
Hogeschool West-Vlaanderen 

Graaf Karel de Goedelaan 5, B-8500 Kortrijk

Jan Desmet

Tel.: 00 32 56 24 12 39

E-mail: jan.desmet@howest.be

Partners | Cogen Vlaanderen (VL), ARMINES Centre Douai (F)

Totaal budget | € 480.653 waarvan € 230.376,50 EFRO

Website | www.i-dacta.org 

Doelstelling
Dankzij een gezamenlijke opleiding over cogeneratie (met kortlo-

pende cursussen op hoog niveau) hebben studenten, stagiairs en on-

dernemingen hun kennis over cogeneratie en warmtekrachtkoppeling 

(WKK) kunnen verbeteren. De twee scholen die aan het project deel-

nemen beschikken over complementaire kennis: waar het departe-

ment PIH van de Hogeschool West-Vlaanderen deskundig is op het 

vlak van WKK en biomassa, beschikt Douai over een goede kennis 

van de thermische aspecten van elektriciteitsopwekking. De opleiding 

die ontwikkeld werd, speelt in op de enorme behoefte aan kennis over 

de implementatie, exploitatie en optimalisering van WKK-installaties. 

 
Dit project maakt eveneens deel uit van het thema ‘Milieu’. 

Interuniversitaire Hennuyère

Rue des Dominicains, 24

B-7000 Mons

Tel.: 00 32 65 36 43 77

E-mail: interu@umh.ac.be

Partner | Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis 

(UVHC) (F) 

Totaal budget | € 700.417,00 waarvan € 280.166,80 EFRO

Website | www.interu.be/dequal.htm 

Doelstelling
Het doel van dit project is volwassenen die opnieuw gaan stu-

deren, beter te begeleiden, zowel bij keuze van de opleiding als 

bij het verwerven van de benodigde vaardigheden. De partners 

willen ook de methodes voor de validatie van de vaardigheden 

die door beroepservaring werden verworven, beter leren be-

heersen. De projectacties zijn gericht op de diversificatie van 

de leermethodes en van de methodes om beroepsvaardighe-

den te verwerven in en buiten het traditionele onderwijscircuit. 

Ook wordt een handleiding met ‘best practices’ ontwikkeld. 
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I-DACTA

Interregional dissemination on 
activities in cogeneration,
technologies and environmental 
aspects
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