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PXL krijgt 4 miljoen euro van de stichting Limburg Sterk Merk om de pas opgestarte
graduaatsopleidingen uit te bouwen. “Voorwaarde is dat de hogeschool elk
jaar 450 extra hooggeschoolden levert”, zegt LSM-voorzitter Tom Vandeput.

PXL krijgt 4 miljoen van LSM
voor graduaatsopleidingen
Graduaatsstudenten
logistiek Brent De
Bruyne (links) en
Jeroen Eerlingen
krijgen twee dagen
per week hun
opleiding bij
H.Essers. Achter
hen Tom Vandeput
van LSM (links) en
Ben Lambrechts van
PXL. FOTO BOUMEDIENE
BELBACHIR

hbvl.be

6

EUTHANASIEPROCES
Moeder van Tine Nys
overlijdt na hartstilstand
De moeder van Tine Nys, die in
een kunstmatige coma lag na
een hartstilstand op de dag van
de uitspraak in het euthanasieproces, is overleden. Dat
bevestigt Joris Van Cauter, de
advocaat van de familie Nys. De
vrouw kon niet getuigen tijdens
het proces omdat ze toen al was
opgenomen in het ziekenhuis.
Het Gentse hof van assisen had
in de nacht van 30 op 31 januari
de drie artsen vrijgesproken die
betrokken waren bij de euthanasie van Tine Nys in 2010. Niet
veel later kreeg de moeder van
Tine een hartstilstand in het
ziekenhuis van Sint-Niklaas,
waar ze op 7 februari overleed.
Ze werd 68 jaar.
De familie en haar advocaat
geven geen commentaar op het
overlijden. “Er waren al medische
problemen kort voor het proces.
Of er een oorzakelijk verband is
met het proces, daar spreek ik
me niet over uit, maar er is de
voorbije weken heel hard
ingebeukt op de familie. Alles is
blijkbaar gepermitteerd op
assisen”, zei advocaat Van
Cauter eerder in een reactie op
de hartstilstand. (b)

KINDERMISHANDELING
Ouders vragen hulp?
Dan meteen ook
kinderen checken

ONDERWIJS
HASSELT
Liliana Casagrande

D

e graduaatsopleidingen aan de hogescholen zijn gloednieuw,
het zijn praktische opleidingen waarbij je
veel op de werkvloer
leert. De eerste studenten hebben
zich in september 2019 ingeschreven. PXL is met een aanbod van
maar liefst 18 opleidingen gestart,
meer dan om het even welke andere hogeschool in Vlaanderen.
Dat heeft gerendeerd, want intussen telt de school al 1.070 graduaatsstudenten die in september
zijn gestart en nog eens 409 die
overgekomen zijn van de Centra
voor Volwassenenonderwijs.

Brug

“We zijn blij met zoveel studenten,
maar de financiering volgt niet”,
zegt Frank Smeets, voorzitter van
PXL. “De eerste twee jaar krijg je
maar een derde van de financiering en pas na vijf jaar heb je alles.
We moesten in totaal dus 8 miljoen euro prefinancieren. Daarom zijn we gaan aankloppen bij
Limburg Sterk Merk.”
LSM is de stichting die dividenden van de investeringsmaat-

schappij LRM investeert in onder
meer toerisme en onderwijs.
“PXL heeft bij ons een dossier ingediend”, zegt LSM-voorzitter
Tom Vandeput (CD&V). “Uit het
laatste rapport over onderwijskansen in Limburg blijkt dat er in
onze provincie te veel studenten in
het BSO zitten en dat er te weinig
voortstuderen. Een graduaatsopleiding is een brug tussen BSO en
het hoger onderwijs, dus hebben
we dit dossier goedgekeurd.”
Aan die goedkeuring is wel een
voorwaarde verbonden. “De hogeschool moet ervoor zorgen dat
ze elk jaar 10 procent meer hoogopgeleiden aflevert. Dat gaat om
450 studenten”, aldus Vandeput.
“We hopen vanaf volgend jaar op
1.900 graduaatsstudenten, verspreid over de verschillende jaren.
Dat zou dus moeten lukken”,
denkt Ben Lambrechts, directeur
van PXL.

Onderwijsproblemen

“We gaan met SALKturbo (het
laatste toekomstplan voor Limburg, nvdr.) de onderwijsproblemen analyseren”, zegt Vandeput.
“De eerste resultaten worden voor
de zomer verwacht. Intussen hebben we met LSM wel dit project
goedgekeurd. De Universiteit
Hasselt heeft ook een project ingediend voor cofinanciering van
vier nieuwe opleidingen. De burgemeesters van de mijngemeenten
gaan ook samenzitten om te bekijken wat ze kunnen doen.”

GRADUAATSSTUDENTEN LOGISTIEK

“Twee dagen in klas, twee dagen
op de werkvloer bij H.Essers”
Brent De Bruyne (22) en Jeroen
Eerlingen (19) zijn eerstejaars
van de graduaatsopleiding logistiek. Ze gaan twee dagen per
week naar de hogeschool en
twee dagen krijgen ze hun opleiding bij transportbedrijf
H.Essers in Genk. Ze hebben
alle twee een zevende jaar logistiek afgewerkt in het BSO. “Ik
wilde wel voortstuderen maar
een bachelor zou te moeilijk
zijn”, zegt Jeroen. “Een gradu-

aat valt erg mee. Als ik hiermee
klaar ben, ga ik misschien toch
nog voor die bachelor.”
“Ik heb nooit graag gestudeerd”,
bekent Brent. “Maar dit lukt wel.
Gewoon door in dit bedrijf rond te
lopen, vang je al allerlei leerstof
op.” Ook voor een graduaatsdiploma moet je trouwens blokken,
zeggen de studenten. “Zeker op
een vak als transportmodi of
transportgeografie”, legt Jeroen
uit. “Een buisvak.” (lc)

TRANSPORTBEDRIJF H.ESSERS

“Dit zijn toekomstige ploegbazen”
Om een graduaatsopleiding op
te starten moet een hogeschool
eerst de goedkeuring krijgen
van het ministerie van Onderwijs. “We zijn zeer vaak in Brussel aan een commissie uitleg
gaan geven”, zegt Pieter Walbers, opleidingshoofd logistiek
management van PXL.
De school kreeg daarbij het gezelschap van Wouter Weltens,
business unit manager bij
H.Essers. “Want we zijn een

structurele partner van de opleiding. We werken samen met hogescholen in heel Vlaanderen, want
we hebben overal vestigingen.
Maar de andere hogescholen
staan nog niet zover als PXL.”
Bij H.Essers zijn anders ook klasgenoten van Brent en Jeroen aan
de slag. Wat is de meerwaarde van
een graduaat? “Met dat diploma
kunnen ze ploegbaas worden. Al
moeten ze dan nog een leadershiptraject volgen”, zegt Walbers. (lc)

Minister van
Welzijn Wouter
Beke (CD&V)
wil dat spoeddiensten van de
ziekenhuizen,
de Centra voor
Algemeen
Welzijn (CAW) en de Justitiehuizen bij elke hulpvraag van
volwassenen meteen rekening
houden met het welzijn van hun
kinderen. Daarvoor trekt hij
160.000 euro uit.
Vlaams Parlementslid Celia
Groothedde (Groen) wilde van
Beke weten wat hij doet om
kindermishandeling aan te
pakken. Aanleiding was de
Canvas-documentaire Als je eens
wist van Hilde Van Mieghem.
Beke wil meer investeren in de
‘kindreflex’, een tool die hulpverleners alerter moet maken voor
het welzijn van kinderen. De
kindreflex is vorig jaar uitgewerkt
voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg. Een
proefproject wordt nu uitgebreid
naar de spoeddiensten, CAW’s en
Justitiehuizen. Voor dat laatste
werkt hij samen met minister
Zuhal Demir (N-VA) die opleidingen heeft voorzien voor de
justitieassistenten.
Beke ligt onder vuur omdat hij
86.000 euro bespaart op de
Vertrouwenscentra voor kindermishandeling en 6.000 euro op
het expertisecentrum voor
kindermishandeling. “Deze
investering is ruimer dan de
besparing”, zegt zijn woordvoerder. De kindreflex stimuleert
hulpverleners om met hun
cliënten te praten over ouderschap. Zo moeten verontrustende
gezinssituaties sneller worden
gedetecteerd. (lc)

