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Energiecoördinator: Eerste gezamenlijke postgraduaat van de associatie
K.U.Leuven
Eind deze maand start 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 Hogeschool Sint- Lieven uit Aalst.

Dany Verhertbrugge, coördinator van de opleiding, vertelt: "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, energie-audits,
energie-omzettingen 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 een zeer kwaliteitsvolle opleiding Energiecoördinator.

De opleiding tot Energiecoördinator richt zich enerzijds tot de verantwoordelijken van gebouwen die
geconfronteerd worden met energieprestaties van gebouwen en anderzijds tot de verantwoordelijken van
industriële energiedragers (energieauditbureaus, studiediensten,…) die zich willen bijscholen in de
technieken die leiden tot efficiënt energiegebruik. Tot iedereen dus die betrokken is bij het energiegebeuren in
instellingen of ondernemingen. Dit houdt in dat alle betrokkenen in verband met het energiegebeuren, zowel
internen als externen, hun gading zullen vinden in deze opleiding.
Zopas werd de opleiding tot externe energiedeskundige voor publieke gebouwen van de Hogeschool SintLieven (Aalst) per besluit door het Vlaams Energieagentschap erkend.
Inschrijven voor dit postgraduaat kan nog steeds.

Participerende hogescholen:
Hogeschool Sint Lieven (Aalst - coördinatie), KHBO (Brugge-Oostende), KATHO (Kortrijk), De Nayer
(Mechelen), Sint Lukas (Brussel), KHK (Geel), KHLim (Diepenbeek).

Meer informatie:
www.energiecoordinator.be
Contactpersonen
Dany Verhertbrugge (coördinator) dany.verhertbrugge@kahosl.be
053 72 71 70
Koen Van de Moortele (communicatie) Koen.vandemoortele@kahosl.be
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