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GROEI VAN

MENS EN ORGANISATIE

27

10.000
OORDOPPEN UITGEDEELD

AP Hogeschool stimuleert zowel haar studenten als medewerkers om hun
persoonlijke en professionele grenzen te verleggen. Een van kerntaken van
de hogeschool is de vorming van zelfstandige en creatieve deelnemers
aan de maatschappij en het beroepenveld. Om die opdracht succesvol te
volbrengen, zijn goed georganiseerde processen en structuren nodig. AP
streeft ernaar een organisatie te zijn die zelf voortdurend leert en groeit,
zichzelf ontwikkelt volgens de noden van de samenleving en de kwaliteit
voortdurend bewaakt.
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DEPARTEMENT

GEZONDHEID
EN WELZIJN
MANAGEMENT EN
COMMUNICATIE
ONDERWIJS
EN TRAINING
WETENSCHAP
EN TECHNIEK
KONINKLIJK
CONSERVATORIUM ANTWERPEN
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR
SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN
ALGEMENE DIENSTEN

117.229 SNACK

62.970 DESSERTEN
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11.237*
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*Waarbij 4 studenten ingeschreven zijn in 2 verschillende departementen. Totaal aantal hoofden = 11.233

GEMIDDELDE
LEEFTIJD 45 JAAR
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LEEN VERBIST ALS NIEUWE PERSONEELSDIRECTEUR
2017 had voor AP Hogeschool nog
een directeurswissel in petto. Leen
Verbist nam in de zomer de functie van
personeelsdirecteur op zich. “Toen ik hier
begon, was ik aangenaam verrast door de
enorme drive waarmee AP-medewerkers
hun job uitoefenen”, blikt ze terug. “Het is
knap om te zien hoe zoveel medewerkers
streven naar het best mogelijke onderwijs
om jongeren voor te bereiden op de
uitdagingen van morgen. Aan de AP
Hogeschool gebeurt er altijd iets, dat is
een feit. De uitdaging waar de hogeschool
op dit moment voor staat, is de integratie
van de HBO5-opleidingen. Als directeur
personeel wil ik dit integratieproces en de
groei van de hogeschool zo goed mogelijk
begeleiden om ervoor te zorgen dat het
een succesverhaal wordt.”

NIEUW HOOFD VOOR
DE KONINKLIJKE ACADEMIE
Sinds oktober 2017 staat
Johan Pas aan het roer van
de Koninklijke Academie voor
Schone Kunsten Antwerpen. Hij
volgde Eric Ubben op, die 18 jaar
lang de leiding van de Academie
op zich nam. Zijn ambities en
vooruitzichten verwoordt hij als
volgt: “Samen met de lesgevers,
onderzoekers en studenten van
de Koninklijke Academie wil ik
een antwoord bieden op deze
vraag: hoe kunnen we een School
of Arts die verankerd is in de
vorige eeuwen, transformeren
tot een actuele en innovatieve
werk- en denkplek? Ik stel alvast
voor dat we de Academie van
vandaag koppelen aan de frisse
intenties van haar oorsprong
en we haar zien als een
prikkelend kunstenaarsinitiatief
en een dynamisch kunstenaarscollectief.”

MASTEROPLEIDING
MUZIEK NU OOK
IN HET ENGELS
In het Engels een masterdiploma Muziek
behalen aan AP Hogeschool: dat kan
sinds september 2017. Het Koninklijk
Conservatorium
Antwerpen
biedt
vanaf academiejaar 2017-2018 voor de
afstudeerrichtingen
Instrument-Zang,
Jazz-Lichte Muziek, Compositie en Directie
een masteropleiding in het Engels aan.
In het totaal volgen 84 studenten dit
academiejaar een van de Engelstalige
masterprogramma’s.

AP KRIJGT EEN
GOED RAPPORT
AP Hogeschool ontving in 2017 het
eindoordeel van de Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie (NVAO). Het resultaat mag er zijn, NVAO is positief over het
onderwijsbeleid en de kwaliteitscultuur
van de hogeschool. Pascale De Groote,
algemeen directeur, reageert: “Ik ben
trots op onze hogeschool en op dit
onvoorwaardelijk positieve eindoordeel.
Dit is het resultaat van onze dagelijkse
inzet en van het harde werk van ieder van
ons. Medewerkers en studenten samen
hebben aangetoond waar AP voor staat:
ambitieus, passioneel, echt, respectvol en
open.”
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(ALMOST) THE REAL THING

42%

RECORDOPKOMST BIJ
VERKIEZING STUDENTENRAAD

Na 2 jaar van voorbereidingen opende AP in 2017 een
nieuw onderwijsconcept om trots op te zijn. In samenwerking met BASF werd op campus Ellermanstraat een miniversie van een petrochemiebedrijf nagebouwd. Studenten
van verschillende opleidingen zullen er op deze manier in
de toekomst profiteren van een uitgebreid praktijkbad
in een veilige omgeving. Dankzij de Miniplant hebben de
opleidingen nu heel wat mogelijkheden om multidisciplinair werkplekleren gewoon op eigen campus aan te bieden. Sinds de opening in het voorjaar van 2017 hebben
studenten van de vijf afstudeerrichtingen van het derde
jaar Elektromechanica al van de faciliteiten gebruikgemaakt. Lectoren van andere opleidingen worden volop
bijgeschoold, zodat ook zij binnenkort in de Miniplant aan
de slag kunnen.

42%. Zo hoog lag de opkomst van de studentenraadsverkiezingen van 2017: maar liefst
4707 studenten trokken naar de stembus. En dat is een record! Het percentage ligt bovendien ver boven de minimumopkomst van 10%, en ook het aantal studenten dat zich
kandidaat stelde voor studentenvertegenwoordiging, is sterk gestegen ten opzichte van
vorige jaar. Uiteindelijke werden 50 studentenvertegenwoordigers uit de verschillende opleidingen verkozen, van wie 26 vrouwen.

Bij de verkiezingen van vorig jaar tekenden we
al een record op, dat we dit nogmaals mogen
overtreffen, bewijst alleen maar het belang en de
kracht van studentenparticipatie.
Ben Windey, voorzitter Algemene Studentenraad AP Hogeschool

VERPLEEGKUNDE
WORDT MANNELIJKER
Steeds meer mannelijke studenten kiezen voor de opleiding verpleegkunde. De professionele
bachelor telde in het academiejaar 2016-2017 450 studenten.
15,2% van de nieuw ingeschreven studenten is mannelijk, en
dat is aanzienlijk meer dan de
10,7% van het vorige academiejaar.

AP BEREIDT ZICH
VOOR OP KOMST
HBO5-OPLEIDINGEN

De voorbereidingen voor een flinke groei zijn
volop aan de gang, want in september 2019 integreren de huidige HBO5- en Specifieke Lerarenopleidingen in onze hogeschool. Die opleidingen
worden nu nog aangeboden in de Centra voor
Volwassenenonderwijs (CVO), maar behoren
binnenkort integraal tot het hoger onderwijs. De
hogeschool zal op deze manier haar toekomstige
studenten een nog ruimer gamma aan opleidingen bieden, zodat elke student zich optimaal kan
ontplooien en groeien.

Samen met UAntwerpen zal AP Hogeschool in
de komende 25 jaar 50 miljoen euro investeren
in de renovatie van campus Mutsaard. Omdat
het gebouw geklasseerd is, moeten de
renovatiewerken in nauw overleg met de dienst
Erfgoed gebeuren. “In een eerste fase worden
heel wat daken aangepakt”, zegt directeur
patrimonium van de AP Hogeschool Dirk De
Cuyper. “Daar is op de campus hoge nood aan.
Daarnaast wordt er samen met de opleidingen
een plan uitgewerkt voor de investeringen,
naargelang de noden.”
bron: Gazet van Antwerpen

RENOVATIEPLANNEN
VOOR
CAMPUS
MUTSAARD

8 — POORT OP DE WERELD

POORT OP

DE WERELD

TOP 10 NATIONALITEITEN BIJ STUDENTEN

AP wil een poort op de wereld zijn, die zo wijd mogelijk openstaat
voor iedereen. Een poort met bovendien een lage drempel, zodat
iedereen die gemotiveerd is en bereid om hard te werken, de
samenleving kan betreden. Onze hogeschool biedt een veelheid
aan beroepsgerichte en artistieke opleidingen met internationale
focus, gericht op het versterken van het mondiale, sociaal-culturele
en economische weefsel in de Antwerpse regio en ver daarbuiten.
Door een studietraject op maat en gelijke onderwijskansen
kunnen studenten zich ontplooien tot professionals en
ruimdenkende burgers. Bovendien investeert AP in strategische
partnerschappen met het regionale en internationale werkveld en
met onderwijsinstellingen ver buiten de landsgrenzen.

1

FREQUENTSTE ERASMUSBESTEMMINGEN
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[ERASMUS EN ANDERE] 2016-2017

FRANKRIJK

BELGISCHE

9.777

		2

NEDERLANDSE

710

		3

SPAANSE

98

		4

POOLSE

46

		5

DUITSE

44

		6

ZUID-KOREAANSE

42

		7

FRANSE

40

		8

CHINESE

39

		9

MAROKKAANSE

38

10

ITALIAANSE

33

4

8
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6

VERSCHILLENDE NATIONALITEITEN STUDENTEN

SPANJE

VERSCHILLENDE NATIONALITEITEN MEDEWERKERS

22
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10 studenten van het departement Onderwijs
en Training mochten een maand lang voor de
klas staan in China. Ze namen deel aan een
Engelstalig zomerkamp voor kinderen tussen
5 en 15 jaar in het Oost-Chinese Huai’An. De
studenten deden er niet alleen waardevolle
praktijkervaring op, ze leerden er ook omgaan
met taalbarrières en werden in een cultureel
bad ondergedompeld.

LESGEVEN
IN CHINA

AP-VROEDVROUWEN SPREKEN IN TORONTO
In Toronto deelden drie AP-vroedvrouwen Brigitte Bernaerts, Vanessa De Bock en
Eveline Mestdagh hun wetenschappelijke expertise met zo’n 4.200 vroedkundigen
van over de hele wereld. Ze mochten er het spreekgestoelte van het ICM-congres
beklimmen. Dat congres wordt driejaarlijks georganiseerd door de International
Confederation of Midwives. De dames spraken er onder meer over het project
Senegal bevalt en het onderwijsproject SHINE ME.

STUDEREN ALS VLUCHTELING
In september 2017 schoot een nieuw
maatschappelijk project uit de
startblokken, gericht op vluchtelingen
die een hogere opleiding willen volgen.
Het THEA-programma geeft hen de kans
om al tijdens hun taaltraject te proeven
van het hoger onderwijs. Nieuwkomers
die een studie voor ogen hebben, kunnen
enkele opleidingsonderdelen bijwonen
zonder daarvoor inschrijvingsgeld te
betalen. Zo hebben ze nog voor aanvang
een goed beeld van de opleiding, en
vergroten ze de kans op een succesvolle
start.

AP-STUDENTEN
PLEITEN IN
MANCHESTER
Enkele studenten van de opleiding
Bedrijfsmanagement - Rechtspraktijk
mochten dit jaar hun beste beentje
voorzetten op de Moot Court in Manchester,
een internationale pleitwedstrijd. Het
team van studenten slaagde erin zich een
weg naar de kwartfinales te pleiten. Een
knappe prestatie!

OVERTUIGENDE
BUITENLANDSE
STAGE

Naar China vertrekken voor je stage en je verblijf
er meteen permanent maken? AP-studente
Shirley Hurkmans was zo onder de indruk van
het land dat ze prompt besloot te blijven. Na haar
buitenlandse stage verhuisde de studente Office
Management naar de miljoenenstad Shanghai,
waar ze met een baan als Junior Assistant
startte. Van een leerrijke ervaring gesproken!

INCLUSIE EN INTERNATIONALISERING
In augustus ontving AP Hogeschool
Spaanse, Portugese en Belgische
jongeren met een beperking. Zij
bezochten de hogeschool in het kader
van het Erasmus+-project INnetCampus,
dat jongeren met een beperking dichter
bij het hoger onderwijs wil brengen. De
jongeren volgden een week lang een
leerrijk programma met activiteiten,
lezingen en workshops. Zo kregen ze
inzicht in alle mogelijkheden die het
hoger onderwijs te bieden heeft.
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EEN HOOFD VOL HAAR
Op 30 november 2017 nam AP
Hogeschool de Bibliotheek Permeke
voor heel even over. De culturele
happening Een hoofd vol haar was
een initiatief van Kris van ‘t Hof,
docent aan de Koninklijke Academie
voor Schone Kunsten. In en rond
de bibliotheek stelden de studentkunstenaars van de Schools of
Arts van AP Hogeschool hun eigen,
artistieke kapsalon tentoon. De
inspiratiebron voor dit event vormden
de talrijke kappers in de Antwerpse
wijk 2060 en het interessante sociale
weefsel waarvan zij deel uitmaken.
Met dit project wilde AP de eigenheid
van de buurt markeren.

Een collectief kunstwerk, een happening: dat is de geest
van het project. Het gaat niet over het samenbrengen van
individuen maar over het markeren van een buurt: hier is
een samenhang, een zeer bijzondere samenhang.
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Net als vorige jaren zetten AP-studenten zich in 2017
opnieuw met talrijke initiatieven in voor de Warmste
Week van radiozender Studio Brussel. Hier kozen we
voor een kleine selectie van de projecten.

THE POOR MAN’S DINNER
1 op 10 Vlamingen leeft in armoede:
daarrond wilden een van de projecten
meer bewustzijn creëren. De studenten
keerden de rollen om en serveerden
een “Poor Man’s Dinner”: 1 op de 10
gasten kreeg een rijkelijk gevulde
maaltijd geserveerd, terwijl de andere 9
tafelgenoten het met een sobere maaltijd
onder de armoedegrens moesten stellen. Met dit project zamelden ze geld in
voor armoede-organisatie Amana Trust).

RECORDBEDRAG
Laatstejaarsstudenten van de opleiding Grafische en Digitale Media sloegen opnieuw
de handen ineen tijdens Music for Life: ze zetten in groepen verschillende campagnes
op, elk in samenwerking met een zelf geselecteerd goed doel. Tot hun projecten
behoorden onder meer de campagne Light up (voor het Centrum ter Preventie van
Zelfdoding), The Bucketlist Project (voor de Antwerpse daklozenopvang Victor4)
en The Poor Man’s Dinner (ten voordele van armoede-organisatie Amana Trust).
De studenten haalden alweer een recordbedrag op: de teller wees uiteindelijk een
opbrengst van 25.290 euro aan. Een indrukwekkend resultaat!

BOEKVERKOOP DOOR TAALLECTOREN
Ten voordele van Leesweb vzw en de
Boekenkaravaan, een leesbevorderingsproject voor Antwerpse kinderen, hielden de Lerarenopleidingen een grote

boekenverkoop. Studenten, lectoren
en personeel konden voor een vrije bijdrage kinder- en jeugdboeken kopen op
campus Spoor Noord.
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GRENSVERLEGGENDE

OPLEIDINGEN OP MAAT

Onze hogeschool creëert inspirerende en uitdagende leeromgevingen waarin studenten en lesgevers met passie samenwerken.
Het brede opleidingsaanbod, gecombineerd met professionele studieloopbaanbegeleiding (studietrajecten op maat, maximale interactie, taalbegeleiding …) zet studenten en alumni aan tot levenslange ontplooiing. En met succes! Studenten met lef, toewijding en
ambitie werken zich in de kijker, zowel tijdens als na hun studies.

MAATREGELEN VOOR ONDERSTEUNING
Studeren in het hoger onderwijs is niet goedkoop. Daarom heeft de dienst Studentenvoorzieningen (STUVO) een aantal maatregelen voor ondersteuning. In 2017 deelde AP 1.774 extra
voorzieningen uit aan 1.381 studenten.

388

1.774

VOORSCHOTTEN

[1.381 UNIEKE STUDENTEN]

343

STUVO-TOELAGEN

438

STUDIEGELDLENINGEN

604

ATTESTEN VERMINDERD
STUDIEGELD

HET RUSTHUIS VAN DE TOEKOMST
De overstap naar een woonzorgcentrum
is voor veel ouderen niet gemakkelijk. Uit
een onderzoek van AP bleek dat bewoners
vaak moeite hebben om aan te geven wat ze
willen. Daarom kwam een groep studenten
van UAntwerpen en AP Hogeschool met een
eigen voorstel op de proppen: de Vertelliving,
een huiselijke omgeving die de bewoners
ertoe aanzet om hun verhaal te doen.
Gestimuleerd door die omgeving maken
ze met een app een virtuele versie van
zichzelf, die vervolgens gebruikt wordt om
informatie over de noden van de bewoner te
verzamelen. De studenten werkten voor dit
project nauw samen met de bewoners van
WZC Sint Maria in Berchem.

MAATWERK
Studenten met functiebeperking moeten
enkele extra uitdagingen het hoofd
bieden. AP Hogeschool werkt aan meer
inclusie in het hoger onderwijs, met onder
meer het geïntegreerde Maatwerk. In
2017 ontving STUVO 44 aanvragen voor
intensieve en persoonlijke ondersteuning,
en werden er 157 gesprekken gevoerd.
Tot de ondersteuning van Maatwerk
behoren onder meer het gebruik van
voorleessoftware, speciale leermiddelen,
intensieve studieondersteuning, tolkenondersteuning enzovoort.

Hany Tayyem (20) is eerstejaarsstudent
van de Lerarenopleiding Secundair
Onderwijs. Hij besloot contact op te
nemen met STUVO naar aanleiding van
leerproblemen. “Zeker in de context
van een lerarenopleiding is een
goede begeleiding van de studenten
cruciaal, omdat wij zelf rolmodellen
in het onderwijs worden” vertelt
Hany. “Ik vond het frappant hoe rijk
het aanbod van Maatwerk is. Vooral
de hyperindividuele aanpak om met
leerproblemen om te gaan, ervaar ik
als positief. Ik had op elk moment zelf
de touwtjes in handen. Daarnaast is
het emotionele aspect in de sessies
van Maatwerk niet te onderschatten.
Daar zit namelijk het fundament van
je leerhouding.”
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APPLAUS

VOOR (OUD-)STUDENTEN
EN MEDEWERKERS
Heel wat studenten, oud-studenten en medewerkers
kregen in 2017 een flink applaus. Dit is een kleine
bloemlezing van de AP’ers die welverdiend in de
spotlights mochten stappen.

ENERGIEMANAGER OF THE YEAR

DRIES VAN NOTEN, DE FILM

Jelle Milbou, student Energiemanagement
bij AP, mag zich Junior Energy Manager of
the Year noemen. Zijn bachelorproefonderzoek naar de vorming van biogas uit algen viel uitstekend in de smaak bij de jury,
die met deze prijs innovatieve bachelorproeven van jonge energiemanagers in de
kijker wil zetten.

MUZIKAAL TALENT BIJ GDM
Zijn artiestennaam is Corrupted, maar in
de aula’s van AP is hij gewoon Youniss
Robby Ahamad, student Grafische en Digitale Media. Naast zijn studies maakt hij furore als dj, en nu leverden zijn beats hem
de titel Champion Sound 2017 op.

Een AP-alumnus die furore blijft maken,
is mode-ontwerper Dries Van Noten.
Op 31 maart 2017 ging de film DRIES
in première, de gloednieuwe biopic
die je een inkijk geeft in het leven van
de ontwerper. Van Noten gaf de Duitse
regisseur Reiner Holzemer voor de
langspeelfilm een unieke blik in zijn
leven en werk.

NUTRIFACTS AWARD
Op 17 november 2017 viel
Elise Allison, laatstejaarsstudente
Voedingsen
Dieetkunde in de prijzen bij de
uitreiking van de Nutrifacts
Awards. Die awards worden
toegekend aan uitzonderlijke
eindwerken in de diëtetiek.

MODEOPLEIDING SCOORT INTERNATIONAAL
In de nieuwste Global Fashion
School Ranking is de Modeopleiding
van de Koninklijke Academie voor
Schone Kunsten van de vierde
naar de derde plaats gesprongen.
Wereldwijde top in Antwerpen!
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PRIJS VOOR EINDWERK MILIEUCOÖRDINATOR
VMx, de beroepsvereniging voor milieuprofessionals, reikte op 19 oktober 2017
zijn awards uit. Het was AP-student Lennert
Balthasar die de prijs voor het beste
eindwerk in ontvangst mocht nemen. De
student Integrale Veiligheid deed daarvoor
onderzoek naar minirecyclageparken,
plaatsen waar centraal in de stad afval
ingezameld wordt.

STADSDICHTER MAUD VANHAUWAERT
Maud Vanhauwaert, lector Schrijven aan het
Koninklijk Conservatorium Antwerpen, mag
zich twee jaar lang de stadsdichteres van
Antwerpen noemen. In die tijd zal ze schrijven
over dingen die haar raken in Scheldestad.

FEBELGRA-PRIJS
Febelgra, de beroepsorganisatie van de
grafische sector in België, gaat elk jaar
op zoek naar de meest verdienstelijke
student. Dit jaar mocht AP-studente
Kelly Berghman de prijs in ontvangst
nemen voor het communicatieplan dat
ze ontwikkelde voor Dyadis, een vzw die
assistentiehonden opleidt.

JONG JAZZ TALENT
Het trio Steiger, met AP-alumni Simon Raman
(drums) en Kobe Boon (bas), mocht de prijs
van Jong Jazz Talent Gent in ontvangst nemen.

JAZZTRACT 2017
Nog meer alumni van de jazzopleiding vielen dit jaar in de
prijzen. HA S T, een instrumentale band met AP-student
Cyrille Obermüller op bas,
werd tot winnaar van Jazztract 2017 bekroond.

CLICHÉKILLERS
In mei konden drie AP-studenten Journalistiek, Amber Bastiaansen, Larisa De
Vries en Ilse Schoenmakers, schitteren
bij de uitreiking van de Clichékillers, een
initiatief van het team Gelijke Kansen. Hun
videoreportage Onbeperkt, waarin de studenten uitzoeken of het mogelijk is om met
een beperking volwaardig deel te nemen
aan de maatschappij, ging met de hoofdprijs lopen.
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EXPERTISE-

EN INFORMATIEDELING
Voor onderzoek en maatschappelijke dienstverlening, twee
kerntaken van de hogeschool, is kwaliteitsvolle expertise- en informatiedeling essentieel. AP Hogeschool werkt
daarom steeds verder aan een beleid, waarin niet alleen
de kerntaken en het werkveld, maar ook de studenten en
medewerkers van verschillende AP-entiteiten voortdurend
met elkaar in interactie treden.

ONDERZOEK AAN AP

92

AANTAL
ONDERZOEKERS

55

50

86

PROFESSIONELE
BACHELOROPLEIDINGEN

HOTELRAPPORT MEET IMPACT TERREUR

AANTAL
PROJECTEN

AANTAL
ONDERZOEKERS

De impact van de aanslagen van 22 maart 2016 op de Vlaamse hotelsector verschilt
van stad tot stad, zo onthulde het Hotelrapport 2016. Dat rapport staat elk jaar stil
bij de belangrijkste cijfers van de hotelsector in de Vlaamse kunststeden. Het werd
opgesteld door Christian Holthof en Sophie van Tilburg, respectievelijk verbonden
aan AP Hogeschool als lector en onderzoeker. “De terroristische aanslagen van 22
maart hebben hun invloed gehad op de hotelsector in Vlaanderen. Brugge ondervond
de grootste impact en Leuven bleef het meest gespaard”, aldus Sophie van Tilburg.

KUNSTOPLEIDINGEN

AANTAL
PROJECTEN

2017
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In het voorjaar van 2017 vond
Studio-T plaats, een reeks
workshops waarin lagereschoolkinderen aan de slag
gingen met techniek en
technologie. De begeleiding
was in handen van laatstejaarsstudenten van de Lerarenopleiding Secundair Onderwijs
van AP Hogeschool. Omdat
Studio-T techniek toegankelijk
wil maken voor iedereen,
ongeacht geslacht, afkomst
of socio-economische status,
trok het project er dit jaar
voor het eerst opuit: naar
het diverse Merksem. In het
cultureel ontmoetingscentrum
Merksemdok genoten jongens
en meisjes samen van de
allereerste editie van Studio-T
op verplaatsing.

Matthias Heyman verdedigde in maart
2017 zijn doctoraatsproefschrift over
baslegende Jimmie Blanton. Daarmee
werd de AP-onderzoeker de allereerste
Belgische doctor in de jazz.

ONDERZOEK: WATERVALSYSTEEM NOG STEEDS INGEBURGERD
Vlaamse scholieren denken bij de schoolen studiekeuze nog altijd in termen van
‘afzakken’ en ‘hoge en lage richtingen’.
Dat concludeert het grootschalige
Transbaso-onderzoeksproject, waarvoor
onderzoekers van AP Hogeschool de
handen ineensloegen met verschillende
andere Vlaamse hogescholen en
universiteiten. Niet alleen de leerlingen,
maar ook ouders en leerkrachten
zijn nog steeds doordrongen van het
‘watervalprincipe’. Daarnaast merkt het

onderzoek op dat leerlingen die starten in
de minder prestigieuze richtingen, meer
desinteresse voor het schoolgebeuren
tonen en zo meer kans hebben om
vroegtijdig uit te vallen. “Interesses van
leerlingen spelen nauwelijks een rol bij
de overgang van basis- naar secundair
onderwijs”, besluit onderzoekscoördinator
Simon Boone. “Er wordt vooral gekeken
naar prestaties voor twee vakken:
wiskunde en Nederlands.”
© copyright

TECHNIEK
VOOR
KINDEREN

EERSTE BELGISCHE DOCTOR IN DE JAZZ

bron: De Standaard

SCIENCE MEETS SOCIETY
In september 2017 gingen zeven nieuwe
multidisciplinaire onderzoeksprojecten
van start. Allemaal zijn ze geënt op de
praktijk en willen ze een antwoord bieden
op relevante vragen uit het werkveld.
Een van de projecten is Show & Tell, een
samenwerking tussen Wetenschap en
Techniek, Management en Communicatie,

het Koninklijk Conservatorium Antwerpen
en de Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten Antwerpen. Het team onderzoekt
de noden van het werkveld rond
immersive storytelling en gaat na hoe de
gebruikerservaring versterkt kan worden
met visuele en narratieve technieken en
smart objects.

BIBSTAGRAM
De bibliotheek van de Koninklijke Academie voor
Schone Kunsten is een eigen Instagramaccount
gestart. Intussen heeft de bib al meer dan 600 volgers
die zo op de hoogte blijven van nieuwe aanwinsten,
evenementen en het reilen en zeilen van de bibliotheek.

ARTICULATE
RESEARCH DAYS
Van 19 t.e.m. 21 oktober
2017 streek het Articulate
Research Festival neer op de
campussen van de Schools of
Arts. Dit nieuwe evenement
bracht onderzoek, kunst en
alles wat daartussen ligt,
samen. Workshops, concerten,
voorstellingen, lezingen, boekpresentaties: alle kanten
van het hele spectrum werd
belicht. In de Tempel van de
Academie kon je onder meer
een concert met hedendaagse
muziek bijwonen.

© copyright
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KENNISCENTRUM ISOS

AP HOST ETEN-MEETING

Op 8 september 2017 werd op campus
Spoor Noord het gloednieuwe kenniscentrum Isos voorgesteld. Isos zal in de
toekomst werken aan interdisciplinair
onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Het kenniscentrum is gelinkt
aan de opleidingen Sociaal Werk,
Orthopedagogie, Toegepaste Psychologie
en bachelor-na-bacheloropleiding Autismespectrumstoornissen van het departement Gezondheid en Welzijn.

Hoe kunnen we Europese en Noord-Amerikaanse lerarenopleidingen sterker
internationaliseren? Hoe kunnen we de mobiliteit van lectoren en studenten tussen de
opleidingen verhogen? Die vraagstukken kwamen aan bod op de driedaagse conventie van
het European Teacher Education Network (ETEN). Het departement Onderwijs en Training
speelde in september enkele dagen lang gastheer voor de internationale delegatie van
het netwerk. Zo’n 55 internationale coördinatoren uit maar liefst 14 landen streken neer
aan onze hogeschool.

STUDENT IN DE BRES VOOR DOEL
SOPRAAN NAOMI BEELDENS IN BEIJING
AP-alumna Naomi Beeldens trok in oktober
met haar afstudeervoorstelling naar
China. Ze kreeg de kans om het project
in samenwerking met Muziektheater
Transparant op de planken te brengen
op het Beijing Music Festival. Regisseur
Wouter van Looy en pianist en componist
Jeroen Malaise stonden Naomi bij
in de uitvoering van het project, een
eigenzinnige interpretatie van het werk
van schrijver Jean Cocteau en componist
Francis Poulenc.

Havendorp Doel heeft wel degelijk een toekomst. Dat besluit Yoshi Pinto, AP-student
van de opleiding Vastgoed. In zijn onderzoeksproject ontwierp Pinto een heel eigen
ruimtelijk uitvoeringsplan voor het huidige spookdorp. Hij koos naar eigen zeggen voor
dit onderwerp, omdat hijzelf in Kapellen is opgegroeid en Doel zo tot zijn leefomgeving
behoorde. Opvallend is dat in het model van Pinto zowel de herontwikkeling van het
woongebied Doel als de bouw van het Saeftinghedok een plaats krijgen. “De combinatie
tussen wonen, de haven, de kerncentrale en natuurgebied is ongelooflijk boeiend”,
verwoordt de student zelf.

HET WERKVELD

2
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OPLEIDINGEN WERKTEN SAMEN

DEELNEMERS

ALS PARTNER

AP wil studenten voorbereiden op de wereld van morgen en jonge
professionals opleiden die beschikken over de juiste kwalificaties
en vaardigheden. In voortdurende interactie met het werkveld
bieden de opleidingen studietrajectvormen en leervormen aan
die maximaal gebruikmaken van reële werkveldcases en werkplekleren. De inzetbaarheid van onze studenten op de arbeidsmarkt is dan ook de graadmeter bij uitstek voor de kwaliteit van
de kerntaken van AP Hogeschool.

3 0 — H E T W E R K V E L D A L S PA R T N E R

STUDENTEN DIE
LIVESTREAM VOLGDEN

65
3

GASTSPREKERS
JOURNALISTEN IN SPE VOELEN BART DE WEVER AAN DE TAND

AP-TALENT OP MNM
Radiopresentator worden: het is een droom van velen. Enkele AP-studenten
mochten proeven van het reilen en zeilen achter de schermen van radiozender
MNM in het project Rock ‘n Roll Radio Highschool. Ze doorliepen een intensieve
masterclass in de studio’s van de zender, en eind januari namen ze drie
avonden lang zelf MNM over in Student Late Night.

KEYNOTESPREKERS

© copyright

Op 4 december gingen studenten
journalistiek van AP Hogeschool in
gesprek met Antwerps Burgemeester Bart
De Wever. In het Zuiderpershuis vond een
toekomstgerichte debatavond plaats in
het kader van het Kaffee van Antwerpen,
een initiatief van Gazet van Antwerpen.
De hoofdvraag van de avond: wat voor
een stad willen we in 2050? De studenten
brachten zelf thema’s aan, waarover ze
met de burgemeester in gesprek gingen.
Er werd onder meer gesproken over
onderwijs, milieu, mobiliteit, diversiteit en
het drugsbeleid in Antwerpen.

CONTENT RULES?!
Studenten van de opleidingen Communicatiemanagement en
Journalistiek organiseerden op 16 mei het eerste congres in
Vlaanderen dat alle takken van content marketing samenbracht.
Tot de sprekers behoorden onder meer marketinggoeroe Joe
Pulizzi en Liesbeth Van Impe, hoofdredacteur van Het Nieuwsblad.
“Dit congres richt zich op de communicatie-industrie: media,
agentschappen, marketeers, adverteerders, journalisten …”
zegt Chris Van Gils, curator van Content Rules?! en medewerker
van AP Hogeschool. “Ons doel is om samen inzicht te verwerven,
discussies aan te gaan, helderheid te scheppen en te netwerken.”
bron: Made in Antwerpen
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BABYBABBELS EN MEER BIJ NOVA VIDA
Dit jaar ging een nieuw project van Nova
Vida – het info- en begeleidingscentrum
van AP Hogeschool, dat koppels in verschillende levensfasen begeleidt – van
start: Mam- en pAP café. Studenten van de
opleiding Vroedkunde gaan er elke maand
in gesprek met koppels die een kindje verwachten of net een baby gekregen hebben.
Ze beantwoorden vragen van de ouders
over de zwangerschap, de ontwikkeling
van de baby en andere thema’s die hen bezighouden. De bedoeling is dat studenten
én bezoekers er iets van opsteken.

STUDENTEN NEMEN
BASISSCHOOL OVER

VIGC
De opleiding Grafische en Digitale Media van het departement Wetenschap en Techniek bracht op 7 december meer dan 300 studenten, alumni en professionals uit
de bedrijfswereld samen voor het succesvolle event VIGC verbindt: Design insights
for tomorrow’s skills. AP Hogeschool mocht hiermee de spits afbijten en het event
als eerste van drie hogescholen huisvesten. Op campus Spoor Noord maakten alle
genodigden kennis met de laatste nieuwigheden rond 3D-animatie, gaming, virtual
reality en augmented reality. Het event kwam tot stand in samenwerking met LUCA
School of Arts, de Arteveldehogeschool en het VIGC, het Vlaams Innovatiecentrum
voor Grafische Communicatie.

KCA EN TONEELHUIS SAMEN IN HET VOORMALIGE RAAMTHEATER
Het voormalige Raamtheater op ‘t Zuid
werd omgetoverd tot een nieuwe werken presentatieplek, waar opleiding en
praktijk elkaar vinden. Het Koninklijk
Conservatorium Antwerpen en Toneelhuis
werken er vanaf nu onder één dak
aan hun projecten. Voor de Dans- en

Daarnaast zetten studenten Vroedkunde
zich samen met Nova Vida in om de taboes
rond de menopauze te doorbreken. Dat
doen ze op de maandelijkse Menoklap: een
ontmoetingsmoment tussen studenten en
vrouwen met vragen over de menopauze.
Er worden tips en tricks uitgewisseld en
vragen beantwoord, en tot slot wordt er
gezellig en gezond gegeten. Zo willen de
studenten, onder begeleiding van professionals, vrouwen helpen om de menopauze comfortabel te laten verlopen.

Dramastudenten van het Conservatorium
betekent dit een extra podium; voor het
Toneelhuis een onderkomen voor zijn
nieuwe project P.U.L.S. De nauwe band
tussen beide instellingen moet leiden tot
een interessante kruisbestuiving tussen
studenten en professionals.

5 oktober, dag van de leraar:
daar wilden de studenten en
lectoren van de Lerarenopleidingen Kleuter- en Lager Onderwijs van AP Hogeschool graag
eens iets speciaals voor doen.
Op 4 oktober namen ze de basisschool Elisabeth in AntwerpenNoord over. “De klasovername
van het eerste leerjaar was een
perfecte ervaring op alle vlakken”, vertelt flexstudent Giano
Morris. “Samen met je lectoren
voor de klas staan is niet alleen
bijzonder leerrijk omdat we hén
eens aan het werk kunnen zien.
Het is ook handig om de taken
met twee op te nemen, met als
gevolg méér aandacht voor
de kinderen.” En het gewone
leerkrachtenteam? Dat verwelkomde het initiatief met open
armen. “Als cadeau voor Dag
van de Leraar kan dit absoluut
tellen!” zegt juf Els.
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STUDENTEN ORGANISEREN EIGEN START-UPBEURS
Het Vlaamse start-uplandschap is ontzettend
beloftevol, ontdekten Ruven Salamon en
Koen Schauwaert in een onderzoek. De
twee studenten Elektronica-ICT besloten
hun klasgenoten warm te maken om zelf
ook de handen uit de mouwen te steken.

Dat resulteerde op 4 oktober in de AP
Valley Startup Beurs, een avond waar
studenten inspiratie konden opdoen dankzij
verschillende inspirerende gastsprekers uit
het werkveld.

STUDENTEN HOUDEN VAN JOBHOPPEN
Hoe is het gesteld met de studentenjobs van
onze studenten? Student Communicatiemanagement Milan Vandervoort zocht het
uit in zijn bachelorproef. En wat bleek?
Jobhoppen is ontzettend populair: ruim 6
op 10 studenten combineren verschillende
jobs. Ze doen dit bovendien niet alleen om
financieel meer ruimte te hebben, concludeert
Milan. “Ook het gebrek aan variatie in de job
speelt een rol. Enkel maar bijklussen in de
horeca is bijvoorbeeld niet voldoende”, zegt
Milan. “Studenten zijn leergierig, niet alleen
op de schoolbanken.” Door ervaring op te
doen, willen de studenten hun kansen op
de jobmarkt verbeteren. Daar komt nog bij
dat het aanbod voor jobstudenten de laatste
jaren sterk gedifferentieerd is: vroeger waren
de studentenjobs vooral te vinden in de
horeca, nu kunnen ze ook terecht in retail, IT
enzovoort.

BELGIAN CORPORATE VIDEO FESTIVAL
Op 1 juni organiseerden laatstejaarsstudenten Public Relations van AP
Hogeschool de achttiende editie van het
Belgian Corporate Video Festival, dat
intussen uitgegroeid is tot het grootste
corporate video-evenement van het land. Op
die dag werden de beste Belgische corporate
videoproducties in de bloemetjes gezet. Het
festival geeft bovendien een mooie inkijk in
de hedendaagse trends in het gebruik van
corporate video’s in België.

In dit beknopte jaaroverzicht werpen we een blik op
het afgelopen jaar. 2017 was voor AP Hogeschool
een jaar met vele hoogtepunten. Het resultaat
van de instellingsreview luidde positief, talloze
sprankelende projecten werden gelanceerd, heel
wat inspirerende AP-studenten en -medewerkers
werkten zich in de kijker. Maar ook de toekomst
brengt weer heel wat nieuws. In 2019 verwelkomen
we zo de HBO5- en SLO-opleidingen, die vanaf dan
deel zullen uitmaken van AP Hogeschool. Een grote
uitbreiding, een grote verandering, waarvoor de
voorbereidingen volop aan de gang zijn.
Onderwijs kan vandaag niet meer in een ivoren
toren wonen. Onderwijs heeft alleen maar zin
midden ín de samenleving, mét de samenleving,
en voor het welzijn ván de samenleving. In 2017
zette AP Hogeschool zich opnieuw in voor een
sterke verbinding tussen beide, via intense
samenwerkingen met partners uit het werkveld en
de regio.
Onze hogeschool wil een brug blijven vormen
tussen Antwerpen en haar kernopdrachten
onderwijs, onderzoek, beoefening en ontwikkeling
van kunsten, en maatschappelijke dienstverlening.
Die geven we vorm met oog voor onze eigen
waarden: AP Hogeschool is ambitieus, passioneel,
echt, respectvol en open.
We blijven bovendien hoge eisen stellen aan onze
opdracht, maar waken erover dat de uitvoering
ervan nooit exclusief wordt. Om onze brug in gelijke
mate dienstbaar te maken voor zo veel mogelijk
mensen, analyseren we ieder jaar opnieuw wie
onze studenten zijn, wat zij ambiëren, en wat de
samenleving nodig heeft. En we spannen ons in om
die belangen met elkaar te verbinden.
Pascale De Groote
algemeen directeur AP Hogeschool
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