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INLEIDING 
Onze samenleving staat voor tal van uitdagingen zoals de klimaatverandering aanpakken, armoede 
beëindigen en zorgen voor betaalbare en duurzame energie. We moeten mondiaal en solidair 
samenwerken om die uitdagingen aan te pakken en ervoor te zorgen dat niemand achterblijft. Via 
het postgraduaat duurzame ontwikkeling kun jij je professionaliseren in deze complexe thema’s en je 
steentje bijdragen aan het verduurzamen van de samenleving. 

We bieden je vier maanden theorie, aan de hand van drie modules duurzaamheid en drie modules 
ontwikkelingssamenwerking, en vier maanden verdieping in duurzaamheid of 
ontwikkelingssamenwerking in binnen- of buitenland, via een stagevoorbereiding, een stage en een 
geïntegreerde proef. 

Volg het postgraduaat als extra opleiding: een extra getuigschrift, kennis en een onvergetelijke 
ervaring. Of volg een of enkele modules als bijscholing (per module vier à vijf lesdagen en een 
individuele of groepsopdracht): een extra attest en kennis. 

Het postgraduaat is een gezamenlijke opleiding van VIVES en Howest met de steun van de Provincie 
West-Vlaanderen. Het is een aanvullende opleiding die de basis legt voor verdere betrokkenheid bij 
duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking, in het beroepsleven of als vrijwilliger. 
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INHOUD 

Wat betekent duurzame ontwikkeling? 
Duurzame ontwikkeling is een internationaal relevant en heel breed begrip. De Verenigde Naties 
maakten de Agenda 2030 op als ambitieuze routekaart naar een duurzame toekomst. Ze vertaalden 
duurzame ontwikkeling in niet minder dan 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable 
Development Goals of SDG’s die de kern vormen van de 2030 Agenda). 

 
(De SDGs, © http://www.unfoundation.org/ ) 

De Verenigde Naties zijn overeengekomen dat deze doelen geïmplementeerd en bereikt moeten 
worden in elk land in de periode van 2016 tot 2030. Het gaat dus om actuele mondiale uitdagingen. 
Ook België heeft dit onderschreven en engageert zich om deze doelen te bereiken. 

De 17 SDG’s kunnen worden samengevat in 5 P’s: People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership. Het 
postgraduaat duurzame ontwikkeling is gebaseerd op deze 5 P’s. 

 
(De 5 Ps, © CIFAL Flanders,2018) 
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Hoe ziet de opleiding eruit? 
Het postgraduaat duurzame ontwikkeling is een opleiding van 60 studiepunten die bestaat uit: 

4 maanden theorie Studiepunten 
3 modules duurzaamheid 

- Inleiding in duurzame ontwikkeling 
- Duurzaam leefmilieu (Planet) 
- Duurzaam ondernemen (Prosperity) 

 
4 stp. 
6 stp. 
6 stp. 

3 modules ontwikkelingssamenwerking 
- Duurzaam samenleven (People) 
- Duurzaam internationaal samenwerken (Partnership) 
- Duurzame vrede en rechtvaardigheid (Peace) 

 
6 stp. 
4 stp. 
4 stp. 

 

4 maanden verdieping in duurzaamheid / ontwikkelingssamenwerking Studiepunten 
Stagevoorbereiding 3 stp. 
Stage 24 stp. 
Geïntegreerde proef 3 stp. 

Wat leer ik in de lessen van de theoretische modules? 
In het eerste semester volg je zes theoretische modules die zijn opgebouwd aan de hand van de 
verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen, samengevat in de 5 P's. Drie modules focussen op 
duurzaamheid, drie op ontwikkelingssamenwerking. 

 

(Een les van Peter Wollaert over de SDG’s, september 2016) 

In elke module geven verschillende gastdocenten les: academici en practici met ervaring in 
duurzaamheid en/of ontwikkelingssamenwerking. De gastdocenten variëren van jaar tot jaar. Hier 
vind je een overzicht van de lesonderwerpen en gastdocenten van academiejaar 2020-2021. 
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Inleiding in duurzame ontwikkeling 

Onderwerpen Gastsprekers 
Algemene inleiding in de SDG’s Peter Wollaert (Verenigde Naties, Cifal) 
Duurzame ontwikkeling in historisch perspectief Yblin Roman (SDG experte) 
Transitie en systeemdenken Dirk Holemans (denktank Oikos) 
Lokaal aan de slag met de SDG's Heleen Voeten (VVSG) 
Implementatie van de 2030ASD op het 
internationale niveau 

Céline Van Hecke (Cifal Flanders) 

Een kritische blik: effectief altruïsme Stijn Bruers (effectief altruïsme Vlaanderen) 
 

Duurzaam leefmilieu (PLANET) 

Onderwerpen Gastsprekers 
Duurzaam leefmilieu Yblin Roman (SDG experte) 
Klimaatverandering en planetaire grenzen Marc Alexander (Climate Express) 
Duurzame landbouw Els Lemeire (ILVO), Pieter Van de Sype (BOS+) 

en Marjolein Visser (ULB) 
Biodiversiteit Trees De Prest (Natuurpunt) 
Duurzaam watergebruik Dirk Glas (Join For Water) 
Duurzaamheid in het mariene milieu Kelle Moreau (Koninklijk Belgisch Instituut voor 

Natuurwetenschappen) 
De achterkant van de wereldeconomie Nick Meynen (Mo* en auteur van Frontlijnen) 

 

Duurzaam ondernemen (PROSPERITY) 

Onderwerpen Gastsprekers 
Een brede blik op economie en ontwikkeling Annelies Van Bauwel (experte 

ontwikkelingseconomie) 
Duurzame energie Bram Pauwels (Beauvent) 
Duurzaamheidstools Dirk Le Roy (Sustenuto), Katrien Moens (VOKA) 
Hoe betalen we de duurzame transitie? Stefaan Van Parys (FairFin) 
Coöperatief ondernemen Hannes Hollebecq (Cera, dienstverlening 

coöperatief ondernemen) 
Circulaire economie Karel Van Acker (KULeuven) 
Fair trade Sarah Vaes (Oxfam Wereldwinkels) 
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Duurzaam samenleven (PEOPLE) 

Onderwerpen Gastsprekers 
Sociale rechtvaardigheid en bescherming Koen Detavernier (Wereldsolidariteit) 
Onderwijs als motor voor (on)gelijkheid? Een 
internationale kijk op kwaliteitsvol onderwijs 
voor iedereen 

Soetkin Bauwens en Line Kuppens (VVOB) 

De kracht van sensibilisatie en educatie in 
ontwikkelingssamenwerking 

Studio Globo Roeselare 

Internationale gezondheid Martin De Smet (Artsen zonder Grenzen) 
Gezonde voeding in een ecologische, sociale en 
economische context 

Jelle Goossens (Rikolto) 

Migratie, trends en tendensen Tom De Bruyn (Vlaamse overheid) & Valon 
Halimi (IOM) 

Gender Veerle Draulans (KULeuven) 

Cultuur en ontwikkeling in Afrika – 
Beeldvorming en communicatie 

Bjorn Maes (Africalia) 

 

Duurzame vrede en rechtvaardigheid (PEACE) 

Onderwerpen Gastsprekers 

Mensenrechten Nathalie Van Leuven (Vormingplus) 

Macht en onmacht van het internationaal 
bestuur 

John Vandaele (Mo*) 

Conflict studies Jeroen Adam (UGent, Conflict- en 
developmentstudies) 

Vrede in Centraal-Afrika (Congo, Burundi, 
Rwanda) 

Nadia Nsayi (Broederlijk Delen & Pax Christi) 

Een antropologisch perspectief op de 
dynamiek in de ontwikkelingsarena 

Joost Dessein (UGent) 

Religie Bert Broeckaert (KULeuven) 
Oproep tot actie voor vrede en 
rechtvaardigheid 

Jasper Thys en Nicky Gabriëls (Viva Salud) 

 

Duurzaam internationaal samenwerken (PARTNERSHIP) 

Onderwerpen Gastsprekers 

Actoren in de internationale samenwerking Dirk De Temmerman (Wereldhuis West-
Vlaanderen) 

Methodische aanpak van de internationale 
samenwerking 

Bram Reekmans (VIA Don Bosco) en Koen 
Detavernier (WSM) 

Succes en falen in de internationale 
samenwerking 

Griet Ysewyn (11.11.11) + Erwin Telemans 
(Handicap International) 
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Hoe worden de theoretische modules geëvalueerd? 
Twee modules worden geëvalueerd via een groepsopdracht. Het gaat om opdrachten die je maakt 
voor een externe opdrachtgever (zoals een bedrijf, de provincie West-Vlaanderen, een vierde 
pijlerorganisatie …) zodat ze onmiddellijk een meerwaarde hebben voor de praktijk. Je maakt deze 
opdrachten in een groep van studenten met een diverse opleidings- of werkachtergrond. 

 

 

(Overleg met externe partners in het kader van een groepsopdracht, oktober 2019) 

De overige modules worden geëvalueerd via een individuele of duo-opdracht (schriftelijke paper, 
presentatie …). Ook bij deze opdrachten zijn externe opdrachtgevers betrokken. Zij geven de nodige 
informatie en evalueren de opdrachten. 

 

(Een individuele opdracht met focus op informeren en sensibiliseren, november 2018)  
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STAGE 

Hoe verloopt de stagevoorbereiding? 
Tijdens de stagevoorbereiding (3 studiepunten) zoek je naar een geschikte organisatie en een 
stageopdracht die in het verlengde ligt van je eerder afgeronde opleiding of opgedane 
beroepservaring. Je krijgt praktische en inhoudelijke input via enkele lessen. 

Eenmaal je stageplaats vast ligt, stel je zelf een voorbereidingsportfolio samen. 

Wanneer kan ik stage lopen? 
De stage moet een periode van vier maanden beslaan (18 weken fulltime stage). 

Om toegelaten te worden tot de stage, moet je al de theoretische modules hebben afgewerkt. De 
stage kan wel op verschillende tijdstippen starten. Als je de opleiding in één jaar wil afronden, loop je 
stage van half januari tot juni. Als je de opleiding wil spreiden over meerdere academiejaren, kan je 
de stage later aanvatten (zie verder bij ‘traject’). 

Waar kan ik stage lopen? 
De stage biedt je een unieke kans om werkervaring op te doen in een context van duurzaamheid of 
ontwikkelingssamenwerking. Je loopt vier maand stage in België, in het buitenland of een combinatie 
van België en het buitenland. 

Inhoudelijk ligt de stage in het verlengde van je eerder afgeronde opleiding in het hoger onderwijs of 
je eerder opgedane beroepservaring. Ze is ingebed in een openbaar bestuur, een bedrijf, een NGO, 
een vierde pijlerorganisatie, een universiteit of hogeschool. 

Hoe kies ik mijn stageplaats? 
De keuze van een stageplaats gebeurt door jouzelf. Je formuleert een eigen stagevoorstel in dialoog 
met de opleiding, eventueel gebaseerd op stagevacatures vanuit partnerorganisaties van de 
opleiding. 

Er zijn een aantal voorwaarden bij de keuze: 

• De duurtijd van de stage moet minimaal 18 weken zijn. 
• De stage vindt plaats in een context van duurzaamheid of een context van 

ontwikkelingssamenwerking 
o Kies je voor een stage in de sector van ontwikkelingssamenwerking, dan loop je 

meestal stage in het globale zuiden, maar het kan ook (deels) in België, bijvoorbeeld 
bij een internationale NGO. 

o Kies je voor een stage in de duurzaamheidssector, dan loop je meestal stage in een 
Belgische overheidsdienst, organisatie of bedrijf, maar ook een buitenlandse stage is 
mogelijk, bijvoorbeeld bij een buitenlands bedrijf. 

• De stageplaats moet voorzien in werkbegeleiding, voldoende leeropportuniteiten bieden en 
toezien op je veiligheid en gezondheid. In het geval van een buitenlandse stage, moet de 
stageplaats ook helpen bij het vinden van geschikte huisvesting. 

• De stage kan pas starten na het volledig afwerken van het theoretisch semester en na 
ondertekening van de stage-overeenkomst door alle betrokken partijen (student, 
stageplaats, opleiding en eventueel partnerorganisatie). 
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• Meerdere studenten kunnen naar dezelfde stageplaats zolang elk de nodige competenties 
kan verwerven en dus voldoende eigen leerkansen krijgt. Dit kan dus vooral bij grotere 
organisaties of organisaties met meerdere projecten. 

Om je te helpen bij je zoektocht naar een geschikte stageplaats, organiseren we coaching tijdens het 
theoretisch semester. Daarbij luisteren we naar je verwachtingen en bespreken we voorstellen.  

Wat zijn voorbeelden van stageplaatsen? 

Enkele stages van de voorbije jaren in een context van duurzaamheid 

Tine B. 

  

Organisatie Cloughjordan Ecovillage 
Waar? Ierland 
Focus Duurzaam samenleven 

Wat? 

Transitie naar ‘community resilience’: als 
gemeenschap omgaan met veranderingen van 
buitenaf zoals klimaatverandering, economische 
crisis, … 

 

Tom M. 

  

Organisatie HIVA in samenwerking met Stoneasy 
Waar? België (3 maanden) en India (1 maand) 
Focus Internationaal maatschappelijk ondernemen 

Wat? 

Stoneasy/Beltrami begeleiden bij de opzet van een 
human rights due diligence framework om aan het 
TruStone convenant te voldoen. Vanuit academisch 
oogpunt kijken naar hoe Vlaamse kmo’s human 
rights due diligence kunnen uitvoeren, hoe ze 
ermee omgaan en welke obstakels ze tegenkomen. 

 

Céline D. 

  

Organisatie JBC 
Waar? België 
Focus Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Wat? 
Verduurzamen van de productieketen met acties 
binnen het bedrijf, maar ook naar toeleveranciers 
toe. Ondersteuning van de CSR coördinator. 

 

Elke D. 

  

Organisatie VVSG 
Waar? België 
Focus Duurzame ontwikkeling 

Wat? 
Ondersteuning van Vlaamse steden en gemeenten 
bij de vertaling en integratie van de duurzame 
ontwikkelingsdoelen in het lokaal bestuur. 
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Eva D. 

  

Organisatie Stad Kortrijk 
Waar? België 
Focus Circulaire economie 

Wat? 

Organiseren van een inspiratiebeurs Simplify Life 
over 'bewust en duurzaam leven': een beurs voor 
een breed publiek vol interessante en duurzame 
weetjes, in samenwerking met diverse partners. 

 

Glenn A . 

  

Organisatie Rikolto 
Waar? België 
Focus GoodFood@School 

Wat? 
Schoolbesturen, leerkrachten en leerlingen 
sensibiliseren rond gezonde & duurzame voeding 
op school.  

 

Enkele stages van de voorbije jaren in een context van ontwikkelingssamenwerking 

Rodrigue C. 

  

Organisatie Association des Producteurs de la Vallée du fleuve 
Gambie (APROVAG) via RIKOLTO 

Waar? Senegal 
Focus Toegepaste economie 

Wat? 

Een nieuwe keten van fair trade en biologische 
bananen opzetten. Helpen bij de transformatie naar 
een commercieel bedrijf: business plannen maken, 
balansen, kostprijsberekeningen … 

 

Flore H. 

  

Organisatie Mano a Mano 
Waar? Bolivia 
Focus Gezondheidszorg 

Wat? 

Analyse van de bestaande behandeling van 
Diabetes Mellitus en in kaart brengen van de 
noden. Een systeem van zelfcontrole helpen 
ontwikkelen: patiënten controleren hun 
bloedspiegel via urine sticks. 
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Lynn T. 

 

Organisatie Studio Globo 
Waar? België 
Focus Wereldburgerschapseducatie 

Wat? 
Begeleiden van inleefateliers waar kinderen leren 
hoe het leven op andere plaatsen ter wereld eraan 
toegaat. 

 

Dagmar R. 

  

Organisatie ASSITEJ in Cape Town via Africalia 
Waar? Zuid-Afrika 
Focus Kunst & cultuur 

Wat? Organisatie van een dans & theater festival. 

 

Jeroen B. 

  

Organisatie Mekelle University - UGent 
Waar? Ethiopië 
Focus WASH (water-sanitatie-hygiëne) 

Wat? 

Drinkwatercontrole en opvolging van de uitbouw 
van drinkwaterpunten in scholen. Bouw van latrines 
type Ecosan in samenwerking met Ingenieurs 
Zonder Grenzen. 

 

Lieselot D. 

  

Organisatie Samugam Foundation 
Waar? India 
Focus Sociaal agogisch werk 

Wat? 
Gemeenschapswerk, onderwijs, gezondheidszorg 
… voor kinderen en gezinnen die in armoede 
leven. 

 

Janne C. 

  

Organisatie Dynasty Ethiopia Tours 
Waar? Ethiopië 
Focus Toerisme & communicatie 

Wat? Dagdagelijkse werking van een toeristisch 
agentschap en verduurzamen van het aanbod. 
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Wat leer ik tijdens de stage? 
Tijdens de stage, leer je aan de hand van de duurzame ontwikkelingsdoelen (als theoretisch 
referentiekader): 

• een exploratieve analyse (behoeften, context en situatie) opmaken 
• een strategische planning uitwerken (inclusief de zoektocht naar duurzame financiering) 
• een evaluatie uitvoeren 

Zowel de stageplaats als de opleiding zorgen voor begeleiding. 

Hoe wordt de opleiding afgerond na de stage? 
Tijdens en na je stage werk je aan een geïntegreerde proef (3 studiepunten). In de geïntegreerde 
proef komt de integratie tussen theorie (theoretische modules over de duurzame 
ontwikkelingsdoelen) en praktijk (stage) ten volle tot zijn recht. 

De geïntegreerde proef bestaat uit: 

• een individuele schriftelijke opdracht die je uitvoert in de loop van je stage 
• een mondeling examen, gebaseerd op de schriftelijke opdracht 
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PRAKTISCH 

Wanneer wordt deze opleiding ingericht? 
De startdag van de opleiding is 23 september 2021. 

4 maanden theorie 

Van september tot half januari volg je les (theoretische modules en stagevoorbereiding) op 
donderdag en vrijdag, van 9u tot 17u10. Aanwezigheid tijdens de lessen is verplicht, omdat je anders 
cruciale informatie mist. 

Daarnaast zal je wekelijks gemiddeld nog twee à drie dagen nodig hebben om te werken aan 
groepsopdrachten, individuele opdrachten, stagevoorbereiding, voorbereiding van enkele lesdagen 
… Soms is dit ingepland op een specifieke dag, maar meestal kies je zelf wanneer je dit doet. 

4 maanden verdieping 

De stage van vier maanden en de geïntegreerde proef kan je op verschillende tijdstippen starten. Als 
je de opleiding in één jaar wil afronden, loopt de stage tussen half januari en begin juni. In die 
periode werk je ook aan je geïntegreerde proef. Als je de opleiding wil spreiden, kan je de stage en 
de geïntegreerde proef later aanvatten. 

Waar wordt deze opleiding gegeven? 
De lessen vinden plaats in Howest campus Kortrijk Weide – gebouw A (Sint-Martens-Latemlaan 2B). 

Stage loop je in België, in het buitenland of in een combinatie van België en het buitenland. 
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TRAJECT 

Kan ik de opleiding combineren met werken? 

De volledige opleiding volgen in één jaar, in combinatie met een job 

In het eerste semester is er elke week les op donderdag en vrijdag. Aanwezigheid op deze lesdagen is 
verplicht. Daarnaast zal je wekelijks gemiddeld nog twee à drie dagen nodig hebben om te werken 
aan groepsopdrachten, individuele opdrachten, stagevoorbereiding, voorbereiding van enkele 
lesdagen … Op die manier kan je het eerste semester niet combineren met een voltijdse job, maar 
eventueel - mits een goede planning - wel met 1 à 2 dagen werken per week. 

Als je de opleiding volgt in één jaar, dan loop je in het tweede semester een stage van minstens vier 
maanden. Dit is niet combineerbaar met een job, tenzij je zo lang verlof (of een specifiek 
verlofstelsel) kan nemen. 

De volledige opleiding volgen gespreid over twee of meerdere jaren, in combinatie met een job 

De theoretische modules en de stagevoorbereiding (eerste semester) kan je ook spreiden over twee 
academiejaren of meer. Je volgt dan per jaar enkele modules. Zo moet je niet elke donderdag en 
vrijdag naar de les komen en zal je wekelijks ook minder tijd besteden aan groepsopdrachten, 
individuele opdrachten, stagevoorbereiding, voorbereiding van lesdagen … Dit kan de combinatie 
met een job vereenvoudigen. 

De stage kan je pas starten na het afronden van de lesmodules van het eerste semester. Als je de 
opleiding spreidt over meer dan één academiejaar, moet je dus starten met de theoretische modules 
en dan later de stage doen. 

Als je de opleiding spreidt over meerdere academiejaren, kan je je stage ook lopen in het eerste 
semester (nadat alle lessen afgerond zijn). Je kan je stage dan ten vroegste starten bij de start van 
het volgende academiejaar. Dit is concreet de tweede of derde week van september. 

Een deel van de opleiding volgen als bijscholing 

Je kan ook één of meerdere modules afzonderlijk volgen als bijscholing. Dit is combineerbaar met 
een job als je je kan vrij maken voor de lessen. Per module waarvoor je je inschrijft, zijn er 4 à 5 
lesdagen, telkens op donderdag en/of vrijdag. 

Daarnaast moet je nog tijd uittrekken voor de evaluatie (groepsopdracht of individuele opdracht). 

De stagevoorbereiding, stage of geïntegreerde proef kan je niet afzonderlijk volgen als bijscholing, 
want een voorwaarde voor het volgen van de stage is dat je alle theoretische modules vooraf hebt 
afgewerkt. 

Kan ik de opleiding volgen van op afstand, via zelfstudie? 
De opleiding bestaat niet in afstandsonderwijs.  
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TOEKOMST 

Ontvang ik een diploma aan het eind van deze opleiding? 
Studenten die het volledige postgraduaat duurzame ontwikkeling met succes afronden, krijgen een 
postgraduaat getuigschrift, conform de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013. 

Wie delen van het programma succesvol afrondt, ontvangt een creditbewijs van gevolgde modules. 

Waar kan ik met mijn getuigschrift aan de slag? 

Waar kan ik gaan werken? 
Het getuigschrift van het postgraduaat duurzame ontwikkeling is een aanvulling bij je basisdiploma. 
Met dit getuigschrift kan je werken binnen de sectoren die aansluiten bij je basisdiploma. In je job 
kan je dan extra aandacht besteden aan duurzame ontwikkeling. Veel werkgevers vinden dit een 
meerwaarde. 

Daarnaast biedt dit getuigschrift je ook meer kansen om een job te vinden binnen 

- de sector van duurzaamheid (bijvoorbeeld duurzaamheidsfuncties in bedrijven) 
- de sector van ontwikkelingssamenwerking (bijvoorbeeld NGO’s) 

Waar werken de afgestudeerden? 
We deden een bevraging bij de 76 studenten die het postgraduaat volgden in 2016-2017 of in 2017-
2018. We legden hen de vraag voor in welke sector ze nu tewerkgesteld zijn. 

- De meerderheid werkt intussen in de duurzaamheidssector of de sector van 
ontwikkelingssamenwerking (zie grafiek). 

- Een deel van de studenten werkt, maar niet in de sector van duurzaamheid of 
ontwikkelingssamenwerking (zie grafiek). 

- Een kleine groep studeert nog verder of is werkzoekend (zie ‘niet van toepassing’ in de 
grafiek). 

 

(Uit een bevraging bij de afgestudeerden van ‘16-‘17 en ‘17-’18. 50 studenten beantwoordden deze vraag.) 
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De meerderheid van de afgestudeerden werkt momenteel in België, een aantal in het buitenland. Dit 
zijn enkele voorbeelden van functies die ze uitoefenen: 

- In de sector van ontwikkelingssamenwerking 
o Regiocoördinator bij Catapa (Peru) 
o Project officer & Resource mobilization bij Southern Africa Federation of the Disabled 

(Botswana) 
o Communicatiemanager bij Yared Tour & Travel (Ethiopië) 
o Head of music therapy bij NGO connect by music (Griekenland) 
o Organisator van Iedereen Mondiaal West-Vlaanderen bij 11.11.11 (België) 
o Deskundige mondiaal beleid bij de gemeente Bornem (België) 

- In de sector van duurzaamheid (niet in internationale samenwerking) 
o Project- en bewegingsmedewerker bij BOS+ (België) 
o Afdelingsverantwoordelijke bioboerderij Elzerij van de Lochting (België) 
o CSR medewerker bij Bel & Bo (België) 
o Projectmedewerker circulaire economie bij POM West-Vlaanderen (België) 
o Projectleider duurzaam bouwen en renoveren bij Alibo (België) 
o Begeleider opvangcentrum voor vluchtelingen bij het Rode Kruis (België) 

- In andere sectoren 
o Verpleegkundige (België) 
o Leerkracht secundair onderwijs (België) 
o Interim bij Bpost in afwachting van vertrek naar het buitenland 

Wat is de meerwaarde bij de zoektocht naar een job? 
We vroegen de afgestudeerden van 2016-2017 en 2017-2018 ook of het volgen van het postgraduaat 
voor hen een meerwaarde was bij hun zoektocht naar een job. De overgrote meerderheid van de 
afgestudeerden, vond het volgen van het postgraduaat een meerwaarde bij de zoektocht naar werk 
(zie grafiek). Ook degenen die niet in de sector van duurzaamheid of ontwikkelingssamenwerking 
tewerkgesteld zijn geven dat aan: bepaalde werkgevers vinden dit extra getuigschrift een 
meerwaarde. 

 

(Uit een bevraging bij de afgestudeerden van ‘16-‘17 en ‘17-’18. 51 studenten beantwoordden deze vraag.) 
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Enkele studenten beschrijven welke meerwaarde het postgraduaat voor hen had: 

“Eén van de sprekers inspireerde me zo hard dat het niet kon laten om er te gaan solliciteren 
en kijk nu, ik ben er zelfs aan de slag!” 
 
“Stage (ervaring, connecties, ...) opent deuren !” 
 
“Reeds voor het postgraduaat zocht ik een job in de ontwikkelingssector, wat toen 
onmogelijk bleek. Met het getuigschrift van het postgraduaat lijk ik nu toch een streepje voor 
te hebben.” 
 
“Bij het sollicitatiegesprek zag de directeur van de school mijn getuigschrift duurzame 
ontwikkeling als een meerwaarde en stelde er vele vragen over. Hij was er zeer enthousiast 
over en zal mij zeker aanspreken rond bepaalde acties en sensibilisering bij onze leerlingen.” 
 
“Ik werk niet volledig in de sector van duurzame ontwikkeling, maar de opleiding heeft wel 
een belangrijke rol gespeeld bij het krijgen van mijn job en dan vooral de stage tijdens de 
opleiding.” 
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INSCHRIJVEN 

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? 

Diploma 
Al wie een diploma hoger onderwijs behaald heeft, kan inschrijven voor de opleiding: 

- professionele bachelors uit alle studierichtingen 
- academische bachelors of masters uit alle studierichtingen 

Twijfel je of je diploma in aanmerking komt (bv. buitenlands diploma), dan kan je terecht bij 
toelating@vives.be die nagaat of je diploma gelijkwaardig is aan een bachelor- of masteropleiding. 

De opleiding staat open voor zowel pas afgestudeerden als voor mensen die langer geleden 
afstudeerden en zich willen verdiepen in duurzaamheid en/of ontwikkelingssamenwerking. 

Taal 
De opleiding is Nederlandstalig, dus een goede kennis van het Nederlands is een vereiste. Meer 
informatie vind je op: https://www.vives.be/nl/taalvoorwaarden-nederlandstalige-opleidingen  

Leerkrediet 
Voor een postgraduaat hoef je geen leerkrediet in te zetten. Dit betekent dat je kan inschrijven voor 
de opleiding, ongeacht de stand van je leerkrediet. 

Hoeveel kost de opleiding? 

Inschrijvingsgeld 
Als je in 2021-2022 inschrijft voor de volledige opleiding, dan betaal je €1000. Dit is het basisbedrag 
van €250 + €12,5 per opgenomen studiepunt (x 60 stp. = €750). 

Je kunt ook de opleiding spreiden over verschillende academiejaren. Dan betaal je per academiejaar 
telkens het basisbedrag van €250 euro + €12,5 per extra studiepunt dat je dat jaar opneemt. 

Studiemateriaal 
De meeste gastsprekers werken met PowerPoints en artikels die we aanbieden via het digitaal 
leerplatform Toledo. 

Stage 
Daarnaast moet je ook nog kosten rekenen voor je stage. Loop je stage in België, dan gaat het om 
vervoerskosten en eventueel verblijfskosten (als je niet thuis kan wonen tijdens je stageperiode). 

Loop je stage in het buitenland komen daar kosten bij zoals vervoer, reisbijstandsverzekering, 
eventuele inentingen … Het is moeilijk om hiervoor een duidelijke kostprijs te geven omdat dit 
afhangt van veel factoren, zoals de bestemming en de aard van het logement. Grofweg kan je 
rekenen als volgt: vlucht & voorbereiding = 1000€ + verblijf (logement, voeding, vervoer …) = 
500€/maand. Dit betekent voor vier maanden buitenlandse stage ongeveer 3000€. 

De provincie West-Vlaanderen stimuleert internationale stage-ervaringen en verleent een subsidie 
waarmee we een beurs kunnen voorzien voor studenten die stage lopen buiten Europa en die 
geslaagd zijn voor de stagevoorbereiding (voor het voorschot) en de stage (voor het resterend saldo). 
De beurs bedraag maximum €1.500, voor een volledige stage van 18 weken buiten Europa, maar kan 
lager zijn afhankelijk van het aantal studenten. 

mailto:toelating@vives.be
https://www.vives.be/nl/taalvoorwaarden-nederlandstalige-opleidingen
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Heb ik recht op financiële ondersteuning? 

Groeipakket 
Een student die een postgraduaat volgt, minstens 27 studiepunten opneemt over het volledige 
academiejaar, nog geen 25 jaar is en aan de andere algemene voorwaarden voldoet (bv. 
tewerkstellingsvoorwaarden) heeft recht op het groeipakket. 

KMO-portefeuille 
Deze opleiding komt in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille (erkenningsnummer VIVES-
zuid: DV.O101992). De steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de 
opleiding. Meer informatie vind je op www.kmo-portefeuille.be.  

Studiebeurs 
Postgraduaten komen niet in aanmerking voor een studiebeurs van de Vlaamse Gemeenschap. 

Opleidingscheques 
De opleiding komt niet in aanmerking voor opleidingscheques. 

Beurs voor een buitenlandse stage 
Als je stage loopt buiten Europa, krijg je een beurs via de provincie West-Vlaanderen (zie hoger, bij 
‘stage’). 

Kom ik in aanmerking voor opleidingsverlof of opleidingskrediet? 
De opleiding niet in aanmerking voor opleidingsverlof (voorheen educatief verlof) of 
opleidingskrediet (zie https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives). 
 
Als je meer informatie wil, kan informeren bij: 
Departement Werk en Sociale Economie 
Dienst: Betaald Educatief Verlof 
Koning Albert II laan 35 bus 20, 1030 Brussel 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur) 
educatiefverlof@vlaanderen.be 

  

http://www.kmo-portefeuille.be/
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives
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Hoe kan ik me inschrijven? 
Inschrijven kan enkel in Vives (niet in Howest). Je schrijft je in bij voorkeur voor 15 september en 
uiterlijk voor de startdag van de opleiding, dus voor 23 september. 

Voor wie momenteel geen student is in Vives 
Alle informatie over inschrijven vind je op: www.vives.be/inschrijven 

• Stap 1: je online registreren  Dat kan vanaf 6 maart 2021, waarna je in de loop van juni 
een mail krijgt met informatie over de definitieve inschrijving. (Je definitieve inschrijving - 
stap 2 - verloopt vlotter als je je vooraf online geregistreerd hebt.) 

• Stap 2: je definitief inschrijven  Dat kan vanaf 26 juni 2021 op een van de onderstaande 
manieren 

o Ofwel in een van onze campussen van Vives1 (Kortrijk, Roeselare, Torhout, Brugge of 
Oostende) 

o Ofwel online (via bovenstaande link). 

Let op! Zodra je je definitief inschrijft, ben je inschrijvingsgeld verschuldigd, zelfs als je 
nadien terug uitschrijft. 

Voor wie momenteel al student is in Vives 
Als je momenteel al student bent in Vives, verloopt de inschrijfprocedure anders. 

Als je in eerste zittijd voor alles geslaagd bent, dan zal je eind juni / begin juli een mail krijgen met 
onder andere de boodschap dat je je voor het volgende academiejaar kan herinschrijven of 
inschrijven voor een bijkomende opleiding. Je volgt dan gewoon die procedure. 

Als je niet voor alles geslaagd bent in eerste zittijd, is de procedure hetzelfde, maar kan je dit pas 
doen vanaf begin september.  

 
1 De adressen en openingsuren vind je op de website (www.vives.be/inschrijven) 

http://www.vives.be/inschrijven
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MEER INFO 

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie? 
Je kan al je vragen richten tot een van de coördinatoren van de opleiding: 

• Inge Vanderstraeten (inge.vanderstraeten@vives.be)  
• Kurt Debaere (kurt.debaere@howest.be) 

Bezoek onze website of Facebookpagina 
www.vives.be/podo  

www.howest.be/podo  

www.facebook.com/duurzameontwikkeling  

Sluit aan op één van onze infomomenten 
De opleiding organiseert zes online infomomenten voor geïnteresseerden: 

• Dinsdag 4 mei 
o 18u-19: infomoment 1 
o 19u-20u: infomoment 2 

• Maandag 28 juni 
o 18u-19: infomoment 4 
o 19u-20u: infomoment 5 

• Dinsdag 24 augustus 
o 18u-19: infomoment 6 
o 19u-20u: infomoment 7 

Tijdens deze infomomenten geven we geen algemene informatie, maar gaan we in op al je vragen. 
Dit doen we via chat en via een videogesprek. Je kan zelf kiezen via welk van deze kanalen je vragen 
stelt of vragen van andere geïnteresseerden mee volgt. 

Registreren voor een van de infomomenten doe je via deze link. 

Van harte welkom! 

  

mailto:inge.vanderstraeten@vives.be
mailto:kurt.debaere@howest.be
http://www.vives.be/podo
http://www.howest.be/podo
http://www.facebook.com/duurzameontwikkeling
https://forms.gle/7SeZGeqWadTaXj8X6
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OUDSTUDENTEN AAN HET WOORD 

Wat is de ervaring van onze oudstudenten? 

Ellen Desmet, studente in 2015-2016 
Ik heb altijd al een brede interesse gehad en met mijn Taal- en 
Letterkunde diploma merkte ik al gauw dat ik een bepaalde 
achtergrond miste voor de jobs waarop ik solliciteerde. 
Eerlijkheidshalve, zag ik het niet echt zitten om terug te gaan 
studeren en dacht ik daar in eerste instantie ook niet aan. Tot een 
vriend mij vertelde over het postgraduaat. Ik herinner mij dat ik ’s 
avonds nog meteen de opleiding checkte op het internet, en het 
sprak mij onmiddellijk aan. Ik heb er ook niet lang kunnen over 
twijfelen want ik heb in augustus de beslissing genomen om in 
september te starten.  

De opleiding bezat alle elementen waar ik naar op zoek was; een brede opleiding waarin zowel 
sociaal-culturele, humanitaire als internationaal politieke kwesties aan bod kwamen. De sprekers 
wisten mij telkens te boeien (o.a. John Vandaele van het MO* Magazine) en elke week opnieuw keek 
ik oprecht uit naar de komende lesdagen. Het was gewoon interessant en praktijkgericht; voor het 
eerst kreeg ik het gevoel dat ik tools aangereikt kreeg om effectief mee aan de slag te gaan. Iets wat 
ik niet gewend was vanop de unief. De sprekers vertelden ook steeds vanuit hun eigen ervaring en 
kunde, wat alles zo relevanter en interessanter maakte. De verscheidenheid van de opleiding - 
onderwerpen, sprekers, maar ook de medestudenten met allen een verschillende achtergrond - is 
een echte verrijking en meerwaarde. Ik combineerde dit met een parttime job op de luchthaven en 
dit was haalbaar. 

In het tweede semester ga je op (buitenlandse) stage, wat echt wel het hoogtepunt van de opleiding 
is. Ik had het ongelofelijke geluk om voor Oxfam-Wereldwinkels naar Chili te mogen trekken, waar ik 
met kleine wijncoöperaties samenwerkte. Afgezien van een aantal voorwaarden, waren we voor de 
keuze van onze stage redelijk vrij. Op die manier, kan je je eigen accenten leggen in de opleiding.  

Via de contacten die ik tijdens mijn stage kon leggen, heb ik een jaar op de ambassade van Chili in 
Brussel gewerkt. Dit was een mooie ervaring maar nog niet helemaal waar ik naar op zoek was. Het 
postgraduaat staat alvast mooi op mijn cv en ik kreeg er reeds positieve opmerkingen over tijdens 
sollicitaties. Een echte aanrader indien je aan de slag wil in de sociaal-culturele sector! Ik vind het 
postgraduaat ook de beste en leukste opleiding die ik ooit gevolgd heb! 
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Emmelie Boutens, studente in 2017-2018 
Mijn opleiding Sociaal-Cultureel Werk deed me zin krijgen om me 
meer te verdiepen in de wereld van de duurzame ontwikkeling. 
Mijn keuze was dan ook snel gemaakt toen ik het aanbod van het 
postgraduaat duurzame ontwikkeling zag. 

Een combinatie van boeiende gastsprekers en een buitenlandse 
stage zorgde voor een ruime blik op de wereld en een grotere 
connectie met verschillende thematieken, ook buiten het sociale 
aspect om. Maar bovenal zorgde het ervoor dat ik met kennis 
van zaken en ‘goesting’ snel in de sector aan de slag kon. Mijn 
stageplaats bood mij dan ook mijn eerste job aan. 

Ondertussen werk ik nog steeds bij VIA Don Bosco en ook deeltijds bij 11.11.11 als organisator van 
Iedereen Mondiaal. Een heel fijne combinatie waarin ik nog vaak aan het postgraduaat terug denk! 

Ik zou de opleiding zeker aanraden aan al wie op zoek is naar meer kennis en inzicht rond duurzame 
ontwikkeling en een fantastische stage in een internationale context wil doen. Ik heb er alvast geen 
spijt van gekregen! 

 

 

Pieter Godaert, student in 2017-2018 
Dancing to the beat. Op de tonen van de Afrikaanse muziek liep 
ik gedurende vijf maanden stage in Kampala, de hoofdstad van 
Oeganda. Geen werkervaring, amper stage-ervaring, maar een 
hoge dosis zin om mijn grenzen te verleggen en te functioneren 
in een internationale context. 

Mijn economische en pedagogische achtergrond gaf me de kans 
om mij in te zetten voor een partnerorganisatie van Trias. De 
Oegandese honingsector heette me welkom. Een unieke kans 
die ik met beide handen greep en waar ik enorm dankbaar voor 
ben. Ik werd ten slotte helemaal ondergedompeld in de 
Oegandese cultuur. Resultaat? Ontwikkelingen op persoonlijk 
vlak, een unieke werkexpertise, ontelbare connecties, nieuwe 
vrienden in Noord en Zuid, maar bovenal ook een nieuwe thuis. 
Het zit hem dus niet alleen in de stage zelf, maar in zoveel meer. 

Vandaag ben ik actief voor Broederlijk Delen, op een plaats die me verbindt met het zuiden (en met 
Oeganda) en me hierdoor enorme voldoening geeft. Een plaats waar ik zonder het postgraduaat 
hoogstwaarschijnlijk niet beland zou zijn. Life is what you make it. Ga ervoor en grijp jouw kans. 
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Brecht Herteleer, student in 2017-2018 
Met een stage voor Broederlijk Delen in Senegal sloot ik mijn bacheloropleiding Agro- en 
Biotechnologie, Groenmanagement af. Duurzaamheid was zeker aan bod gekomen, maar ik wou er 
nog meer over weten. 

Het postgraduaat duurzame ontwikkeling paste perfect in 
mijn plan om te werken en te studeren en ervaring op te doen 
in het buitenland. Het was fijn in een klasgroep te komen met 
mensen vanuit alle invalshoeken en vooral met dezelfde 
goesting om te groeien en te doen. Ook na mijn stage voor 
KogaVeg, een sociale impact onderneming in Ethiopië, zagen 
we elkaar nog terug. 

In Ethiopië werkte ik mee aan een onderzoek naar de impact 
van de samenwerking tussen de lokale boeren en KogaVeg, 
die de teelt begeleidt en de groentes verkoopt, onder andere 
peulerwtjes voor Albert Hein.  

Na mijn stage wou ik aan de slag in de landbouw in België vooral om veel ervaring op te doen. Ik 
solliciteerde bij de Lochting, een sociale vernieuwer in de bio landbouw. Ik leerde hun werking 
kennen tijdens een van de lessen van het vak duurzaam ondernemen. Zonder het te verwachten 
duwde de opleiding mij in de juiste richting. 

Céline Delaey, studente in 2018-2019 
Voor ik aan het postgraduaat begon, ben ik afgestudeerd als leerkracht 
in het lager onderwijs, en heb ik een jaar in het onderwijs en een jaar in 
de horeca gewerkt. Ik wist echter al altijd dat leerkracht zijn eigenlijk 
niet mijn echte droomjob was. 

Tijdens mijn eindstage in het Zuiden, is mijn passie voor duurzame 
ontwikkeling ontstaan, maar het duurde even voordat ik besefte dat ik 
hier mijn job van kon maken.  

Het postgraduaat duurzame ontwikkeling was de ideale opleiding om 
me hierop voor te bereiden.  

Bij het terugblikken op het afgelopen academiejaar, was het helemaal wat ik er aanvankelijk van 
verwachtte en meer: met een geweldige groep gelijkgezinden, intensief bijleren over wat me het 
meest interesseert … Het was een fantastische ervaring. Wat me het meest boeide, was ongetwijfeld 
de uitgebreide groep gastsprekers die rechtstreeks vanuit het werkveld les kwamen geven. De 
opdrachten die de sprekers geven waren wel niet altijd even gemakkelijk, zeker niet in combinatie 
met halftijds werken. Het werken en studeren tegelijk mag zeker niet onderschat worden! Maar het 
was absoluut de moeite waard, ik kan de opleiding aan iedereen aanraden. In het postgraduaat heb 
ik eindelijk mijn plekje gevonden, ik weet nu dat ik helemaal thuishoor in de branche van het 
duurzaam ondernemen. Ik kan niet wachten om na mijn stage in de JBC ergens aan de slag te gaan 
met alles wat ik geleerd heb! 
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Ayla Kiran, studente in 2018-2019 
Toen ik afstudeerde als leerkracht voeding-verzorging en niet-confessionele zedenleer was dit voor 
mij het begin van een nieuw hoofdstuk. Al snel ging ik op zoek naar een job in het onderwijs. Maar na 
een gesprek met een oude bekende over het postgraduaat, begon ik te twijfelen. Tijdens mijn laatste 
jaar van de lerarenopleiding had ik als keuzevak ‘educatie voor duurzame ontwikkeling’ en daar 
ontdekte ik mijn interesse in het thema. Een opleiding waar ik mij hierin verder kon verdiepen leek 
mij een unieke kans. Het was nu of nooit. Na heel wat wikken en wegen schreef ik mij in.  

Vanaf het eerste lesmoment kwam het besef dat dit een opleiding was op 
mijn lijf geschreven. Deze verdieping had ik nog nodig om een betere 
leerkracht te worden. Educatie, sensibilisering bij jongeren is voor mij de 
manier om voor onszelf, de ander en de planeet te zorgen. 

Een klaslokaal delen met gelijkgestemden zorgde voor een heerlijke sfeer. 
Door de intensiteit van de opleiding leek het alsof je deze groep mensen 
al veel langer kende. Stuk voor stuk kwamen er, met de nodige 
afwisseling, interessante onderwerpen aanbod. We leerden om via 
verschillende perspectieven naar een bepaald probleem te kijken. Bij 
iedere opdracht kon je de keuze maken om binnen je interesses te 
blijven. Al was het zeker interessant om buiten je comfortzone te 
stappen. Een job naast de opleiding was voor mij nipt haalbaar. 

Deze opleiding heeft zeker een meerwaarde in het zoeken naar een job. Ik ontwikkelde een beter 
inzicht in welke leerkracht ik wil zijn. De internationale stage is een zalige periode. Na de opleiding ga 
ik hoogstwaarschijnlijk op zoek naar een job in internationale context. Als ik spreek over de opleiding 
met andere mensen dan probeer ik hen er van te overtuigen om de opleiding te volgen. Het is een 
enorme meerwaarde aan je persoonlijke en professionele leven! 

Sien Vergracht, studente in 2019-2020 
Het schooljaar waarin ik het postgraduaat duurzame ontwikkeling volg, is 
voor mij een sabbatjaar. Niet om tot rust te komen, maar om een duik te 
nemen in een bad van duurzame ontwikkeling.  

De voorbije 10 jaar was ik de juf van het 4e leerjaar. Verschillende lessen 
die ik gaf, gingen over “duurzame” onderwerpen. Ik raakte meer en meer 
geïnteresseerd en geëngageerd om mijn leven te veranderen. Ik besefte 
zelfs dat duurzaamheid een groter deel van mijn job mocht uitmaken. 
Daarom nam ik een schooljaar “verlof” en begon ik aan het postgraduaat. 
Om mijn blik te richten op de wereld en op zoek naar een andere job.  

Het doet deugd om door de lessen andere inzichten te krijgen en nieuwe 
mensen te leren kennen. De onderwerpen zijn heel breed en de sprekers hebben ervaring met de 
praktijk. Je krijgt enorm veel informatie en tips voor wie nog meer wil te weten komen.  

Door de verschillende taken word ik uitgedaagd om nog dieper te graven. Sommige opdrachten had 
ik nog nooit gedaan en waren daardoor een mooie kans om uit mijn comfortzone te treden. 

De stage is voor mij een kans om ervaring op te doen buiten de onderwijssector. Ik koos ervoor om in 
België te blijven. Ook hier is werk aan de winkel!  

Ik ben heel blij dat ik gekozen heb om deze opleiding te volgen. Het is voor mij de start van een 
nieuwe loopbaan. Ik kijk met veel enthousiasme vooruit. 
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Pieter Santens, Student in 2019-2020 
Het was intussen al een vijftiental jaar geleden dat ik als student in een aula mocht vertoeven. En ik 
had niet verwacht dat ik het ooit nog eens zou doen. Intussen kan ik het iedereen aanraden! 

Als sociaal agoog ging ik ooit aan de slag als opbouwwerker om daarna voor een Europees 
programma rond plattelandsontwikkeling te werken. Empowerment, sociale cohesie en gelijke 
kansen, maar zeker ook duurzame ontwikkeling op diverse vlakken verrijkten niet alleen mijn 
professionele leven, maar ook in mijn eigen woon- en leefwereld zijn het thema’s die me nauw aan 
het hart zijn gaan liggen.  

Toen ik in september 2019 de overstap maakte naar de sector van ontwikkelingssamenwerking, werd 
me door mijn werkgever gevraagd een deel van het postgraduaat duurzame ontwikkeling te volgen. 
De infoavond eind augustus woonde ik bij en mijn enthousiasme was groot. Ik wou eigenlijk 
onmiddellijk de hele rit uitzitten! Maar een nieuwe job en drie kinderen combineren met een 
voltijdse opleiding is niet zo’n strak plan …  

Uiteindelijk volgde ik enkel de modules ontwikkelings-
samenwerking. En dat was een haalbare kaart. De 
interessante thema’s gebracht door aangename en heel 
competente sprekers konden me week na week 
uitermate boeien. Mijn vizier op de wereld werd 
verbreed, mijn kijk op de dingen bijgesteld. De mate van 
interactiviteit gekoppeld aan de heterogeniteit van de 
groep leverde quasi wekelijks boeiende discussies op. 
Zelf kon ik al op wat ervaring steunen, maar de 
intelligente kijk van zoveel geëngageerde en 
gemotiveerde jonge mensen vind ik een absolute 
meerwaarde voor de opleiding. Het geeft me trouwens 
ook vertrouwen in de toekomst te zien dat de jongere 
generatie(s) helemaal niet verloren zijn, integendeel. 

Het smaakt alvast naar meer en misschien werk ik 
volgend jaar toch nog de andere modules af. De goesting is alvast aanwezig! 

  

(c) Steven Dewitte 



 
27 POSTGRADUAAT DUURZAME ONTWIKKELING 

Jornt Huygen, student in 2020-2021 
Nadat ik mijn opleiding als Industrieel Ingenieur Bouwkunde had afgerond, had ik het gevoel in een 
zwart gat te vallen. Ik had voor mezelf beslist dat ik nog niet klaar was om te gaan werken, en zeker 
niet als ingenieur. Nog een jaartje studeren was de logische conclusie, maar wat? Het Postgraduaat 
Duurzame Ontwikkeling was het perfecte antwoord op die vraag. 

 

Omdat er niet gewerkt wordt met vaste proffen, maar gastsprekers 
uit de praktijk met zeer verschillende achtergronden voelt het niet 
alsof je in een schoolse omgeving zit. Dit vond ik zeer aangenaam 
en had ik ook echt nodig na een universitaire opleiding van zes jaar. 
Elke lesdag opnieuw slaagden de sprekers erin mij te boeien en 
dingen bij te leren, zelfs al leek het onderwerp in eerste instantie 
niet helemaal binnen mijn interesseveld te liggen. De groepswerken 
en individuele taken vroegen iets meer van mijn tijd dan ik op 
voorhand had voorzien, maar waren stuk voor stuk nuttig en 
leerrijk en zorgden er op bepaalde momenten ook voor dat ik uit 
mijn comfortzone moest treden.  

 

De groep van een 35-tal medestudenten maakte mijn ervaring met het postgraduaat enkel 
aangenamer. De gezamenlijke interesse voor duurzaamheid en een wereldse kijk op de dingen 
bracht een groep zeer fijne mensen samen van diverse achtergronden, studierichtingen en leeftijden. 
Dit zorgde vaak voor interessante discussies tijdens de lessen en daarbuiten, wat ook werd 
aangemoedigd door de gastsprekers. 

De zeer leerrijke gastcolleges en interactie met de andere studenten zorgden ervoor dat ik tijdens 
het eerste semester enorm veel heb bijgeleerd, maar vooral ook een bredere, minder gekleurde kijk 
op de wereld heb gekregen. 

Ook mijn stage tijdens het tweede semester was een schot in de roos. Vanuit de opleiding werden op 
voorhand verschillende interessante stagevacatures voorgesteld, maar werd je hiernaast ook 
aangemoedigd en begeleid in de zoektocht naar andere mogelijke stageplaatsen. Uiteindelijk vond ik 
een stageplek bij Minder=Meer vzw in Leuven, een sociaal renovatielab dat energiezuinig renoveren 
mogelijk maakt voor mensen in maatschappelijk kwetsbare posities en minder kapitaalkrachtige 
mensen.  
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Joyce Bosmans, studente in 2020-2021 
Mijn bachelor opleiding in internationaal toerisme liet me beseffen dat de reissector een enorm 
vervuilende industrie is. Jammer genoeg werd er tijdens de drie jarige opleiding niet veel aandacht 
gehecht aan duurzaam toerisme, en dus koos ik om mezelf te verdiepen in dit onderwerp door de 
opleiding duurzame ontwikkeling te volgen.  

Wanneer ik online op het postgraduaat uitkwam, werd al snel 
duidelijk dat dit de perfecte aansluiting was op mijn opleiding en 
ook op mijn persoonlijke interesses. Door deze uitdaging aan te 
gaan kreeg ik niet alleen de kans om bij te leren over 
duurzaamheid in de toeristische sector, maar ook werd mijn 
algemene kennis enorm verbreed. 

Tijdens een internationale stage bij Support Ghana VZW kreeg ik 
de opdracht om (onder andere) een duurzaam toeristisch 
programma op te starten bij hun Ghanese partner organisatie, 
alsook enkele jongeren opleiden tot gids. Een onvergetelijke 
ervaring!  

Het is ook belangrijk om te vermelden dat dit niet alleen een meerwaarde op professioneel vlak is, ik 
maakte tijdens de lessen en de stage vrienden voor het leven. De opleiding opende vele deuren voor 
mij, waarvoor ik enorm dankbaar ben. 
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