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1 Samenwerking in 2015 

De integratie van academische hogeschoolopleidingen in de universiteit op 1 oktober 2013 was een 
belangrijke realisatie van de associatie. Ze luidde het begin in van een vernieuwde samenwerking. Een 
strategieproces in 2014 stelde de gezamenlijke nieuwe ambities scherp. De visie op samenwerking 
verwoordden de leden als volgt: 

“De associatieleden kiezen ervoor om intensief te blijven samenwerken vanuit de autonomie, de eigenheid 
en de dynamiek van elk van de leden. Ze versterken elkaar op terreinen waar ze alleen onvoldoende 
verandering kunnen initiëren. Ze zetten in op complementariteit en zichtbare meerwaarden. Ze treden 
samen op wanneer ze gemeenschappelijke belangen hebben en maken duidelijke afspraken wanneer de 
belangen betrekking hebben op slechts een of enkele leden.” 

De tijdens het strategieproces geformuleerde strategische prioriteiten vormden in 2015 de speerpunten in de 
associatiewerking. De associatieleden werkten deze verder uit in de associatievisie op onderwijs- en 
studentenbeleid, het meerjarenplan voor onderwijsvernieuwing en -verbetering en de visietekst op 
levensbeschouwelijke identiteit. Zo bouwen ze samen verder aan een toekomstgericht, kwaliteitsvol hoger 
onderwijs, in dialoog met partners binnen de VLHORA, de VLIR, de VLUHR, Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen en andere actoren. Via gezamenlijke standpunten wegen de associatieleden op de 
ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Tegelijkertijd blijven de associatiepartners processen van 
expertisedeling op concrete domeinen ondersteunen en stimuleren, rekening houdend met de decretale 
opdrachten van associaties. 

2 Strategische prioriteiten 

2.1 De HBO5-opleidingen integreren in de hogescholen 

Met een groeiend aantal studenten en groot potentieel qua instroom, doorstroom en heroriëntering, is het 
uitbouwen van kwalitatieve HBO5-opleidingen een topprioriteit voor de Associatie KU Leuven. In de 
Werkgroep HBO5 bespreken alle samenwerkingsverbanden van de associatie-instellingen de uitdagingen 
vanuit hun eigen ervaring.  

De samenwerkingsverbanden ondersteunden elkaar bij het indienen van de aanvraagdossiers voor de 
opleiding winkelmanagement. Deze nieuwe HBO5-opleiding, de eerste sinds de oprichting van de 
samenwerkingsverbanden, ging in september 2015 van start bij de samenwerkingsverbanden van Odisee, 
Thomas More, UC Leuven-Limburg en Vives. 

Om concrete samenwerking tussen hogescholen, CVO’s en secundaire scholen te faciliteren, verkennen de 
partners noden en opportuniteiten voor afstemming inzake ICT, bibliotheken en afwijkende toelating – 
terreinen waarop de associatieleden steeds nauw hebben samengewerkt.  

De associatieleden blijven op Vlaams niveau aan de kar trekken om de integratie van de HBO5-
opleidingen in de hogescholen te realiseren. Ze zetten daarvoor in op een coherent decretaal kader, dat 
aansluit bij het hoger onderwijs, en de omvorming van het huidige aanbod. Met betrekking tot de HBO5-
opleiding verpleegkunde werkten de associatieleden en hun samenwerkingsverbanden aan een 
toekomstgericht, eigen profiel. 

Thomas More startte in 2015, met steun van het Onderwijsontwikkelingsfonds (OOF), van de associatie een 
project op om kwaliteitsvolle tools te ontwikkelen voor de samenwerking met het HBO5. 

2.2 De lerarenopleidingen versterken 

Verder bouwend op de ideeën uit de standpuntnota rond de hervorming van het secundair onderwijs 
(voorjaar 2014) formuleerden de associatieleden hun visie over de leraar en de lerarenopleiding in 2025. 
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Ze pleiten o.m. voor het inschalen van de lerarenopleiding in de Vlaamse kwalificatiestructuur en het 
aanbieden ervan in samenwerkingsverbanden tussen CVO’s, hogescholen en universiteiten. De diplomering 
gebeurt door hogescholen en universiteiten. In de schoot van de School of Education testten drie 
samenwerkingsverbanden (KU Leuven, CVO Vivo en Vives; KU Leuven, CVO HIK en Thomas More; 
KU Leuven, CVO Limlo en UC Leuven-Limburg) uit in welke mate ze vandaag de dag de visie al in de 
praktijk kunnen benaderen. Twee van deze pilootprojecten concretiseerden zich in 2015 in een formele 
samenwerkingsovereenkomst.  

Door het wegvallen van de subsidies voor de expertisenetwerken voor lerarenopleiding is voor de School of 
Education een uitdoofscenario ontwikkeld. In 2015 zijn geen nieuwe projecten opgestart. Er lopen wel nog 
een aantal projecten waarvan de financiering eerder was toegekend en die pas in 2016 zullen worden 
afgerond. Gezien verschillende van de tweejarige projecten nog verderlopen in 2016, kreeg de associatie 
van de overheid tot oktober 2016 uitstel voor het aanleveren van een inhoudelijk en financieel verslag 2015. 
De associatiepartners blijven expertise delen rond het project ‘Toekomst lerarenopleiding’ (cf. supra). Ze 
werken ook verder aan de masterclass en onderzoeken de mogelijkheden tot structurele inbedding ervan. 

2.3 De kwaliteitszorgsystemen slimmer en slanker maken 

De associatieleden namen het voortouw bij de hervorming van het visitatie- en accreditatiestelsel in 
Vlaanderen. Dit leidde tot een meer geïntegreerd systeem voor externe kwaliteitszorg, gebaseerd op 
vertrouwen en autonomie. De hogescholen en de universiteit bouwden gestaag verder aan hun eigen 
kwaliteitscultuur en -systeem en bereidden zich gezamenlijk voor op de instellingsreview door plannen en 

ervaringen te delen en elkaar als kritische vrienden te adviseren. 

Op basis van een behoefteanalyse werkten de KU Leuven, UC Leuven-Limburg, Vives en LUCA aan de 
uitbreiding van EVA.OPO, het instrument voor online studentenbevraging. 

Als extra impuls voor kwaliteitszorg startten in 2015 twee OOF-projecten rond dit thema. Thomas More werkt 
aan de ontwikkeling van een nieuw, eigen kwaliteitsconcept dat uitgaat van continu handelen, feedback en 
reflectie. De KU Leuven zet OOF-middelen in voor de uitrol van haar nieuwe kwaliteitsmethode COBRA. De 
instellingen versterken elkaar via wederzijdse proefaudits. 

2.4 Het onderwijsaanbod optimaliseren 

De associatieleden stelden een dossier op met betrekking tot rationalisatie en overhandigden een 
gezamenlijk standpunt aan minister Crevits. De associatieleden zetten prioritair in op de fusieprocessen bij 
de hogescholen en op transparantie in opleidingsaanbod (o.a. afstudeerrichtingen) en communicatie. Ze 
besteden hierbij ook aandacht aan de regionale positionering van de instellingen. De IT-opleidingen 
organiseerden een inspirerende studiedag waarbij meer dan 100 docenten met elkaar en het werkveld in 
debat traden over de toekomst van hun opleiding. In het kader van de transparantie pleiten de 

associatieleden voor een duidelijk onderscheiden profiel en naamgeving voor HBO5-opleidingen. 

De associatiepartners namen samen standpunt in over het dossier verpleegkunde (studieduurverlenging bij 
de professionele bacheloropleidingen, studieduur en titel bij HBO5-opleidingen). Mede onder impuls van de 
associatie keurde de Vlaamse Regering een studieduurverlenging goed voor de bacheloropleiding 
verpleegkunde tot 240 studiepunten. 

Vives en LUCA School of Arts startten via het OOF een project in het verband met het verbeteren van de 
onderwijspraktijk. Zo onderzoekt Vives maatregelen om het studierendement in afstandsonderwijs te 
verhogen. LUCA vertaalt recente inzichten omtrent feedback naar werkbare tips om leren en motivatie van 
studenten en docenten in het creatief hoger onderwijs te stimuleren. 

2.5 Toekomstige studenten oriënteren naar een opleiding die aansluit bij hun talenten en motivatie 

De associatiepartners willen toekomstige studenten oriënteren naar een opleiding die aansluit bij hun 
talenten en motivatie, met realistische verwachtingen over hun slaagkansen en doorstroommogelijkheden. 
De associatieleden deelden in functie hiervan informatie met het oog op actieve vertegenwoordiging en 
gezamenlijke standpunten in externe overlegorganen. De partners onderzochten verder de mogelijkheid 
van een associatiebreed studiekeuzeplatform en gingen na welke andere initiatieven opportuun zijn op 
associatieniveau. 
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UC Leuven-Limburg ontwikkelt in het kader van het OOF interactieve blended oriëntatiemodules over 
beroepenveld, opleidingen en studie. Doel van het project is het vergroten van het studiesucces van 
kandidaat- en instromende studenten. Eveneens in het kader van het OOF werkt Odisee materiaal 
(didactische werkvormen, opdrachten…) uit om talenten van studenten te waarderen en optimaal te 
ontwikkelen in het licht van de toekomstige professionele identiteit. 

2.6 Heroriëntering van studenten faciliteren 

De instellingen van de Associatie KU Leuven engageerden zich tot het optimaliseren van overstappen in het 
kader van heroriënteren en doorstromen binnen het associatienetwerk. Ze keurden het principe goed dat 
instellingen “sneller en strenger” optreden bij studievoortgangsbewaking. Ook onderzochten ze of een 
aangepaste terugbetalingsregeling van studiegelden bij uitschrijving heroriëntering binnen de associatie kan 
faciliteren. Het structurele beleid van studievoortgang wordt verder geflankeerd met een beleid rond 
studie(traject)begeleiding. 

2.7 Doorstroom van studenten in het associatienetwerk optimaliseren 

De resultaten van het project ‘optimalisatie en uitbreiding van de programmagids met de associatiebrede 
overstapmogelijkheden’ stellen de individuele associatie-instellingen in staat om de voor hen relevante 
opleidingsinformatie op een gebruiksvriendelijke manier te integreren in hun eigen communicatie. Tevens 
werd gestart met de technische realisatie van een nieuwe, accurate, efficiënte en communicatieve databank 
overstapmogelijkheden. 

De associatieleden bouwen de doorstroommogelijkheden voor studenten verder uit via verkorte trajecten, 
schakeltrajecten, voortgezette opleidingen en permanente vorming. Hiervoor werken ze enerzijds aan 
inhoudelijke afstemming over de betrokken trajecten per discipline. Anderzijds investeren ze in professionele 
studie- en studentenbegeleiding en onderzoek naar het studierendement. De Adviesraad Communicatie 
organiseerde in maart 2015 opnieuw een succesvolle editie van de Verderstudeerbeurs, waarop meer dan 

2.000 studenten van binnen en buiten de associatie aanwezig waren.  

Het OOF-project PBA@IIW ontwikkelt een positioneringstest voor professionele bachelorstudenten die 
overwegen om te schakelen naar de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen. Bedoeling is deze 
studenten tijdig te oriënteren en waar nodig gepaste remediëring te voorzien.   

2.8 De ondersteunende processen van de associatieleden optimaliseren 

In 2015 ging bijzondere aandacht naar de uitwerking van een nieuwe kaderovereenkomst op het vlak van 
onderwijs en onderwijsondersteuning en de verdere afhandeling van de integratie.  

De werkgroep Juridisch Overleg formuleerde advies over ad hoc vragen, zowel van de vzw Associatie 
KU Leuven (bv. werking van het OOF en PWO subsidies), als van de hogescholen (bv. 
onderwijsaangelegenheden, privacy en informatieveiligheid, auteursrecht, verenigingsrecht).  

De associatiebrede VGM-dienst zette in op de optimalisatie van de dienstverlening door de Externe Dienst 
voor Preventie en Bescherming op het Werk, de voorbereiding van de sociale verkiezingen in 2016, de 
voorbereidingen voor de uitrol van het VGM-dossier voor studenten en het verder afwerken van VGM-audits 
in elke instelling. 

In het kader van de associatiebrede dienstverlening bracht de Verzekeringsdienst van de KU Leuven 
inspectiebezoeken aan associatieleden in het kader van de brandverzekering, volgde ze individuele 
schadedossiers en schadestatistieken op en zorgde ze voor de nodige aanpassingen en nazichten van 
polissen en voor de betaling en verwerking van premieberichten.  

In het domein aankoop startten meer dan 35 nieuwe/vernieuwde raamovereenkomsten en gewone 
overheidsopdrachten. De voorbereiding en opvolging van deze aankoopdossiers vergen grote 
inspanningen op inhoudelijk en administratief vlak, waardoor dit terrein een belangrijke pijler blijft in de 
associatiesamenwerking. Ook de beschikbaarheid van een centrale dispatch (24/24u en 7/7d) bood 
opnieuw een belangrijke meerwaarde voor de instellingen om snel en efficiënt te kunnen optreden bij 
problemen, gezien het toenemend aantal alarminstallaties dat permanent moet worden gemonitord (bv. bij 
kritische installaties voor lopend onderzoek). 
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De bibliotheken van de associatie-instellingen werkten een samenwerkingsovereenkomst uit voor 
bibliotheken die zowel een academisch als een professioneel publiek bedienen. Alle bibliotheken die een 
academisch publiek bedienen, alsook de bibliotheken van LUCA School of Arts, bereidden de invoering van 
de Libqual-enquête 2016 voor, die inzicht zal bieden in de kwaliteit inzake dienstverlening, collectie en 
infrastructuur. De Deelgroep Collecties bracht de noden van de professionele opleidingen met betrekking tot 

e‐collecties in kaart, en keurde de procedure voor de aankoop en beheer van e‐bronnen binnen de 
Associatie KU Leuven goed.  

Op initiatief van de bibliotheek van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de 
KU Leuven werd het bewaarbeleid herbekeken. Het nieuwe beheersysteem voor eindwerken ging vanaf de 
januarizittijd 2015-2016 van start voor alle master- en manama-opleidingen, met uitzondering van diegene 
die worden aangeboden door LUCA School of Arts, of in samenwerking met UHasselt. Vanaf 2016 zal dit 
systeem ook ter beschikking staan van zowel de academische als de professionele bacheloropleidingen.  

De in de voorbije jaren gerealiseerde associatiebrede ICT-toepassingen werden onderhouden en 
aangepast aan nieuwe noden: Toledo, Kotnet, WIKI, BLOG, Webdoc, gemeenschappelijk intranet, EZProxy 
voor toegang tot e-bronnen, METIS en Kronos en de gemeenschappelijke authenticatie- en autorisatie-
infrastructuur. De volgende projecten lopen nog: uitbouw van één intranet, netwerkcategorisering en 
redesign Kotnet.  

Belangrijke (ver)nieuwe raamovereenkomsten werden afgesloten voor thin clients, computers voor speciale 
toepassingen, telefonie en er gebeurde een heronderhandeling van de bestaande software-
licentieovereenkomsten. De samenwerking met campusshop.be als aanbieder van een one-stop webshop 
voor de werkplek van de student liep succesvol verder.  

De servicecatalogus, waarmee ICTS in 2010 startte, blijft groeien en bevat vandaag een 70-tal services. In 
2015 werd bijzondere aandacht besteed aan het ontsluiten van de datacenter-services voor de hogescholen. 
De front-office kreeg een nieuw kleedje, met een helder overzicht van alle informatie en een duidelijke 
indicatie van de correcte inschrijfprocessen voor de verschillende doelgroepen. LIMEL bouwde verder aan 
verbeteringen in Videolab, met als belangrijke realisaties een vernieuwde uploadmodule, een performantere 
editor module en een aangepaste handleiding. Het onderzoek naar de integratie van Lync – nu Skype for 
Business – met videoconferentie werd verdergezet. Ook werden de randvoorwaarden voor 
videoconferenties verbeterd door de koppeling van de netwerken van de associatiepartners. Ten slotte bleef 
LIMEL de associatiepartners steunen bij het realiseren van nieuwe audiovisuele projecten in leslokalen 
(i.h.b. Vives, Thomas More en UC Leuven-Limburg). LIMEL zette hiervoor een centrale Sharepoint site en 
databank (EDAL) op. 

Bij de verdere uitbouw van het gemeenschappelijk platform voor studenten- en onderwijsadministratie 
(SAP Campus Management: Student Life Cycle Management) werden heel wat verschillende 
(optimalisatie)projecten opgenomen voor alle instellingen. Een kleine greep hieruit:  

 implementatie van ECTS-fiches en invoering onderhoudsvensters 

 refactoring van uurroosters 

 selfservice voor afdruk van getuigschriften 

 invoer van punten door docenten 

 DHO 2.0 

 invoering van SAP HANA 

 invoering/verbetering van klas- en examengroepen 

 uitrol van Corona template golf 5 (opname van de opleidingen van campus C-Mine), registratie van 
alle samenwerkingsakkoorden tussen instellingen/faculteiten/departementen 

 toekennen van functies en delegaties aan medewerkers 

 implementatie van roosterpakket Syllabus+ (verdere uitrol naar alle campussen) 

 elektronisch indienen van de bachelor-/masterproef en bijhorende masterdata 

Specifiek voor de hogescholen werden daarnaast o.a. volgende optimalisaties doorgevoerd en nieuwe 
toepassingen ontwikkeld: herwerking van de voorinschrijving voor studenten uit het secundair onderwijs, 
mogelijkheid om teksten van attesten en brieven aan te passen, facturatie aan derden, logging van 
verstuurde mails naar studenten vanuit ISP en examenverwerking… Daarnaast bleven de 
gemeenschappelijke inspanningen voor onderhoud, backups en performantieverbetering doorlopen. 
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2.9 In complementariteit participeren in de Vlaamse speerpuntclusters 

In het kader van de oproep voor clusters in Vlaanderen brachten de associatiepartners relevante expertise 
en samenwerking met de industrie in kaart. De onderzoekscoördinatoren uit de hogescholen stelden 
hiervoor fiches op in de schoot van de Adviesraad Onderzoek en Innovatie. De IOF-mandaathouders 
speelden een trekkende rol bij het oplijsten van de expertise binnen de KU Leuven, hierbij bijgestaan door 
de technologieclusters van de FIIW, de drie onderzoekscoördinatoren van de Groepen en de 
departementsvoorzitters en vicedecanen onderzoek (via de Raad Onderzoeksbeleid). De fiches worden als 
handvat gebruikt om de expertises in de associatie per clusterthema verder te bundelen en samenwerking te 
stimuleren via een bottom-up proces. 

3 Specifieke opdrachten en fondsen 

3.1 Onderwijsontwikkelingsfonds 

De werkwijze voor het Onderwijsontwikkelingsfonds (OOF) is herdacht: iedere cluster krijgt een proportioneel 
deel van het OOF-budget ter beschikking om projecten uit te schrijven die deelaspecten van de nieuwe 
associatievisie op onderwijs- en studentenbeleid vorm geven vanuit een instellingsspecifieke context. 

3.2 EVC-EVK 

Het Comité EVC-EVK bereidde een zelfevaluatierapport voor inzake EVC-, EVK- en vrijstellingsprocedures 
over de periode 2010-2015 ten behoeve van de decretale evaluatie. De vernieuwing van het 
registratiesysteem voor EVC en afwijkende toelating werd in 2015 opgestart en reeds deels getest en 
bijgestuurd. Het registratiesysteem wordt voortdurend aangepast aan de wijzigende ICT-systemen. 
Hoofddoel is de gebruiksvriendelijkheid van het systeem te optimaliseren. De associatieleden zetten een 
gezamenlijk Assessment Center op voor verpleegkunde, dat in 2015 werd geëvalueerd en bijgestuurd. Er 
werden een aantal bijkomende instrumenten ontwikkeld en ondersteuning aangeboden voor assessoren en 
begeleiders. Op deze manier wil de associatie de efficiëntie en kwaliteit van de EVC-procedures verhogen. 

3.3 Investeringen, infrastructuur, bibliotheek- en documentatievoorzieningen 

Het Comité Patrimoniumbeleid gaf haar jaarlijks advies bij de meerjarenplannen voor investeringen in 
infrastructuur, bibliotheek- en documentatievoorzieningen, met aandacht voor optimaliseringsmogelijkheden 
en mogelijke samenwerkingsverbanden tussen de instellingen. 

De Raad van Bestuur schoof de verankering van het patrimonium in de hogescholen naar voor als prioritair 
actiepunt inzake vastgoedbeleid. Door wijzigingen in vzw-structuren, verlenging/vernieuwing van erfpachten, 
aankopen en nieuwbouwprojecten is deze verankering inmiddels op enkele uitzonderingen na gerealiseerd. 
Daarnaast zijn verschillende masterplannen uitgewerkt of in voorbereiding (LUCA Gent en Brussel, Thomas 
More De Nayer, KU Leuven/Vives: Ter Groener Poorte, Sint-Niklaasstraat Gent). 

3.4 Opdrachten met eigen jaarrapportering 

Met betrekking tot volgende opdrachten is een afzonderlijk jaarverslag beschikbaar: 

 Sportbeleid 

 Wetenschapscommunicatie 

 Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) en interfaceactiviteiten 

3.5 Algemeen Onderzoeks- en Samenwerkingsreglement 

In de schoot van de Adviesraad Onderzoek en Innovatie (ARO&I) werd een ad-hoc werkgroep opgericht  
voor de actualisering van het Algemeen Onderzoeks- en Samenwerkingsreglement (AOSR). De werkgroep 
kwam tot een sterk vereenvoudigd reglement waarbij werd rekening gehouden met de verschuiving van de 
focus na integratie van academisering naar samenwerking tussen de verschillende partners in de associatie, 
met de decretale verplichtingen en met de autonomie van de instellingen. 

4 Expertisedeling en professionalisering 

De associatieleden bundelden ook in 2015 de krachten voor diverse professionaliseringsinitiatieven. In 
januari organiseerden ze “Swipe Up”, een combinatie van professionalisering en netwerking voor docenten 
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uit de IT-opleidingen. De Werkgroep Studie- en Studentenbegeleiding zette haar tweejaarlijkse studiedag in 
maart in het teken van heroriëntering: “Should I stay or should I go?” In augustus vond de associatiedag voor 
verpleeg- en vroedkunde plaats. De resultaten van verschillende OOF-projecten, waaronder “Professionele 
ontwerpteams”, “Touch Teach Learn” en “Bachelortoets”, werden feestelijk gepresenteerd. Verslagen van 
voorbije evenementen zijn beschikbaar op de associatiewebsite. 

Vanuit de Werkgroep Onderwijskundige Professionalisering (OKP) bood de associatie een aantal workshops 
over onderwijskundige onderwerpen aan, met name over “Activerend doceren” en “Presentatietechnieken”. 
Verder organiseerde de werkgroep twee studiedagen: “Integratie van onderzoek in onderwijs” en “Hoger 
onderwijs 2030”. In totaal namen 123 personeelsleden deel aan deze initiatieven. In het kader van de 
studiedag “Integratie van onderzoek in onderwijs” stichtte de Werkgroep OKP, samen met docenten uit de 
hogescholen, een lerend netwerk. 

5 Wie realiseerde dit? 

De Associatie KU Leuven heeft twee beleidsorganen: de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur, 
met in hun schoot een aantal comités die specifieke strategische vraagstukken bespreken en voorbereiden. 

De adviesorganen van de associatie brengen specialisten uit de professionele en de academische 
opleidingen van de verschillende instellingen samen om beleidsadviezen uit te werken en expertise uit te 
wisselen. In de adviesorganen die studentgerelateerde thema’s behandelen, zitten ook vertegenwoordigers 
van de Studentenraad Associatie Leuven (StAL). In het Medezeggenschapscomité (MZC) overleggen 
vertegenwoordigers van het bestuur van de associatie en het personeel van de associatieleden. 

In werkgroepen wisselen specialisten uit de verschillende instellingen expertise uit en werken ze 
beleidsvoorstellen uit. Het geheel is gestructureerd volgens drie pijlers: domeinspecifiek overleg, de 
kerntaken onderwijs en onderzoek, en het domein algemeen beheer. Zes organen coördineren het 
beleidsvoorbereidende werk binnen de verschillende domeinen en rapporteren daarover rechtstreeks aan de 
Raad van Bestuur: de comités Professioneel Hoger Onderwijs, Internationalisering & 
Ontwikkelingssamenwerking en Algemeen Beheer en de adviesraden Onderwijs & Studenten, Onderzoek & 
Innovatie, en Communicatie. 

Een beperkte associatiedienst ondersteunt en coördineert de werking van de associatie. 

6 2015 in cijfers 

De instellingen van de Associatie KU Leuven (KU Leuven, LUCA School of Arts, Odisee, Thomas More, 
UC Leuven-Limburg en Vives) organiseerden samen 152 professionele en 87 academische 
bacheloropleidingen, 210 initiële masteropleidingen, 41 bachelor-na-bacheloropleidingen, 46 master-na-
masteropleidingen en een uitgebreid aanbod aan permanente vorming.1 Meer dan zeventienduizend 
personeelsleden staan in voor kwalitatief onderwijs en onderzoek in de instellingen van de associatie. Een 
350-tal personeelsleden zijn actief in de adviesorganen van de associatie. 

Tijdens het academiejaar 2014-2015 volgden meer dan 103.000 studenten een opleiding aan een instelling 
van de Associatie KU Leuven.2 Het aantal studenten in professionele en academische opleidingen is binnen 
de associatie ongeveer gelijk. Onder de academische studenten zijn er ook ruim 4.000 studenten in een 
schakel- of voorbereidingsprogramma. 

 
  

                                                      
1 Bron: opleidingsdatabank Associatie KU Leuven 
2 Bron: SAP, Associatie KU Leuven, 2014-2015 



blz. 7/7 

Studentenaantallen Associatie KU Leuven 2014-2015 (basisopleidingen) 
 
 

KU Leuven Academische Bacheloropleiding 25.195 

 Master opleiding 18.715 

 Master na Master opleiding 2687 

 Schakelprogramma 2646 

 Voorbereidingsprogramma 1359 

 Totaal 50.602 

   
LUCA Prof Bacheloropleiding 1070 

 Academische Bacheloropleiding 1013 

 Master opleiding 484 

 Master na Master opleiding 7 

 Schakelprogramma 12 

 Voorbereidingsprogramma 5 

 Totaal 2591 

   
Odisee Prof Bacheloropleiding 10.196 

 Bachelor na Bachelor 94 

 Totaal 10.290 

   
Thomas More Prof Bacheloropleiding 13.359 

 Bachelor na Bachelor 471 

 Totaal 13.830 

   
UC Leuven-Limburg Prof Bacheloropleiding 13.614 

 Bachelor na Bachelor 1017 

 Totaal 14.631 

   
Vives Prof Bacheloropleiding 11.402 

 Bachelor na Bachelor 394 

 Totaal 11.796 

   
Associatie KU Leuven Eindtotaal 10.3740 

 


