennis- en opleidingspartners, sector- en werkgeversorganisaties en vooral 

vele bedrijven.  

Geïnteresseerden kunnen het Circular Materials Center ook 

virtueel bezoeken en zich laten onderdompelen in de sfeer 

van ongelimiteerde recyclage. 

https://tuawest.be/home/projecten/circularity-in-with-new-materials/
https://www.circularmaterialscenter.be/
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M&M-centrum 

De cluster Machinebouw & Mechatronica is met 40,2% van de tewerkstelling in de West-Vlaamse 

metaalverwerkende sector en zelfs 40% van de Vlaamse tewerkstelling in mechatronica een belangrijke 

schakel. Die sector is in West-Vlaanderen goed voor meer dan 11.000 rechtstreekse arbeidsplaatsen en 

een toegevoegde waarde van 1,2 miljard euro. 

Reden te meer om sterk in te zetten op de sector. De machines van de toekomst zijn slim en zelflerend. 

Ze capteren data via een netwerk van sensoren en interageren met andere machines én 

met hun operatoren om een nog hogere graad van flexibiliteit of prestatie te krijgen. 

De uitdaging is om deze concepten om te zetten naar concrete toepassingen 

op maat van de verschillende productieprocessen in elke kmo. 

Een uitdaging die de West-Vlaamse M&M-experten graag aangaan. Met 

de uitbouw van 5 nichelabo’s met high-end testinfrastructuur 

verspreid in West-Vlaanderen leggen zij actief de link met het 

bedrijfsleven. Aan de hand van 3 hoofdthema’s, namelijk Machine 4.0, 

Operator 4.0 en Productie 4.0 begeleidt het M&M-centrum kleine en 

grote ondernemingen in hun eerste digitalisatiestappen.  

https://fabriekenvoordetoekomst.be/mmlabs
https://fabriekenvoordetoekomst.be/vraagstuk
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Internationalisering 

Provinciaal stagereglement 
TUA stimuleert, samen met de Provincie West-

Vlaanderen, internationaliseringsinitiatieven in het 

hoger onderwijs. In het kader van de verdere 

uitbouw van hun internationalisering heeft TUA een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de 

hogescholen Howest en VIVES. 

De Provincie West-Vlaanderen wil de internationale 

mobiliteit van studenten, jong afgestudeerden, 

docenten en onderzoekers een boost geven in een 

werkgebied dat complementair is t.o.v. Erasmus+. Zo 

komen langlopende onderwijs-, stage- en 

onderzoekservaringen wereldwijd en kortlopende 

ervaringen in de buurregio’s in aanmerking voor een 

provinciale subsidie. 

https://tuawest.be/subsidie-voor-internationale-mobiliteit/
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Cross-sectorale verankering 

GoToS3 

We stelden het al eerder in dit jaarverslag: cross-sectorale samenwerking staat garant voor de beste 

resultaten. Die gedachtegang kent concrete uitwerking via het grootschalige project GoToS3. Deze 

projectenportefeuille bestaat uit 17 projecten waarbij interregionale innovatie in Hauts-de-France, West-

Vlaanderen en Wallonië centraal staat.  

De 17 projecten worden stuk voor stuk uitgedaagd om complementair te werken en 

activiteiten te bundelen om zo een grotere impact op het gehele gebied te hebben. Die 

impact verwezenlijkt men in 6 verschillende innovatiedomeinen. 

De overkoepelende ambitie is om het grensoverschrijdende en cross-sectoraal 

ecosysteem van onderzoek en innovatie te versterken en de economische 

ontwikkeling van de kmo’s in de regio te bevorderen. Dit gebeurt door 

middel van de interacties en synergiën tussen de verschillende 

projecten van de portefeuille en bedrijven.   

 

http://www.gotos3.eu/nl
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Innoverend onderwijs 

Werkplekleren 
De samenwerking tussen hoger onderwijs en bedrijven gaat verder 

dan het voorleggen van kennisvragen aan onderzoekers of het delen 

van onderzoekinfrastructuur. We zijn ervan overtuigd dat de link 

tussen de onderwijs- en de bedrijfswereld best zo vroeg mogelijk 

wordt gelegd, bijvoorbeeld via stages, werkplekleren of duaal leren. 

TUA vertegenwoordigt het hoger onderwijs in het Provinciaal Partneroverleg Duaal Leren. Vanuit dit 

overlegorgaan volgen we de ontwikkelingen rond duaal leren in het secundair onderwijs op. Zo kunnen 

we nagaan hoe die onderwijsvorm ook in het hoger onderwijs kan worden geïmplementeerd.  

Die samenwerking tussen het hoger onderwijs en het werkveld is een grote meerwaarde. Door 

studenten al tijdens hun studie kennis te laten maken met de werkvloer worden ze beter voorbereid op 

de arbeidsmarkt. Ondernemingen kunnen toekomstige professionals mee opleiden en krijgen toegang 

tot technische profielen met de juiste competenties. 
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Lerende Euregio Scheldemond 

Met het Lerende Euregio Scheldemond (LES) project maken 15 Vlaamse en Nederlandse organisaties 

samen werk van een groter, grensoverschrijdend arbeidspotentieel voor bedrijven en een ruimere 

arbeidsmarkt voor studenten en pas afgestudeerden. Het LES project zet in op een betere afstemming en 

een nauwere samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen, onder andere via werkplekleren 

in technische opleidingen en in de zorg. TUA coördineert een proeftuin in de graduaatsopleidingen. 

Het LES Fonds biedt scholen, bedrijven en besturen uit de Euregio Scheldemond een laagdrempelige 

kans om elkaar over de grenzen heen (beter) te leren kennen door kleinschalige 

uitwisselingsacties te financieren. 

Op 9 december 2020 vond het eerste Lerende Euregio Scheldemond 

stakeholdersevent plaats. Sprekers uit de zorg en techniek/IT sector, uit 

onderwijs en bedrijfsleven, bogen zich over de vraag of technologische 

innovatie daadwerkelijk kan bijdragen tot het verbeteren van de zorg.  

 

https://www.lerendeeuregioscheldemond.eu/les-project/inspiratiegids/pilot-graduaatsopleidingen
https://www.lerendeeuregioscheldemond.eu/les-fonds-stimuleren-van-grensoverschrijdende-samenwerking
https://www.lerendeeuregioscheldemond.eu/les-project/nieuws/les-stakeholderevent-bruggenbouwers-tussen-zorg-en-techniek
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Alternance: duaal leren in een bedrijf 

Alternance is een systeem van duaal leren in hogescholen en universiteiten dat in Frankrijk goed is 

ingeburgerd. De student combineert het volgen van colleges met een opleiding binnen een bedrijf. 

Gedurende het jaar is de student voor meer dan 50 procent actief binnen het bedrijf. 

Via dit project wilde de Vlaamse overheid de mogelijkheden verkennen van dit model, met het oog op een 

eventuele implementatie ervan in Vlaanderen. Enkele proefprojecten van duale leertrajecten, in cocreatie 

in een Vlaams-Franse context, moeten leiden tot bruikbare en te veralgemenen modellen die de 

grensoverschrijdende uitwisseling van studenten stimuleren. Voor hogescholen, universiteiten 

en het volwassenenonderwijs is de praktijk- en bedrijfsgerichte aanpak van duaal leren een 

kans om de opleidingen nog beter te laten aansluiten op de veranderende arbeidsmarkt.  

De bestaande regelgeving moet nog verder verfijnd worden, maar laat nu al toe 

om nieuwe vormen van werkplekleren in de onderwijscurricula op te nemen. 

De autonomie van de hoger onderwijsinstellingen om zelf 

overeenkomsten vast te leggen en aan kwaliteitsbewaking te doen, 

is groot. 

 

https://tuawest.be/home/projecten/duaal-leren-alternance/
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Duaal leren in het hoger en volwassenenonderwijs  

Met het project Duaal leren in het Hoger Onderwijs en volwassenenonderwijs: cocreatie van 4 

leertrajecten op maat onderzoeken projectpartners TUA, Agoria, CVO Altus, CVO VTI Brugge, Huis van het 

leren, POM West-Vlaanderen en VIVES de mogelijkheden, randvoorwaarden en modaliteiten van duaal 

leren in het volwassenenonderwijs en hoger onderwijs. 

 

In cocreatie met bedrijven worden duale trajecten uitgewerkt in de opleiding Electromecanicien van CVO 

VTI Brugge en in de graduaatsopleidingen Elektromechanische systemen, Voertuigtechnieken en 

Netwerkbeheer van VIVES. 

 

De partners zoeken samen een antwoord op uitdagingen met betrekking tot de 

sensibilisering van cursisten en werkgevers, het statuut van de lerende en 

financiële incentives voor ondernemingen en het aanbieden van 

kwaliteitsvolle leerwerkplekken en mentoropleidingen. 

https://tuawest.be/home/projecten/duaal-leren-ho/
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Ondersteunen kwalitatieve opleidingen 

5 miljoen voor West-Vlaanderen 

Al geruime tijd pleit het West-Vlaamse middenveld voor een financiële inhaalbeweging voor het hoger 

onderwijs in onze provincie. Een studie van vorig jaar, uitgevoerd door de POM West-Vlaanderen, legde 

de vinger nog eens duidelijk op de wonde: er is sprake van een structurele onderfinanciering van het hoger 

onderwijs in de provincie. 

In 2020 stelde de Vlaamse regering 5 miljoen euro ter beschikking van het West-Vlaamse hoger onderwijs. 

Met die middelen zullen nieuwe Ma-na-Ma’s en postgraduaten ingericht worden die aansluiten bij de 

West-Vlaamse economische speerpuntclusters. Naast nieuwe en unieke opleidingen komen er ook 

versterkte samenwerkingen tussen de hogescholen en universiteiten om de student in de toekomst het 

allerbeste onderwijs te kunnen blijven aanbieden. 

https://tuawest.be/elementor-2492/
https://www.focus-wtv.be/nieuws/hoger-onderwijs-west-vlaanderen-krijgt-een-boost
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Voortgezette opleiding Blue Energy 

 

Offshore windenergie ontwikkelt zich snel in België en 

Europa. België bekleedt momenteel een 4de plaats op de 

wereldranglijst wat betreft geïnstalleerde infrastructuur. 

 

Op vraag van het werkveld en TUA en in samenwerking 

met enkele partners heeft UGent in 2020 een derde editie 

van de voortgezette opleiding ‘Offshore Windenergie’ 

uitgewerkt. 

 

De opleiding richt zich tot hogeropgeleide technische 

profielen, zowel pas afgestudeerden als ervaren 

werknemers, en behandelt alle facetten van de offshore 

windenergie.  

  

https://www.ugain.ugent.be/offshorewindenergy2020.htm
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Stimuleren ondernemerschap 
Het ondernemersbloed raast door de aderen van de West-Vlaamse studenten. Het aantal West-Vlaamse 

student-zelfstandigen kende de voorbije jaren een stevige opmars. In 2020 hadden ruim 1.000 West-

Vlaamse studenten het statuut van student-zelfstandige, bijna een verdubbeling in 3 jaar tijd. Naast dit 

sociaalfiscaal statuut ‘student-zelfstandige’ bestaat er in de hoger onderwijsinstellingen ook een intern 

statuut ‘student-ondernemer’. Hierdoor kunnen studenten via allerhande faciliteiten (bijvoorbeeld: 

examens verplaatsen of stages in functie van hun onderneming) op een soepele manier experimenteren 

met ondernemerschap en extra inkomsten verwerven uit een zelfstandige activiteit. 

TUA maakt studenten bewust van de voortrekkersrol van West-Vlaanderen binnen de kenniswerven en 

stimuleert ondernemerschap bij studenten via projecten en evenementen.  

https://www.protopitch.eu/nl/
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Protopitch 

Protopitch 3.0 bood van 2016 tot 2020 ondersteuning aan studenten, (pre)starters en ondernemers in de 

sector van de culturele en creatieve industrie en digitale beeldbewerking. Vijf Franse, Vlaamse en Waalse 

partners bundelden hun expertise en netwerk in een sterk en complementair begeleidingsaanbod via drie 

tools:  

Boostcamp: aanmoedigen van ondernemerschap bij studenten en begeleiding bij het uitwerken van 

ondernemingsideeën 

Boostbusiness: individuele begeleiding en vormingen voor ondernemingen uit de creatieve 

industrieën  

 

Boostpitch: startende ondernemers uitdagen via een (pitchwedstrijd  

De Vlaamse partners TUA en OC West blikken tevreden terug op het 

project en op de hoogtepunten aan Vlaamse kant: een geslaagd 

Boostcamp rond circulair ondernemerschap te Kortrijk in 2019 

en een digitale editie van Boostpitch en het slotevenement 

in 2020.  

  

https://www.protopitch.eu/nl/protopitch-3-0-lheure-du-bilan/
https://vimeo.com/467265055?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Envoi_replay__NL__Prsents__Evnement_final__BoostPitch&utm_medium=email
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Via valorisatie naar kmo’s 

Samenwerkingen tussen kennisinstellingen en kmo’s 
TUA is sterke voorstander van samenwerkingen tussen kennisinstellingen en kmo’s. Om het 

innovatievermogen en de slagkracht van een bedrijf te versterken, bundelt TUA de knowhow van de West-

Vlaamse kennispartners. Op die manier stimuleert en faciliteert TUA de doorstroming van de 

aanwezige kennis naar het bedrijfsleven. 

Het West-Vlaamse economische weefsel is divers, alsook de trajecten die via projectwerking gecreëerd 

worden. Hierdoor krijgen ook kleinere ondernemingen de kans om te innoveren. Bovendien stelt de 

samenwerking met het werkveld kennisinstellingen in staat om de resultaten van hun onderzoek te 

valoriseren, een win-win dus.  
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Smart Services Bridge 

Smart Services Bridge slaat de brug tussen ondernemingen en het hoger onderwijs in de Provincies West-

Vlaanderen en Zeeland. Onder coördinatie van TUA bouwen de projectpartners Dockwize, Howest, HZ 

University of Applied Sciences, OC West en VIVES een structurele samenwerking uit met het werkveld.  

SSB wil ondernemingen helpen innoveren en biedt daartoe een tweeledig begeleidingstraject aan. 

Via innovatietrajecten krijgen ondernemingen ondersteuning van een hogeschool bij de ontwikkeling 

of optimalisatie van een product of dienst.  

Aanvullend hierop kunnen ze een valorisatietraject doorlopen om hun innovaties 

succesvol te implementeren en om te kunnen groeien.  

De samenwerkingstrajecten bestrijken uiteenlopende onderwerpen binnen 

de West-Vlaamse topsectoren.  

Tijdens klankbordsessies en expertdagen worden de ervaringen 

gedeeld in een interregionaal kennisnetwerk. 

https://www.ssbridge.eu/
https://ssbridge.eu/samenwerkingen
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Overzicht van andere trajecten 

Naast Smart Services Bridges worden ook nog tal van andere trajecten aangeboden aan kleine en grote 

ondernemingen. Een greep uit dit rijke aanbod wordt hieronder weergegeven. Bedrijven die op zoek zijn 

naar een passend traject kunnen te allen tijde www.kenniswijzer.be raadplegen. Op basis van een 

concrete vraag wijzen we hen in de richting van een geschikt traject en een ervaren expert. 

 

 

Tijdens de Circular Inspiration Days worden de uitdagingen binnen de kunststoffen- en 

textielsector gedefinieerd. Er wordt op drie domeinen gefocust, namelijk circulair 

productontwerp, circulaire materialen en de optimalisatie van het productieproces. Aan 

de hand van die uitdagingen zetten de experts in ongelimiteerde recyclage specifieke 

trajecten op met bedrijven. Door de krachten te bundelen gaat men op zoek naar 

oplossingen voor de sectorbrede uitdagingen. 

  

http://www.kenniswijzer.be/
https://www.fabriekenvoordetoekomst.be/inspiratiedagen
https://fabriekenvoordetoekomst.be/cocreatietrajecten-ongelimiteerde-recyclage-2020-2021
https://fabriekenvoordetoekomst.be/cocreatietrajecten-ongelimiteerde-recyclage-2020-2021
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Via een cocreatiebrainstorm wordt de machinebouw- en mechatronicasector 

uitgedaagd om de automatisatiemogelijkheden en -moeilijkheden in kaart te 

brengen. Die kunnen zich zowel op machine-, productie-, product- en 

operatorniveau bevinden. Die informatie wordt vertaald naar boeiende 

cocreatietrajecten waarin een M&M-expert samen met het bedrijf aan de slag gaat. 

De finale oplevering is een demonstrator waarbij de nieuwste industrie 4.0-

technieken gebruikt worden.  

 

Door het groeiend bewustzijn rond voeding en gezondheid, stijgt de vraag naar een 

gepersonaliseerde zorgaanpak. Via PROOF krijgen bedrijven de kans om samen 

met kennisinstellingen en zorgactoren innovatieve oplossingen voor 

zorgvraagstukken te creëren. Er werden drie piloottrajecten opgestart, gericht op 

sarcopenie en COPD. Daarvan zijn twee trajecten gefocust op gepersonaliseerde 

voeding. Het laatste traject ontwikkelt een digitale applicatie ter ondersteuning van 

zorgbehoevenden.  

https://fabriekenvoordetoekomst.be/cocreatiebrainstorm-machinebouw-mechatronica
https://www.youtube.com/playlist?list=PLV13222yBbKoe99lT32VShQaP8bYjQ75P
https://www.youtube.com/playlist?list=PLV13222yBbKoe99lT32VShQaP8bYjQ75P
https://tuawest.be/proof-geselecteerde-trajecten/
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De werkzaamheden zoals beschreven in dit jaarverslag zijn mogelijk door de steun van: 
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