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Universitaire Associatie Brussel en Koninklijke Militaire School gaan
nauwer samenwerken
Vandaag, woensdag 17 november, ondertekenen de Universitaire Associatie Brussel (UAB), haar
partners (Vrije Universiteit Brussel en Erasmushogeschool Brussel) en de Koninklijke Militaire
School (KMS) een samenwerkingsovereenkomst. Door deze overeenkomst zullen de Vrije
Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool Brussel nauwer gaan samenwerken met de KMS
op het vlak van onder andere onderwijs, kwaliteitsbewaking en wetenschappelijk onderzoek.
Momenteel lopen er reeds onderzoeksprojecten waarbij de Vrije Universiteit Brussel samenwerkt
met de KMS, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van technologieën om landmijnen op te sporen
en onschadelijk te maken. “Maar deze overeenkomst gaat veel verder”, vertelt Raf Devos,
algemeen coördinator van de UAB. “Onderzoekers uit de betrokken instellingen moeten
gemakkelijker van mekaars infrastructuur gebruik kunnen maken en we hopen ook om de
mobiliteit van studenten en personeelsleden tussen de VUB, EhB en de KMS aanzienlijk te
verbeteren. Anderzijds is dit ook een goede manier om op het vlak van postacademische vorming
of dienstbetoon aan derden sterker in Brussel en Vlaanderen aanwezig te zijn. Het is belangrijk
dat we, met het veranderende onderwijslandschap in het achterhoofd, in de hoofdstad van
Europa goed vertegenwoordigd zijn.“
De Koninklijke Militaire School omvat twee faculteiten: de Polytechnische faculteit en de faculteit Sociale
en Militaire Wetenschappen. Sedert 1992 reikt men er diploma’s uit van kandidaat en licentiaat burgerlijk
ingenieur die door de Gemeenschappen erkend worden. Daarnaast kan men via de KMS het diploma
van industrieel ingenieur behalen. Vanaf dit academiejaar zullen de afgestudeerden zich ook “bachelor”
en “master” mogen noemen.
De partners van de Universitaire Associatie Brussel vertegenwoordigen tweederde van alle
Nederlandstalige hogeschool- en universiteitsstudenten in Brussel. Één van de belangrijkste troeven van
de Universitaire Associatie Brussel is de complementariteit van het onderwijsaanbod. Zo biedt men op de
Campus Jette een totaalpakket aan 'wellness' studiemogelijkheden aan. Studenten van het departement
Gezondheidszorg & Lerarenopleiding van de Erasmushogeschool Brussel en van de VUB-faculteiten
Geneeskunde en Farmacie en Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie studeren hier samen en doen
praktijkervaring op in het Academisch Ziekenhuis van de VUB.
Daarnaast spreekt het voor zicht dat er in de toekomst op het vlak van de ingenieursstudies zal gewerkt
worden aan een betere afstemming van de opleidingen binnen de VUB, EhB en de KMS.
Als tweetalige instelling van hoger onderwijs, sloot de KMS eerder al een overeenkomst met de
Université Libre de Bruxelles. Zij maakt ook deel uit van de “pôle universitaire européen de Bruxelles
Wallonie”, naast Franstalige hogescholen zoals de Haute Ecole Lucia de Brouckère en de Académie
Royale des Beaux-Arts de Bruxelles. De overeenkomst die vandaag gesloten werd kan dan ook een
nieuwe impuls geven aan het hoger onderwijs in Brussel.
Meer informatie:
Raf Devos, Algemeen coördinator van de Universitaire Associatie Brussel
Tel. 0473-94 79 36
E-mail : rdevos@vub.ac.be

