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Eerste energiecoördinatoren studeren af.
Energiecoördinator is het eerste gezamenlijke postgraduaat van de associatie K.U.Leuven.
Op vrijdag 5 december om 16 uur worden de eerste 33 cursisten geproclameerd die met goed gevolg
afstudeerden als “energiecoördinator”. Enkele kersverse postgraduaten stellen er hun eindwerk aan het
publiek voor en zijn bereid meer toelichting aan de pers te geven.
Eind januari jl. startte de opleiding voor het postgraduaat Energiecoördinator. Hiermee is de eerste
gezamenlijke opleiding tussen zeven hogescholen uit de Associatie K.U. Leuven een feit. De algemene
coördinatie ligt bij de Katholieke Hogeschool Sint- Lieven uit Aalst.
De opleiding van “energiecoördinator” leidt mensen op die de juiste kwalificaties en competenties bezitten om
het energiebeleid en -ontwerp van gebouwen en productieprocessen in goede banen te leiden.
Dany Verhertbrugge, coördinator van de opleiding, getuigt: "Als hogeschool spelen we in op de noden van de
maatschappij. Wij stellen vast dat er een nood is aan mensen die kennis hebben van energie, energieaudits, energieomzettingen en optimaliseren van energieverbruik. Ook merken we de wil in bedrijven om
energiebesparende maatregelen te nemen. Maar de uitvoering ervan is een probleem. Enerzijds ontbreekt
in heel wat bedrijven, ondernemingen, organisaties en instellingen de nodige specifieke technische kennis.
Anderzijds kan men moeilijk de terugverdientijd van de investering bepalen. Zeven hogescholen uit de
associatie K.U.Leuven bieden hierop een antwoord via de zeer kwaliteitsvolle opleiding
Energiecoördinator. In deze opleiding worden de verschillende energieactoren vanuit een eerder
technologische invalshoek belicht. Uiteraard dient de energiecoördinator ook kennis te hebben van de
regelgeving en moet hij/zij weten hoe men mensen kan motiveren om de energiefactuur te doen dalen.
Tom Van Bel zal een getuigenis naar voor brengen over de “meerwaarde” van de opleiding voor zijn
werk als “energiecoördinator”.
Jan Vereecke, hoofd Strategie en Management van het V(laams) E(nergie)A(gentschap) geeft een
uiteenzetting over het beleid van de Vlaamse Overheid omtrent de rol en de verantwoordelijkheden van
de verschillende energiedeskundigen en het potentieel van de opleiding energiecoördinator om aan de
gestelde eisen te voldoen.
De opleiding energiecoördinator is inhoudelijk en didactisch ontwikkeld in een samenwerking tussen zeven
hogescholen die deel uitmaken van de Associatie K.U.Leuven: KATHO, Lessius, Sint-Lukas Brussel, KHLim,
KHKempen, KHBO en de KaHo Sint-Lieven Aalst als coördinerende hogeschool.
Dit academiejaar is de opleiding ook van start gegaan in KATHO en in een samenwerkingsverband tussen
KHKempen en KHLim. Ondertussen loopt er ook een tweede reeks in KaHo Sint-Lieven Aalst en start
Sint- Lukas Brussel met de opleiding op 14 januari 2009. Ook KaHo Sint Lieven plant nog een derde reeks in
het voorjaar van 2009.
We zijn ervan overtuigd dat deze opleiding tegemoet komt aan een reële nood in heel wat sectoren (openbare
besturen, KMO’s , adviesbureaus, enz.). Daarom nodigen we u uit om verder kennis te maken met deze
opleiding op vrijdag 5 december op de Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154 in Nieuwerkerken
(Aalst).
Meer informatie:
www.energiecoordinator.be
Contactpersonen
Dany Verhertbrugge (coördinator) dany.verhertbrugge@kahosl.be - Tel 053 72 71 70
Koen Van de Moortele (communicatie) Koen.vandemoortele@kahosl.be
Tel 0497 58 31 78 of 053 72 71 70.

KaHo Sint-Lieven – Dienst Communicatie - Gebroeders Desmetstraat 1 - 9000 Gent – tel. 09 265 86 43 – 0497 58 19 21
http://www.kahosl.be

1/1

