
Het interfacultair college ‘Lessen voor de 21ste
eeuw’ wil alle belangstellenden de mogelijkheid
bieden na te denken over de grote vragen aan
het begin van de 21ste eeuw. Vanuit verschillende
wetenschappelijke disciplines wordt in 14 lessen
toekomstgericht gereflecteerd over mens,
maatschappij en wetenschap. Elk jaar komen
andere thema’s aan bod die vanuit diverse
invalshoeken worden benaderd. 

Dit initiatief biedt een unieke gelegenheid om
over de grenzen van de vakdisciplines heen de
horizon te verruimen en het aspect ‘algemene
vorming’ aan de universiteit gestalte te geven.

Deze lessenreeks richt zich verder ook tot alle
leden van de universitaire gemeenschap en
andere belangstellenden om op die manier 
bij te dragen tot de realisatie van het idee 
van de Universitas omnium scientiarum.

Omdat de Lessen voor de 21ste eeuw gegeven
worden te Leuven op maandagavond is het voor
geïnteresseerden uit het westen van Vlaanderen
steeds moeilijk, zo niet onmogelijk geweest om
de uiteenzettingen bij te wonen. VIVES campus
Brugge en het Postuniversitair Centrum van 
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk brengen
daarin voor het achtste jaar op rij verandering.

In het kader van de samenwerking binnen de
Associatie KU Leuven worden in het auditorium
van VIVES campus Brugge zes sessies* uit de
lessenreeks aangeboden via videoconferentie.

Daarnaast is het vanaf dit academiejaar ook
mogelijk om de volledige lessenreeks via
videoconferentie op KU Leuven Campus Kulak
Kortrijk bij te wonen. Op die manier is het mogelijk
voor de studenten op Campus Kulak Kortrijk
deze interfacultaire lessencyclus - met het
daarbij horende examen - als keuzevak op 
te nemen in hun studieprogramma.

Via videoconferentie in 
VIVES campus Brugge en 

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
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Praktische informatie
Interfacultair college:
Lessen voor de 21ste eeuw
(W0AE0A)

Tijdstip en locatie
U wordt verwacht om 19u15 in het auditorium. 
De uiteenzettingen beginnen stipt om 19u30 en duren
75 minuten. Na een korte pauze is er gelegenheid tot
vraagstelling. 

• VIVES campus Brugge, 
Xaverianenstraat 10, Brugge (Sint-Michiels) 

• KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, 
Etienne Sabbelaan 53, Kortrijk

Routebeschrijving
Kortrijk: puc.kuleuven-kulak.be/praktisch
Brugge: www.vives.be/1026-campus-brugge 

Administratie en inlichtingen
VIVES campus Brugge
Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge (Sint-Michiels)
tel. 050 30 51 68
karen.vandemeulebroucke@vives.be

Postuniversitair Centrum Kulak
E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk
tel. 056 24 61 84
info.puc@kuleuven-kulak.be



Inschrijving

De toegang is gratis, maar om organisatorische redenen is
inschrijven verplicht. U kan zich elektronisch inschrijven op:

Studenten van de KU Leuven Campus Kulak Kortrijk kunnen
deze lessenreeks eenmalig als keuzevak opnemen. 
Ze schrijven zich in door de lessenreeks op te nemen 
in hun ISP.

Academisch verantwoordelijken

Prof. B. Pattyn en Prof. P. d’Hoine

Stuurgroep

Prof. B. Pattyn (voorzitter), Prof. P. d’Hoine,
Prof. A. Dupré, Prof. M. Eyskens, Prof. B. Raymaekers,
Prof. N. Standaert, Prof. C. Steel, 
Mevr. A. Van Avermaet, Prof. A. Van de Putte, 
Prof. A. Vandevelde, Prof. G. Van Riel

Cursusmateriaal

De teksten van alle lessen worden gepubliceerd en zullen
bij het einde van de reeks ter beschikking zijn. De deel -
nemers kunnen vooraf intekenen aan een gereduceerde
prijs. Volumes van vorige edities Lessen voor de 21ste
eeuw zijn te verkrijgen bij de Universitaire Pers Leuven.

http://puc.kuleuven-kulak.be

Programma 2014-2015
• 3 november 2014

H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden 
De eigen kracht van jongeren: niet grijs, wel wijs 

• 10 november 2014

Stefaan Pleysier en Johan Put
Watskeburt?! 
Criminaliteit door de jeugd van tegenwoordig 

• 17 november 2014*

Geert Deconinck
Slimme energienetten voor een duurzamere
energievoorziening 

• 24 november 2014

Axel Haelterman
Fiscaliteit voor een vergrijsde samenleving.
Denksporen voor een vernieuwd fiscaal evenwicht 

• 1 december 2014*

Stan Maes
Is ons financiële systeem voldoende hervormd na 
de crisis?

• 8 december 2014

Katelijne De Nys
Terugbetaling van geneesmiddelen in België 

• 15 december 2014*

Guido Vanheeswijck
Secularisatie: een complexe en gelaagde realiteit

Meer informatie is te vinden op de website: 

• 9 februari 2015*

Dirk De Geest
De dood van de literatuur?

• 16 februari 2015

Marc Dubois
Bouwen is nog geen bouwkunst

• 23 februari 2015

Frank Delmulle
Leren van Tissergate

• 2 maart 2015*

Jan van der Borg
Toerisme en erfgoed: zijn er grenzen aan 
toeristische ontwikkeling?

• 9 maart 2015

Geert Van Hootegem
Total Workplace Innovation: het paradigma dat 
de arbeidsplaats zal veranderen 

• 16 maart 2015

Frederic Amant
Nieuwe kankertherapieën: vanuit een historisch
perspectief op weg naar een behandeling op maat 

• 23 maart 2015*

Gert Storms
Wetenschappelijke fraude en twijfelachtige
onderzoekspraktijken 

www.hiw.kuleuven.be/ned/lessen/
videoconferentie.html

Zes van de lessen (aangeduid met een *) zijn via 
videoconferentie te volgen in VIVES campus Brugge

Van elke les wordt na afloop ook een digitale video-
 opname ter beschikking gesteld via de website


