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Het interfacultaire college ‘Lessen voor de 21ste
eeuw’ wil alle belangstellenden de mogelijkheid
bieden mee na te denken over de grote vragen
aan het begin van de 21ste eeuw. Vanuit 
ver schillende wetenschappelijke disciplines
wordt in 13 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 vakdisciplines heen de
horizon te verruimen en het aspect ‘algemene
vorming’ aan de universiteit gestalte te geven.

Specifiek en bijzonder motiverend voor
studenten van de KU Leuven is dat deze
interfacultaire lessencyclus – met het daarbij
horende examen – als keuzevak kan worden
opgenomen in het studieprogramma van 
elke faculteit.

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 de idee van 
de Universitas omnium scientiarum.

Voor geïnteresseerden uit West-Vlaanderen 
(en studenten op Campus Kulak Kortrijk) wordt
de mogelijkheid aangeboden om de volledige
lessenreeks via videoconferentie op KU Leuven
Campus Kulak Kortrijk bij te wonen.

Inschrijving

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

Vrije deelnemers worden verzocht zich voor 31 oktober
2016 te registreren via het elektronisch inschrijvings -
formulier op onze website. Deelname is gratis.

Deelnemers aan de videoconferentie te Kortrijk
registreren zich via http://puc.kuleuven-kulak.be

Website

www.hiw.kuleuven.be/ned/lessen

Academisch verantwoordelijken

Prof. Bart Pattyn en prof. Pieter d’Hoine

Stuurgroep

Prof. B. Pattyn (voorzitter), prof. P. d’Hoine, prof. L. Decin,
prof. em. A. Dupré, prof. em. M. Eyskens, prof. R. Merckx,
prof. B. Raymaekers, prof. M. Sintubin, prof. N. Standaert,
mevr. A. Van Avermaet, prof. C. van Geet, 
prof. A. Van de Putte, prof. A. Vandevelde.



Examen
1. Het examen is een schriftelijk examen, type essayvragen,

en vindt plaats op maandag 29 mei 2017 om 18u30.

Voor de derde examenperiode is een examen gepland 

op maandag 14 augustus 2017.

2. Elke lesgever geeft na afloop van de les examenvragen

door aan de coördinatoren van het opleidingsonderdeel.

3. Daaruit wordt telkens één vraag opgenomen in de lijst 

met voorbeeldvragen (beschikbaar via Toledo).

4. Uit de overige vragen worden voor het examen

verschillende reeksen van drie vragen opgesteld. 

De studenten worden in groepen verdeeld en krijgen 

op het examen elk één van de vragenreeksen.

5. Het examen is open boek. Dat wil zeggen dat de studenten

het boek van de lessen voor de 21ste eeuw van de

lopende jaargang naar het examen mogen meebrengen

(geen bijkomende nota’s of ander studiemateriaal). 

Er mag in het boek geschreven en gemarkeerd worden.

6. Het examen duurt maximaal 2 uur.

7. De vragen worden verbeterd door de lesgevers die 

ze hebben ingediend.

8. Op basis van de scores op de drie examenvragen 

stelt de academisch verantwoordelijke het definitieve

examenresultaat vast.

9. De academisch verantwoordelijke bezorgt de uitslagen

aan de verschillende examencommissies.

Praktische informatie
Interfacultair college: Lessen voor de 21ste eeuw (W0AE0A) 

Tijdstip

Van 7 november 2016 tot 20 maart 2017, telkens op

maandag van 19u30 tot 21u30

Plaats

Aula Pieter De Somer (PDS), Deberiotstraat 24, 3000 Leuven.

Cursusmateriaal

De teksten van de lessen worden gepubliceerd en zullen bij

het einde van de reeks ter beschikking zijn. De deelnemers

kunnen vooraf intekenen aan een gereduceerde prijs.

Volumes van vorige edities Lessen voor de 21ste eeuw 

zijn te verkrijgen bij de Universitaire Pers Leuven.

Programma 2016-2017 

• 7 november 2016

Koen Geens

De moderne rechtstaat: een utopie?

• 14 november 2016

Stefan Rummens

Een Europese democratie: utopie of noodzaak?

• 21 november 2016

Jan Papy

Waar vond Thomas More zijn Utopia? Humanisme,
boeken en eilanden

• 28 november 2016

Jan Van der Stock

“Op zoek naar Utopia”: meesterwerken uit 
de zestiende eeuw vertellen een actueel verhaal

• 5 december 2016

Liesbet Geris

Utopie voor morgen: digitale gezondheidszorg

• 12 december 2016

Yves Moreau

De digitale revolutie: de renaissance van een utopie?

• 19 december 2016

Carine Defoort

Chinese utopieën en Kang Youwei’s Boek van 
de Grote Gelijkheid

• 13 februari 2017

Wannes Keulemans

Kunnen we voedselzekerheid voor 10 miljard
mensen verzekeren?

• 20 februari 2017

Leen Van Campenhout

Insecten in de veevoeding en de humane voeding:
hype, noodzaak of kans?

• 27 februari 2017

Geert Vanpaemel

De magie van professor Gobelijn: over wetenschap
in de publieke ruimte 

• 6 maart 2017

Marc Depaepe

Onderwijs in Congo: van paradepaardje van de
missionering tot oorzaak van het postkoloniale debacle? 

• 13 maart 2017

Liesbet Temmerman

Biologie van verouderen: iedereen gezond oud?

• 20 maart 2017

Hans Wildiers

Borstkanker: een ziekte met grote maatschappelijke
impact

Meer informatie is te vinden op de website:

www.hiw.kuleuven.be/ned/lessen
De Lessen voor de 21ste eeuw worden ook via video -

conferentie aangeboden op KU Leuven Campus Kulak Kortrijk.


