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Bijdragen van Georges Van der Perre
voor KVAB

• 1996 actief in  KVAB rapport van CAWET (Comité van de Academie voor 
Wetenschappen en Techniek) over “ Permanente vorming, toekomst voor 
ingenieur, wetenschapper,  en onderneming in een technologische 
maatschappij". 

• In 1998 vast lid van de permanente werkgroep CAWET 
• In 2009 erelid van KTW de nieuwe klasse van de Technische 

Wetenschappen bij de oprichting van deze klasse binnen KVAB.   
• In 2013  samen met Jan Van Campenhout de drijvende kracht van het 

KVAB Standpunt “ Van Blended naar open learning ? Internet en ICT in het 
Vlaams hoger onderwijs". 

• In 2013 “Mee met morgen”. Één van de 50 korte essays van leden.
• In 2014 meesterlijk coöordinator van het KVAB Denkersprogramma 

“Blended Learning” het mengen van virtuele en fysieke vormen van 
onderwijs en leerprocessen met Diana Laurillard en Pierre Dillenbourg. 

• In 2017 lanceren van de werkgroep “learning analytics” met Tinne De Laet
• Werknota met insteek van Georges Van der Perre voor LA 20/14/2017
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17 januari 2017 nieuwjaarswensen 
= KTW-vergadering 24 november 2016.

-de Academie moet zich concentreren op de prangende problemen
van de maatschappij (oorlogen, terrorisme, armoede, vluchtelingen, migratie,
diversiteit, ongelijkheid, spanningen tussen culturen en godsdiensten, crisis van
democratie, sociaaleconomische modellen…)

-hiervoor vernieuwende (en geëngageerde) inzichten en oplossingen
aanbrengen.

-klassen-overschrijdend werken, interdisciplinair potentieel, “out of
the box” denken.

-intensief samenwerken met zusteracademies in het buitenland.

-vanuit hun rationeel-wetenschappelijke analyse en hun humaan
engagement nieuwe oplossingen aanreiken?”
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Essay: “Groeit er een nieuwe universiteit  op 
internet en campus ?” Georges Van der Perre
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In 2013 75ste verjaardag van de verzelfstandiging van KVAB

Boek met bijdragen van KVAB leden rond het thema: 
Mee met morgen



KVAB Denkersprogramma Blended Learning 
2014 

6

het ontwikkelen van een systemische visie 
op de optimale valorisatie van ICT en internet voor het nieuwe hoger onderwijs 
van de 21-ste eeuw.
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KVAB Werkgroep 2013: “Standpunt 19”:
“Er is nood aan een systemische visie over de optimale valorisatie
van de ICT en het internet voor het nieuwe hoger onderwijs van de 21ste eeuw”

Missie van het KVAB-Denkersprogramma Blended Learning 2014



2 rapporten 
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Debat 20-04-2016
Een Vlaams platform voor digitale innovatie in 
het hoger onderwijs - zin of onzin?

Standpunt | Jaargang 2015
“Hoger onderwijs voor de digitale eeuw” "Moeten onze universiteiten en 
hogescholen de digitale revolutie omhelzen als de sleutel tot een nieuwe toekomst?"
KVAB-reflectiegroep “Blended Learning”
Georges Van der Perre en Jan Van Campenhout Klasse Technische Wetenschappen

Engelse versie
“Higher education in the digital era, A thinking exercise in Flanders”
Klasse Technische Wetenschappen
Georges Van der Perre en Jan Van Campenhout Klasse Technische Wetenschappen
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Learning Analytics

Georges heeft de lat hoog 
gelegd voor KVAB
KVAB is dankbaar voor al zijn 
bijdragen 

Voorbeeld : dashboard voor interactie tussen 
studieloopbaanbegeleider en student



Bronzen penning

• KVAB viert ieder lid op het einde van het 
jaar dat hij of zij 75 wordt met een 
toespraak en een bronzen penning

• Georges Van der Perre werd 75 op 10 
januari 2017 en overleed op 14 
september 2017
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