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Beste onderzoeker in spe

Behaalde je onlangs je mastertitel of behaal je die binnenkort? Deed je reeds enige ervaring op de 
arbeidsmarkt op, maar word je toch aangetrokken door de academische wereld? Ben je nieuws-
gierig, inventief en gebeten door wetenschap en onderzoek? Dan is een carrière als onderzoeker 
misschien wel iets voor jou. 
Met een masterdiploma op zak, behoort doctoreren tot een van de mogelijkheden. Als doctoraats-
student aan de Universiteit Hasselt krijg je de kans om je te verdiepen in een onderzoeksonderwerp 
dat je fascineert en dit onder begeleiding van experten ter zake. Naast het ontwikkelen van aca-
demische vaardigheden, verwerf je tijdens je doctoraat ook zogenaamde ‘transferable skills’ rond 
ondernemerschap, valorisatie en communicatie, time- en project management. Deze combinatie 
stoomt doctoraatsstudenten aan de Universiteit Hasselt klaar voor de arbeidsmarkt. Jonge onder-
zoekers krijgen de nodige omkadering en opleidingsmogelijkheden binnen de doctoral schools van 
de Universiteit Hasselt.

In deze brochure laten wij je graag kennismaken met het onderzoek en de doctoraatsmogelijkhe-
den binnen de Universiteit Hasselt. Om je een idee te geven van het onderzoek waarin onze univer-
siteit actief is, stellen we de faculteiten, school en bijhorende onderzoeksinstituten en –groepen kort 
voor. Naast een korte inleiding in de praktische kant van een doctoraat aan de UHasselt, geven we 
je nog graag een aantal facts and figures mee.

Als je nog vragen hebt of meer wil weten over doctoreren aan de Universiteit Hasselt, kan je altijd 
terecht op onze website www.uhasselt.be/Doctoreren.

Prof. dr. Paul Janssen, Vicerector Onderzoek
&
Dienst Onderzoekscoördinatie

WOORD VOORAF
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DOCTOREREN IN EEN NOTENDOP

Wanneer je begint aan een doctoraat, sta je voor een van de waarschijnlijk meest uitdagende pe-
riodes van je leven. Als doctorandus krijg je enkele jaren (meestal vier jaar) de tijd om je kennis in 
een bepaald domein te verbreden en verdiepen. Tegelijkertijd is een doctoraat ook een opleiding 
in onderzoeksmethodiek. Na het doctoraat moet je in staat zijn om zelfstandig aan onderzoek te 
doen of een onderzoek te leiden. 

Doctoraat in vogelvlucht
Starten aan een doctoraat vergt een grote 
interesse voor wetenschappelijk onderzoek. 
De doelstelling van een doctoraat is op een 
zelfstandige manier onderzoek verrichten en 
nieuwe, originele inzichten leveren binnen een 
specifiek onderzoeksdomein. Een eerste stap 
in dit proces is het zoeken van een promotor 
in het onderzoeksdomein waarin je je wil ver-
diepen. Samen met je promotor tracht je een 
onderzoeksvoorstel te formuleren en breng je 
de financiering in orde (zie hierboven). Het on-
derzoekswerk omvat verder een hele waaier 
aan activiteiten: een grondige studie van de 
vakliteratuur, veldwerk, experimenten in het 
laboratorium, publiceren van de onderzoeks-
resultaten in wetenschappelijke tijdschriften, 
voorstellen van het onderzoekswerk op inter-
nationale congressen, symposia,… . Doctore-
ren is geen eenzame bezigheid. Je promotor, 
de doctoraatscommissie en onderzoeksgroep 
ondersteunen je bij het onderzoekswerk. Daar-
naast zorgt de doctoral school voor algemene 
omkadering en begeleiding (zie hieronder). Het 
eindresultaat van dit doctoraatsproces is het 
neerschrijven van de resultaten in een docto-
raatsproefschrift en het openbaar verdedigen 
ervan voor een internationale jury. Een succes-
volle verdediging resulteert in het diploma van 
‘Doctor’, de hoogste academische graad die je 
aan een universiteit kan behalen. 

Vaardigheden
De meerwaarde van een doctoraat behelst 
meer dan louter onderzoeksexpertise. Tijdens 
de doctoraatsperiode ontwikkel je tal van vaar-
digheden die ook waardevol zijn buiten het 
onderzoeksdomein. Je leert kwaliteitsvolle (on-
derzoeks)verslagen op te stellen en analytisch 
te denken, je doet aan netwerken en voert kri-
tische discussies met collega’s met het oog op 
het verder scherp stellen van jouw expertise. 
Je reist de wereld rond en spreekt op interna-
tionale fora. Al die vaardigheden vormen een 
meerwaarde voor de doctorandus, welke weg 
die na het behalen van zijn doctoraat ook ver-
kiest in te slaan.

Financiering
Er zijn verschillende mogelijkheden om een 
doctoraatsproject te financieren. De universi-
teit heeft ten eerste zelf een aantal assisten-
tenmandaten ter beschikking. Binnen zo’n 
mandaat doe je als doctorandus niet enkel aan 
onderzoek, maar voer je ook een substantiële 
onderwijstaak uit of lever je andere prestaties 
ten dienste van de universiteit. 
Daarnaast kan je als doctorandus ingezet 
worden op een onderzoeksproject van een 
onderzoeker. In dat geval voer je doctoraats-
onderzoek uit binnen de krijtlijnen die de on-
derzoeker, jouw promotor, reeds uitgezet heeft. 
Tot slot kan je ook een eigen financierings-
aanvraag indienen, waarbij je, uiteraard in 
samenspraak met de promotor, zelf jouw on-
derzoekspad uitstippelt. Een bekend Vlaams 
financieringskanaal is bijvoorbeeld het Fonds 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).
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DOCTOREREN AAN DE UNIVERSITEIT HASSELT 

Om doctoraatsstudenten de nodige omka-
dering en begeleiding te bieden, heeft de Uni-
versiteit Hasselt verschillende doctoral schools 
opgericht. De doctoral schools nemen allerlei 
initiatieven om de kwaliteit van de doctoraten 
te garanderen, de begeleiding van doctorandi 
te optimaliseren en de opleiding van doctorandi 
te structureren en organiseren. Aan de hand 
van een gevarieerd programma, bestaande uit 
ondermeer workshops, cursussen, lezingen, 
infosessies en andere activiteiten, worden doc-
torandi binnen de doctoral schools opgeleid 
tot veelzijdige doctores. Dit programma is op-
gebouwd uit zowel vakinhoudelijke als ‘trans-
ferable’ skills opleidingen. Thema’s die hierbij 
aan bod komen zijn communicatie over het 
onderzoek voor zowel een specifiek als een al-
gemeen publiek, project- en time management, 
academisch Engels, intellectuele eigendom 
en valorisatie,… . Binnen de doctoral schools 

wordt getracht het contact tussen doctorandi uit 
verschillende disciplines zowel intra- als interuni-
versitair te optimaliseren en is er aandacht voor 
(internationale) mobiliteit. Op die manier leren de 
doctoraatsstudenten met en van elkaar. 

De drie doctoral schools van de UHasselt zijn 
gestructureerd volgens onderzoeksdomein. De 
Doctoral School for Medicine & Life Sciences 
ondersteunt de jonge onderzoekers van de fa-
culteit Geneeskunde en levenswetenschappen 
en de Doctoral School for Sciences and Tech-
nologie groepeert de jonge onderzoekers van 
de faculteit Wetenschappen en Industriële inge-
nieurswetenschappen en de School voor mobili-
teitswetenschappen. De Doctoral School of Be-
havioral Sciences and Humanities tot slot biedt 
omkadering voor de jonge onderzoekers van de 
faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen, 
Rechten en Architectuur en kunst.  
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Facts and figures 
In 2013 werden aan de Universiteit Hasselt/
transnationale Universiteit Limburg (tUL) 65 
doctoraten behaald. Dit academiejaar werken 
een 404-tal mensen aan een doctoraat in de 
faculteiten Wetenschappen, Geneeskunde en 
levenswetenschappen, Bedrijfseconomische 
wetenschappen, Rechten en de faculteiten Ar-
chitectuur en kunst en Industriële ingenieurs-
wetenschappen. Op half oktober 2014 staat de 
teller  afgelegde doctoraten aan de UHasselt op 
44. 
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Organisatie 
De UHasselt is een relatief jonge universiteit 
in volle expansie. Om in te kunnen spelen op 
maatschappelijke en economische uitdagin-
gen, kiest de Universiteit Hasselt ervoor om 
haar onderzoek te concentreren in een aantal 
speerpunten. Dit zogenaamde speerpuntenbe-
leid resulteerde in de vorming van zeven on-
derzoeksinstituten (zie verder). Een groot deel 
van de financiële middelen wordt ingezet in een 
beperkt aantal speerpuntdomeinen, georga-
niseerd binnen deze interdisciplinaire onder-
zoeksinstituten. Door de kaart te trekken van 
een speerpuntenbeleid, in combinatie met een 
netwerkstrategie, wil de UHasselt de beschik-
bare expertise en financiële middelen maxi-
maal laten renderen. De instituten staan garant 
voor hoogstaand en vaak ook interdisciplinair 
onderzoek dat de internationale toetsing kan 
doorstaan. 

De open dialoog met onderzoekers, onder-
zoeksinstituten en –groepen is essentieel voor 
de kwaliteit van het onderzoek en de onder-
zoeksoutput (publicaties, afgelegde doctora-
ten,…). Anderzijds draagt de interdisciplinaire 
samenwerking ook bij tot de optimalisatie van 
de kwantiteit van het onderzoek. De UHasselt 
is dan ook partner in tal van onderzoeksprojec-
ten aan Vlaamse, Belgische, Europese en niet 
Europese universiteiten. De universiteit wil haar 
onderzoekers dan ook maximale ontplooiings-
kansen bieden en kan daarvoor rekenen op 
een uitgebreid nationaal en internationaal net-
werk in Vlaanderen, (EU)regio, Europa en de 
wereld.
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Doctor in…
In welke onderzoeksdisciplines kan je een doc-
toraat maken aan de Universiteit Hasselt?
De UHasselt kan uitsluitend doctoraten afleve-
ren in de studiegebieden of delen van studiege-
bieden behorend tot de onderwijsbevoegdheid 
van de UHasselt/tUL (structuurdecreet art. 24, 
§3).
 
Aan de UHasselt en de transnationale Universi-
teit Limburg (kortweg tUL) kan je, als je voldoet 
aan de toelatingsvoorwaarden, onderstaande 
doctortitels behalen.   
 ■ doctor in de architectuur 
 ■ doctor in de audiovisuele en beeldende 
  kunst
 ■ doctor in de biomedische wetenschappen 
 ■ doctor in de industriële wetenschappen
 ■ doctor in de medische wetenschappen 
 ■ doctor in de mobiliteitswetenschappen
 ■ doctor in de rechten
 ■ doctor in de revalidatiewetenschappen en  
  kinesitherapie
 ■ doctor in de toegepaste economische 
  wetenschappen 
 ■ doctor in de wetenschappen 
 ■ doctor in de wetenschappen: biologie 
 ■ doctor in de wetenschappen: chemie 
 ■ doctor in de wetenschappen: fysica
 ■ doctor in de wetenschappen: informatica 
 ■ doctor in de wetenschappen: statistiek
 ■ doctor in de wetenschappen: wiskunde 

Onderzoeksinstituten
De zeven UHasselt onderzoeksinstituten zijn 
het Biomedische Onderzoeksinstituut (BIO-
MED), het Centrum voor Statistiek (CenStat), 
het Centrum voor Milieukunde (CMK), het Ex-
pertisecentrum voor Digitale Media (EDM), het 
Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO), het 
Instituut voor Mobiliteit (IMOB) en het Kennis-
centrum voor Ondernemerschap en Innovatie 
(KIZOK). De onderzoekstopics van deze institu-
ten worden in deze brochure kort voorgesteld, 
telkens met een overzicht van de onderzoeks-
lijnen die de komende jaren gevolgd worden.

Naast bovenvernoemde onderzoeksinstituten, 
zijn er een aantal onderzoeksgroepen die niet 
verbonden zijn aan een instituut. Ook deze 
meer autonome onderzoeksgroepen komen in 
deze brochure aan bod. 

Om aanverwante onderzoeksdomeinen enigs-
zins te clusteren, worden de onderzoeksinsti-
tuten en onderzoeksgroepen van de UHasselt 
gegroepeerd per faculteit of school. Dat bete-
kent echter niet dat je voor een doctoraat maar 
naar één faculteit kan kijken. Natuurkundigen 
kunnen bijvoorbeeld niet alleen terecht in de 
faculteit Wetenschappen, maar ook in de facul-
teit Geneeskunde en levenswetenschappen. 
Durf dus zeker verder kijken dan alleen naar de 
meest voor de hand liggende opties.
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FACULTEIT ARCHITECTUUR EN KUNST

Woord vooraf

Doctoreren in ontwerpopleidingen als architec-
tuur en interieurarchitectuur lijkt niet voor de 
hand liggend, maar toch kunnen studenten 
sinds enkele jaren aan de UHasselt promove-
ren als doctor in de architectuur. In het verken-
nen van en experimenteren met onze gebouw-
de omgeving wordt gewerkt rond thema’s als 
herbestemming, participatie, energie en com-
fort, Universal Design, maar ook bijvoorbeeld 
rond woontypologie, winkelbeleving en sceno-
grafisch ontwerpen. Het proces is zeer boei-
end: enerzijds maakt men gebruik van de ge-
kende kwalitatieve en kwantitatieve methodes 
van onderzoek, maar anderzijds is er ook de 
discipline-eigen methode van het ontwerpend 
onderzoek. Hierbij wordt de creativiteit van de 
ontwerper om te verbeelden wat er nog niet is, 
ingezet als een onderzoeksinstrument. De stu-
dent onderzoekt niet enkel heden en verleden, 
maar creëert nieuwe kennis door reflectie over 
toekomstige ruimtelijk scenario’s.
De Faculteit Architectuur en kunst wil haar 
architecturaal onderzoek ook toepassen in 
actuele maatschappelijke thema’s, zoals zorg 
en vergrijzing, en wenst hiervoor actief samen 
te werken met beleidsmakers. De ruimtelijke 
vraagstukken kunnen in schaal variëren van 
meubilair volgens Universal Design principes 
over passief wonen tot stedenbouwkundige 
uitdagingen.
De systematische benadering van dit soort 
thema’s helpt zowel de onderzoeker als de dis-
cipline vooruit. Inderdaad, ook de student geeft 
een doctoraat meer waarde. Steeds meer ar-
chitectenbureaus profileren zich vanuit een 
onderzoekende attitude. Opdrachten worden 
immers complexer, waardoor onderzoek en in-
terdisciplinaire samenwerking essentieel wordt.
Een doctoraat behalen in de architectuur is dus 
een duurzame investering voor de eigen carri-
ère. Geef mee vorm aan de wereld van morgen! 

Prof. dr. Koenraad Van Cleempoel
Vice-decaan Faculteit Architectuur en kunst
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van gebruikers? Op welke manier kan men 
ruimtes ontwerpen waarin ook mensen met 
een functiebeperking goed functioneren zon-
der dat dit stigmatiserend wordt? Hoe kan 
belevingsgericht ontwerpen bijdragen om be-
woners echt te laten floreren in hun omgeving?

FRAME:  een onderzoekslijn in samenwerking 
met de collega’s van MAD-research (zie verder) 
waarin minder conventionele vormen van ken-
nis verkend worden om zo te komen tot nieuwe 
manieren om te denken over/in ruimtes en 
beelden. De artistieke en architecturale praktijk 
vormt hierbij een substantieel onderdeel van 
het onderzoek. 

Elk van deze thema’s wordt onderzocht in sa-
menwerking met nationale en internationale 
onderzoekspartners, met verschillende over-
heden en beleidsniveaus, en met bedrijven, 
ontwerpbureaus en het bredere werkveld. De 
ambitie blijft echter altijd dezelfde: het genere-
ren van kennis die relevant en bruikbaar is voor 
ontwerpers en de ontwerppraktijk, om zo inno-
vatieve ideeën en ruimtelijke concepten voor de 
toekomst te kunnen genereren die ons allen ten 
goede komen.

Onderzoeksgroep ArcK

Als onderzoeksgroep van de opleidingen archi-
tectuur en interieurarchitectuur richten we ons 
op ontwerpmatige, sociaal-culturele en ruimte-
lijke aspecten van onze gebouwde omgeving, 
van interieur tot stad. Een 30-tal onderzoekers, 
doctorandi en ontwerpers voeren fundamenteel 
en toegepast onderzoek uit waarbij de slogan 
van de faculteit, ‘Design for Life’, de leidraad 
vormt: met een multidisciplinaire aanpak en de 
mens als centraal element richten we ons op 
maatschappelijk belangrijke thema’s. We heb-
ben daarbij ook expliciete aandacht voor de 
mogelijkheden van ontwerpen als onderzoeks-
methode (ontwerpend onderzoek).

Het onderzoek tekent zich globaal bekeken af 
rond vijf lijnen: 

Herbestemming: leegstaande kerkgebou-
wen, onderbenutte villa’s, verlaten historisch 
erfgoed… Hoe kunnen we omgaan met dit 
patrimonium? Welke ruimtelijke scenario’s zijn 
mogelijk of wenselijk en wat zijn hiervan de ver-
schillende consequenties?

Duurzaamheid: het ecologische vraagstuk 
en de energieproblematiek hebben een steeds 
sterkere impact op onze gebouwde omgeving. 
Op welke manier kan duurzaamheid in het 
ruimtelijk ontwerpproces geïntegreerd worden 
en hoe kunnen ontwerpers ondersteund wor-
den in hun zoektocht naar creatieve en duur-
zame oplossingen?

Capaciteitsopbouw: er zijn veel stakeholders 
in ruimtelijke ontwerp- en transformatiepro-
cessen, zeker op stedenbouwkundige schaal, 
maar hoe kan je bestaande en toekomstige 
gebruikers engageren en actief betrekken in dit 
proces? Bieden nieuwe media of games hier 
nieuwe mogelijkheden?

Ontwerpen voor Meer: hoe worden ruimtes 
gepercipieerd en ervaren door diverse groepen  
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MAD Faculty

Het academisch discours in de beeldende 
kunsten is in Vlaanderen in ontwikkeling. Doc-
toreren in de beeldende kunsten is pas in het 
begin van deze eeuw mogelijk geworden. Om 
het academisch onderzoek en onderwijs in de 
kunsten in Limburg een sterke impuls te geven, 
heeft de universiteit van Hasselt samen met ho-
geschool PXL ‘MAD-research’ ontwikkeld.
MAD-Research staat in haar academisch tra-
ject aan de top in Vlaanderen. Op het ogen-
blik zijn 30 onderzoekers werkzaam met daar-
onder niet minder dan 15 doctorandi. Het 
onderzoek in MAD-Research is opgebouwd 
rond twee onderzoeksdomeinen: ‘FRAME’ 
en ‘Art|Object&Design’. Voor het doctoreren 
in de kunsten mikken we vooral op masters 
in de beeldende kunst die via een eigen artis-
tiek onderzoeksproject zich academisch willen 
ontwikkelen. Het artistieke parcours staat hier-
bij centraal. De uitdagingen binnen MAD-Re-
search zijn groot en graag nodigen wij iedereen 
die hieraan een belangrijke bijdrage wil leveren 
uit om met ons contact op te nemen.

Ir. Rob Cuyvers
Decaan Faculteit Architectuur en kunst 

MAD-RESEARCH

MAD-research wil de inhoudelijke ontwikkeling, 
de organisatie en valorisatie van onderzoek 
binnen de MAD-Faculty, opleiding beeldende 
kunst, vormgeven met een grote aandacht 
voor kunst, design, media en maatschappij. 
De focus ligt op onderzoek dat het (kunst)ob-
ject en het beeld benadert vanuit een artistieke 
en/of ontwerpende methodologie en/of vanuit 
een cross-disciplinaire aanpak. Ontwerpers 
en kunstenaars worden ondersteund in hun 
onderzoek in de kunst en in de systematische 
ontwikkeling van methoden en technieken die 
eigen zijn aan kunst en design. MAD-research 
wil in Vlaanderen standaard zijn wat betreft het 
onderzoek in de kunst en wil internationaal 
standaard zijn wat betreft een aantal specifieke 
topics binnen het onderzoek in de kunst.

Het onderzoek tekent zich globaal bekeken af 
rond twee lijnen:
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FRAME: deze onderzoeksgroep, in samenwer-
king met ArcK, werkt disciplineoverschrijdend 
met zowel onderzoekers uit diverse grafische 
disciplines als uit de vrije kunsten. FRAME fo-
cust op de manieren waarop betekenis in tekst 
en beeld wordt vormgegeven en gecodeerd, 
door middel van onderzoek naar visuele gelet-
terdheid en narrativiteit, typografie en boek-
vormgeving, en beeldanalyse en beeldcode-
ring. Op lange termijn wil de onderzoeksgroep 
MAD-research internationaal van betekenis zijn 
op het vlak van leesbaarheidsonderzoek (ty-
pografie). Op middellange termijn zal de groep 
zich in Vlaanderen profileren rond de recente 
en in de nabije toekomst te verdedigen doc-
toraatsonderzoeken rond nieuwe vormen van 
narratieve beeldanalyse en -codering.

Art|Object&Design: binnen deze onder-
zoeksgroep werken onderzoekers die zich met 
hun onderzoeksproject begeven in de context 
van de vrije beeldende kunst, de kunstambach-
ten en design, met een specifieke aandacht 
naar de cross-over die tussen deze contexten 
gerealiseerd kan worden. Thema’s die daarbij 
aan bod komen zijn ‘het menselijk lichaam’ 
(als betekenisverlener, als drager van beteke-
nis, als waarnemer van betekenis, en als ge-
bruiker), ‘het materialiseren als onderdeel van 
het ontwerp’ (waarbij het onderscheid tussen 
bedenken en maken verlaten wordt en waarbij 
het maken zelf of de materialen en technieken 
zelf het onderwerp vormen) en ‘methoden van 
reflectie op de praktijk’. Op lange termijn wil de 
onderzoeksgroep MAD-research zich profileren 
als internationaal van betekenis op vlak van 
‘materialisatie als onderdeel van het ontwerp-
proces’ en op middellange termijn zal binnen 
Vlaanderen positie ingenomen worden door 
de kennis met betrekking tot ‘artistieke metho-
den’.

Contactpersoon
bert.willems@uhasselt.be
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FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE 
WETENSCHAPPEN

Woord vooraf

Een doctoraat is een noodzakelijke sleutel tot 
de start van een wetenschappelijk carrière. 
Voor anderen is het een springplank naar (ho-
gere) managementfuncties bij de overheid of in 
het bedrijfsleven. Dit bewijzen de specialisten 
die de laatste jaren een doctoraat haalden aan 
de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschap-
pen (BEW). Meer dan ooit wil onze faculteit in-
zetten op sterke doctoraten in actuele thema’s 
zoals logistiek, mobiliteit, ondernemerschap, 
innovatie, marketing, milieueconomie en nog 
enkele andere. Daartoe werd de voorbije jaren 
sterk geïnvesteerd in onderzoeksinstituten en –
clusters. Deze hebben onder andere als doel 
jonge onderzoekers op weg naar een docto-
raat op te nemen in een groep gelijkgezinde 
specialisten om samen academisch te groeien 
en te excelleren in een internationaal kader. Ik 
nodig u uit om te investeren in uzelf en om deel 
te worden van een team dat, elk in zijn vakge-
bied, kleur kan geven aan wetenschappelijke 
vooruitgang. Schrijf geschiedenis – voor uzelf 
en de wetenschap. 

Prof. dr. Piet Pauwels
Decaan faculteit Bedrijfseconomische 
Wetenschappen
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KIZOK

Het Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie – KIZOK – is opgericht in 2005 vanuit een
samenwerking tussen de faculteit BEW en LISOM (tUL). Sinds zijn oprichting kent KIZOK een 
sterke  groei en telt momenteel 30 medewerkers. 

KIZOK wil een toonaangevend onderzoeks-
centrum zijn met regionale, nationale en inter-
nationale uitstraling, voor onderzoek op het 
vlak van ondernemerschap en innovatie. De 
kernopdracht van  KIZOK is het verrichten van 
fundamenteel onderzoek en (strategisch) lange 
termijnonderzoek op het vlak van ondernemer-
schap en innovatie, met een accent op KMO’s 
en familiebedrijven. KIZOK streeft  tegelijk naar 
het valoriseren van zijn onderzoeksresultaten 
door middel van toegepast (beleidsrelevant) 
onderzoek en wetenschappelijke dienstverle-
ning aan bedrijven/ondernemers in de regio. 

Het KIZOK-onderzoek richt zich inhoudelijk 
specifiek op de volgende (onderling samenhan-
gende) onderzoeksthema’s: board of directors, 
top management team, executive compensa-
tion,  professionalization, audit quality, reporting 
problems, financing constraints, regional eco-
nomics and  innovation, change management 
and learning, open innovation and corporate 
entrepreneurship,  business model innovation. 
De globale onderzoeksthema’s van KIZOK zijn 
‘Entrepreneurial Family Firms’ and ‘Innovation, 
Change & Governance’.

Een greep uit de mogelijke doctoraatsonder-
werpen: 
 ■ Identifying environmentally important  
  supply-chain clusters in the Flemish  
  economy: energy consumption and  
  emission of greenhouse gases
 ■ Total Factor Productivity (TFP) of individual  
  firms: Measurement and determinants,  
  including agglomeration economies
 ■ Spatial Integration, functional Integration,  
  and economic complementarities within  
  the Meuse-Rhine cross-border region
 ■ CEO succession: the effect of founder  
  and successor CEO values and traits on  
  firm employment systems and  
  performance
 ■ The development of team processes and  
  the relationship with task performance of  
  the board of directors in family firms
 ■ Organizing open innovation in SMEs
 ■ How to use intellectual property in open  
  innovation settings
 ■ Managing and organizing open innovation  
  in large companies
 ■ Business models for successful innovation  
  networks
 ■ Managing issues in setting up strategic  
  partnerships
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Onderzoeksgroep Milieueconomie
De onderzoeksgroep milieueconomie (onder-
zoeksinstituut CMK, zie verder) richt zich op 
de economische en duurzaamheidsanalyse 
van milieu- en energietechnologie. Met behulp 
van milieueconomische instrumenten worden 
milieuaspecten gewaardeerd en in kaart ge-
bracht. Maar ook ecologisch economische 
technieken worden ingezet om milieuproble-
men multidisciplinair te analyseren. 

Een greep uit de mogelijke doctoraatsonder-
werpen:
 ■ Techno-economische analyse van 
  hernieuwbare energieproductie
 ■ Het meten van de economische gevolgen  
  en adaptatie aan klimaatverandering
 ■ Kost en baten analyse en trade-off analyse  
  van duurzame technologie 
  (vb. plantgebaseerde technologie, zonne- 
  technologie, materiaaltechnologie)
 ■ Waardering van ecosystemen en de 
  analyse van de betaling voor ecosysteem- 
  diensten

Onderzoeksgroep Diversiteit (DIV)
Diversiteit is nauw verbonden met identiteit en 
ongelijkheid. De onderzoeksactiviteiten van 
deze onderzoeksgroep zijn onderverdeeld in 
drie clusters: diversiteit in arbeid en organisa-
ties, diversiteit in het onderwijs en diversiteit in 
de Belgische samenleving.
 
Diversiteit wordt bestudeerd op macroniveau 
van de arbeidsmarkt (bv. combinatie arbeid-
gezin bij zelfstandigen, zwangerschapgerela-
teerde discriminatie, loopbanen van vrouwen in 
de IT- en financiële sector), maar ook op me-
soniveau van organisaties (bv. diversiteitsbeleid 
in Vlaamse KMO’s, etnisch ondernemerschap, 
discursieve constructie van diversiteit, proces-
sen en structuren van diversiteit en controle).
Daarnaast richt deze onderzoeksgroep zich tot 
onderzoek rond diversiteit en gelijke kansen in 
het (hoger) onderwijs en op het organisatieni-
veau van scholen en universiteiten. 
Tot slot wordt er onderzoek verricht naar de 
beleving van gelijke kansen bij de Belgische 
bevolking en de integratie van etnische minder-
heden in Vlaanderen.
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Onderzoeksgroep Economie en 
beleidsmanagement (PEC)
De groep Beleidsmanagement verricht econo-
misch onderzoek naar overheidsoptreden. In 
het bijzonder buigen zij zich over de effectiviteit 
en efficiëntie van beleidsmaatregelen. Dit doen 
zij aan de hand van kosten- en batenanaly-
ses en kosteneffectiviteitsanalyses. Daarnaast 
wordt er onderzoek verricht naar de impact van 
de wetgevingskwaliteit (vergunningsprocedu-
res, administratieve lasten, …) op het onderne-
mersklimaat in Europa.

Onderzoeksgroep Marketing (MAR)
Het onderzoek van de onderzoeksgroep Mar-
keting is toegespitst op het begrijpen en be-
invloeden van consumentengedrag in zowel 
commerciële als niet-commerciële settings. 
Kenmerkend voor alle onderzoeksprojecten is 
het verenigen van praktische toepasbaarheid 
en wetenschappelijke hoogstaande kwaliteit. 
Kernbegrippen zijn: klantwaarde, sensorische 
marketing, cocreatie, en healthcare marketing. 

Onderzoeksgroep 
Beleidsinformatica (BINF)
De onderzoeksgroep Business Informatics ver-
richt onderzoek naar hoe bedrijven en organi-
saties het best ondersteund kunnen worden bij 
het maken van beslissingen door het modele-
ren van data, informatie en kennis. Kernwoor-
den zijn data mining, ICT management, process 
mining, processmodeling en beslissingsonder-
steunende systemen. 

Onderzoeksgroep Logistiek (LOG)
De onderzoeksgroep Logistiek richt zich op 
twee domeinen. In het eerste domein, worden 
planningsproblemen in externe distributielogis-
tiek gemodelleerd aan de hand van technieken 
uit Operationeel Onderzoek. Expertise op het 

vlak van combinatorische optimalisatie proble-
men wordt toegepast op praktische probleem-
situaties in vrachtvervoer en logistiek. In het 
tweede domein, worden simulaties en optima-
lisatietechnieken toegepast binnen een supply 
chain management context. 

Onderzoeksgroep Gezondheids-
economie & patiëntveiligheid
Gezondheidseconomie en Patiëntveiligheid zijn 
relatief jonge onderzoeksdomeinen. Deson-
danks ontbreekt het niet aan op evidentie ge-
baseerde inzichten. Patiëntveiligheid is cruciaal 
voor de kwaliteit van geleverde zorg. Daarnaast 
is ook efficiëntie in de verstrekking van gezond-
heidszorg een kernbegrip geworden. Naast 
werkzaam en doeltreffend moeten interventies 
in toenemende mate ook kosteneffectief zijn 
om ook in de toekomst het systeem betaal-
baar te houden en dit zonder aan kwaliteit in 
te boeten. 
Om dit onderzoek vorm te geven werd een 
multidisciplinaire onderzoeksgroep samenge-
steld waarin onderzoekers van diverse disci-
plines elkaar ontmoeten. De onderzoeksgroep 
is ingebed in de faculteiten Geneeskunde en 
levenswetenschappen en Bedrijfseconomische 
wetenschappen van de UHasselt en focust op 
volgende onderwerpen:
 ■ Veiligheidscultuur
 ■ Kosten-effectiviteit
 ■ Health Technology Assessment
 ■ Economische aspecten van 
  patiëntveiligheid
 ■ Innovatie van zorg
 ■ Ontwikkelen en gebruik van kwaliteits-
  indicatoren
 ■ Implementatieonderzoek

Contact
Prof. dr. Dominique Vandijck
dominique.vandijck@uhasselt.be
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FACULTEIT GENEESKUNDE  
EN LEVENSWETENSCHAPPEN

Woord vooraf

Het wetenschappelijk onderzoek binnen de fa-
culteit Geneeskunde en levenswetenschappen 
vindt enerzijds plaats in het Biomedisch Onder-
zoeksinstituut (BIOMED). In BIOMED werken meer 
dan 175 wetenschappers, artsen en technici in 
de kerndomeinen neuro, immuno en cardio met 
een belangrijke focus op multiple sclerose (MS) 
en andere neurologische ziektebeelden. In BIO-
MED wordt hoofdzakelijk moleculair en cellulair 
wetenschappelijk onderzoek verricht, maar er is 
ook aandacht voor meer klinisch gerichte onder-
zoeksthema’s zoals het revalidatieonderzoek bij 
MS. Dit laatste wordt uitgevoerd binnen het studie-
centrum REVAL. Meer dan 75 jonge enthousiaste 
binnen- en buitenlandse wetenschappers vanuit 
diverse achtergronden (biomedici, biologen, bio-
ingenieurs, artsen, natuurkundigen, revalidatiewe-
tenschappers, …) bereiden een doctoraat voor in 
BIOMED.

Anderzijds wordt er binnen de faculteit Genees-
kunde en levenswetenschappen ook aandacht 
besteed aan medisch gericht onderzoek in nauwe 
samenwerking met de twee grote Limburgse zie-
kenhuizen (Jessa in Hasselt en ZOL in Genk). Deze 
samenwerking heeft geleid tot de uitbouw van het 
Limburg Clinical Research Program (LCRP). Bin-
nen dit programma wordt onderzoek verricht in 
zes gedefinieerde clusters: cardiologie, oncologie, 
anesthesie, fertiliteit, infectie en obesitas. 
Tot slot wordt binnen onze faculteit ook een onder-
zoeksprogramma uitgebouwd in het domein van 
de patiëntveiligheid.

Binnen de faculteit Geneeskunde en levenswe-
tenschappen bieden we niet alleen kwaliteitsvolle 
opleidingen aan in de geneeskunde en biome-
dische wetenschappen maar wordt ook bijzon-
dere  aandacht besteed aan de opleiding van 
competente doctoraatsstudenten die over sterke 
troeven beschikken op de arbeidsmarkt. De fa-
culteit startte in 2010 met een Doctoral School 
for Medicine and Life Sciences die als doel heeft 
om een internationale kwalitatieve doctoraatsop-

leiding te organiseren waarbij studenten naast de 
wetenschappelijke expertise ook andere essenti-
ele competenties aanleren die hen voorbereiden 
op diverse beroepsprofielen. Dit programma wordt 
uitgebouwd in samenwerking met Vlaamse en in-
ternationale partners.

Onze faculteit is ook de bakermat van het succes-
volle Limburgse life sciences project. Samen met 
diverse andere partners – waaronder de provincie 
Limburg en LRM – werd de afgelopen jaren sterk 
geïnvesteerd in een omgeving die alle groeikansen 
biedt voor nieuwe biotech en life sciences bedrij-
ven.
Momenteel zijn er een groot aantal life sciences 
bedrijven vertegenwoordigd in Limburg, waarvan 
verschillende gelokaliseerd zijn in BioVille, de ge-
specialiseerde incubator voor life sciences bedrij-
ven op de universitaire campus. Er is een nauwe 
samenwerking tussen onze faculteit – en BIOMED 
– en deze bedrijven die ook aan bod komen in spe-
cifieke programma’s binnen onze Doctoral School.

Kortom onze faculteit biedt belangrijke troeven 
voor doctorandi die een sterke opleiding nastreven 
in het biomedisch of medisch onderzoek maar ook 
in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, 
en dit in nauwe samenwerking met de ziekenhui-
zen en/of de life sciences industrie. We hopen je 
binnenkort te verwelkomen als nieuwe doctoraat-
student in het Biomedisch Onderzoeksinstituut of 
binnen één van de andere onderzoeksgroepen 
van onze faculteit.

Prof. dr. Piet Stinissen 
Decaan faculteit Geneeskunde 
en levenswetenschappen
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BIOMED

BIOMED wil een multidisciplinair instituut zijn waar fundamenteel en toegepast wetenschappelijk on-
derzoek, innovatie en onderwijs in het domein van de levenswetenschappen in nauwe samenhang 
worden beoefend in een stimulerende academische omgeving. Hoogwaardig fundamenteel en toe-
gepast onderzoek wordt beoogd in een beperkt aantal geselecteerde kerndomeinen met betrekking 
tot de menselijke gezondheid en ziekte. 
BIOMED stond ook mee aan de wieg van LifeTechLimburg, een organisatie die een zeer belangrijke 
rol speelt bij te regionale ontwikkeling van de life sciences sector.
Het onderzoek binnen BIOMED wordt in de drie onderstaande domeinen uitgeoefend. Ook zijn een 
aantal PhD topics weergegeven.

Cardiologisch onderzoek 
(in samenwerking met LCRP)
 ■ De rol van inspanning bij de progressie van  
  insuline resistentie
 ■ Cross-talk tussen hart en nieren en de 
  cellulaire veranderingen die geassocieerd  
  gaan met hart en/of nier dysfunctie.
 ■ De rol van geavanceerde ‘glycation’ eind- 
  producten en het renine-angiotensie-
  aldosteron systeem bij hartfalen.

In het boven vernoemde onderzoek ligt er tel-
kens een sterke focus op de kennis en expertise 
binnen de domeinen biomerkers, beeldvorming 
en/of revalidatie (dit laatste gebeurt in samen-
werking met REVAL).

 www.uhasselt.be/biomed

Immunologisch onderzoek
 ■ De rol van het immuunsysteem in gezonde  
  individuen en personen met autoimmune  
  aandoeningen.
 ■ Identificatie van nieuwe ziektemerkers voor  
  de diagnose en prognose van multiple 
  sclerose (MS) en reumatoïde artritis (RA).
 ■ De impact van de voeding op het immuun- 
  systeem in de context van MS.

Neuroscience onderzoek
 ■ Neurobiologie van de ontwikkeling en 
  veroudering bij mensen.
 ■ De studie van ziektemechanismen die 
  mogelijk betrokken zijn bij het veroorzaken  
  van hersenschade in de context van 
  neurologische aandoeningen.
 ■ Stamcellen als mogelijke therapie voor 
  hersenaandoeningen.
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REVAL

Woord vooraf

Onderzoek in de revalidatiewetenschappen & 
kinesitherapie ontwikkelde zich voornamelijk 
gedurende de laatste 30-35 jaar. Met andere 
woorden, dit is een nog vrij jonge wetenschaps-
discipline. Gedurende de eerste twee decennia 
spitste dit onderzoek zich voornamelijk toe op 
onderzoek naar de effectiviteit van verschillende 
revalidatiestrategieën op tal van aandoenin-
gen. Recent wordt meer en meer ook gezocht 
naar de onderliggende mechanismen ter ver-
klaring van positieve effecten. Vandaar dat in 
de revalidatiewetenschappen meer en meer 
wordt samengewerkt met andere interessante 
wetenschapsdisciplines zoals geneeskunde, 
biomedische wetenschappen en zelfs fysica. 
Erg inspirerend allemaal, temeer omdat onder-
zoeksresultaten  bekomen uit revalidatieonder-
zoek vaak bijna onmiddellijk inzetbaar zijn in de 
praktijk. Dit maakt dat patiënten de resultaten 
van het revalidatieonderzoek snel ervaren. 
Doctoreren in dit domein is dan ook niet enkel 
wetenschappelijk zeer interessant, met zeer 
mooie tewerkstellingsmogelijkheden, het is ook 
een uitdaging om je steentje bij te dragen aan de 
gezondheidszorg in het algemeen.

Prof. dr. Bert Op ’t Eijnde
Directeur REVAL

REVAL is het studiecentrum binnen de oplei-
ding Revalidatiewetenschappen & kinesithera-
pie en focust enerzijds op revalidatieonderzoek 
bij MS maar anderzijds ook bij aandoeningen 
zoals beroerte, hartfalen, obesitas. Tot slot 
wordt er ook nog onderzoek verricht binnen 
het pediatrisch luik en wordt de bewegings-
kwaliteit van de onderste en bovenste ledema-
ten bestudeerd. 
In haar  onderzoeksactiviteiten is REVAL deel 
van en werkt samen met het Biomedisch On-
derzoeksinstituut (BIOMED), het Revalidatie & 
MS Centrum te Overpelt, het UHasselt Exper-
tisecentrum voor Digitale  Media (EDM) en het 
UHasselt Centrum voor Statistiek (CENSTAT). 
REVAL bestaat uit een multidisciplinair onder-
zoeksteam (meer dan 30 onderzoekers) actief 
in het domein van de neurologische, muscu-
loskeletale, cardiorespiratoire en pediatrische 
revalidatie en in de revalidatie in de geestelijke 
gezondheidszorg. Hiernaast voert REVAL ge-
zondheidszorg-gerelateerd onderzoek uit. 

Onderstaande onderzoekstopics komen aan 
bod: 
 ■ Functionele mobiliteit (humaan) 
 ■ Contractie eigenschappen van skeletspie- 
  ren en spiervezelsamenstelling (dierexperi- 
  menteel, humaan) 
 ■ Sensorische training (humaan) 
 ■ Motorische controle (humaan) 
 ■ Aerobe inspanningscapaciteit (dierexperi- 
  menteel, humaan) 
 ■ Immunologische effecten (dierexperimen- 
  teel, humaan) 
 ■ Neuroplasticiteit (humaan) 
 ■ Quality of life (humaan) 
 ■ Bewegingsregistratie (humaan)
 ■ Musculoskeletaal onderzoek (humaan) 
 ■ Onderzoek in de geestelijke gezondheids- 
  zorg (humaan)
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Limburg Clinical Research Program 
(LCRP)

Onderzoek en innovatie in de dagelijkse zie-
kenhuispraktijk zijn cruciaal om een goede 
gezondheidszorg te garanderen. Nu en in 
de toekomst. Daarom lanceerden de facul-
teit Geneeskunde en levenswetenschappen 
van UHasselt, het Ziekenhuis Oost-Limburg 
(Genk) en het Jessa Ziekenhuis (Hasselt) een 
intensief samenwerkingsverband voor patiënt-
gericht life-science-research, het Limburg Cli-
nical Research Program (LCRP). Dit onderzoek 
wil de klinische noden van de patiënten beter 
invullen. Het is toepassingsgericht en focust 
op praktische resultaten om bij te dragen tot 
een verbeterde patiëntenzorg in de Limburgse 
ziekenhuizen en daarbuiten. Het LCRP is in-
middels uitgegroeid tot een bijzonder stimule-
rende onderzoeksomgeving waarbij al heel wat 
baanbrekende onderzoeksresultaten werden 
geboekt.

Binnen het LCRP wordt innovatief wetenschap-
pelijk onderzoek verricht in zes medische do-
meinen: Anesthesie/centraal zenuwstelsel, Car-
diologie, Gynaecologie/fertiliteit, Infectieziekten, 
Obesitas en Oncologie.
Daarnaast ondersteunt het LCRP ook andere 
wetenschappelijke activiteiten om de patiënten-
zorg te verbeteren:

Mobile Health Unit
Via ingebouwde sensoren in pacemakers en 
eenvoudige apparatuur worden er in Limburg al 
meer dan 500 patiënten via telemonitoring dage-
lijks thuis opgevolgd. Binnen de Mobile Health 
Unit voeren we wetenschappelijk onderzoek uit 
rond dergelijke mobiele en teletoepassingen in 
de gezondheidzorg, onder meer voor telerevali-
datie en het opvolgen van hartpatiënten van op 
afstand. Ook evalueren we of deze nieuwe ma-
nier van opvolging van patiënten van bij hun thuis 
een meerwaarde is in de nazorg. Dit gebeurt in 
nauwe samenwerking tussen artsen, academici 
en tal van bedrijven in Limburg en Vlaanderen. 

Universitaire Biobank Limburg 
(http://www.ubilim.be/)
Kwaliteitsvol en goed gedocumenteerd menselijk 
lichaamsmateriaal is essentieel om medisch-we-
tenschappelijk onderzoek te verrichten. Om dit te 
verzamelen, te verwerken en te bewaren, samen 
met de gegevens over het ziekteverloop van de 
patiënten, richtten de UHasselt, het Jessa- en 
ZOL-ziekenhuis de Universitaire Biobank Limburg 
(UBiLim) op. Belangrijk hierbij is het aanleggen 
van structurele collecties om het opstarten van 
onderzoeksprojecten in de toekomst aanzienlijk 
te kunnen versnellen. Aan de hand van histori-
sche staalcollecties wordt momenteel bijvoor-
beeld op zoek gegaan naar biomerkers om het 
verloop van ziekteprocessen te voorspellen. 

Een greep uit de doctoraatsonderwerpen binnen 
het LCRP:
 ■ Onderzoek naar de oorzaken van het 
  ontstaan van acute appendicitis
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Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid is een nieuw en breed onder-
zoeksveld. Het is ontstaan uit een incident om-
trent veiligheid, dat gedefinieerd wordt als onvrij-
willige complicatie veroorzaakt door medische 
verzorging en dat resulteert in onvermogen of 
dood van de patiënt. Naast deze incidenten om-
vat dit onderzoek ook de cultuur m.b.t. veiligheid 
en het economisch standpunt.
De onderzoeksgroep bestaat uit een multidisci-
plinair team (zowel medici als economen) om op 
die manier alle aspecten van patiëntveiligheid te 
kunnen onderzoeken. Daarnaast is er reeds een 
zeer uitgebreid netwerk gevormd met andere uni-
versiteiten en instanties.
Het ultieme doel van dit onderzoek is te streven 
naar een veilige zorg van de patiënt, zowel binnen 
thuisverpleging als binnen de ziekenhuizen.
Zoals eerder vermeld maken zowel medici als 
economen deel uit van dit team. Naargelang het 
topic van het doctoraat bestaat dus de moge-
lijkheid om te doctoreren rond patiëntveiligheid 
binnen de faculteit Geneeskunde en levenswe-
tenschappen of de faculteit Bedrijfseconomische 
wetenschappen.

Mogelijke PhD projecten rond Patiëntveiligheid 
(Faculteit Geneeskunde en levenswetenschap-
pen) zijn:
 ■ Implementatie van nieuwe management  
  modellen binnen thuisverpleging om cardio 
  vasculaire aandoeningen te voorkomen:  
  kost efficiëntie?
 ■ Veiligheid incidenten en oorzaken van 
  vermijdbare schade binnen de ziekenhuizen 
  in Limburg
 ■ Het gebruik van kwaliteitsindicatoren in de  
  gezondheidsector
 ■ Economische aspecten van patiëntveiligheid

Contact: 
Prof. dr. Johan Hellings 
johan.hellings@uhasselt.be

 ■ Zwangerschapsvergiftiging: onderzoek naar 
  oorzaken en nieuwe behandelingsmethoden
 ■ Hartfunctie na hartinfarct verbeteren met be
  hulp van nieuwe hartstamcellen
 ■ Kunnen we door het meten van cerebrale 
  zuurstofsaturatie de neurologische schade 
  na een reanimatie beperken? 
 ■ …

Omwille van het multidisciplinaire karakter van 
meerdere van de klinische onderzoeksprojecten 
zijn we zowel geïnteresseerd in gedreven doc-
toraatsstudenten met een achtergrond in de le-
venswetenschappen (biomedische wetenschap-
pen, geneeskunde, biologie, biochemie, …) als in 
studenten met een ingenieursopleiding.

 www.uhasselt.be/LCRP
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FACULTEIT INDUSTRIËLE 
INGENIEURSWETENSCHAPPEN

Woord vooraf

De opleidingen tot industrieel ingenieur in Lim-
burg worden gezamenlijk ingericht door de fa-
culteiten Industriële ingenieurswetenschappen 
van UHasselt en KU Leuven.  
Na het behalen van je masterdiploma in de 
industriële wetenschappen kan je een docto-
raatsproefschrift voorbereiden binnen de ver-
schillende onderzoeksgroepen van de twee 
faculteiten.  Een doctoraat geeft je toegang tot 
een academische carrière maar biedt ook extra 
carrièremogelijkheden in de industrie. De mo-
gelijke onderwerpen van het onderzoek aan de 
faculteit Industriële ingenieurswetenschappen 
vind je verder in deze brochure. We kijken er 
naar uit je te mogen verwelkomen als docto-
raatsstudent. 

Prof. dr. Marc D’Olieslaeger 
Decaan faculteit Industriële 
ingenieurswetenschappen - UHasselt
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De onderzoeksactiviteiten van de onderzoeks-
groep Bouwkunde (CERG – Construction Engi-
neering Research group) zijn ondergebracht in 
twee onderzoekslijnen.

In de eerste onderzoekslijn wordt het gedrag 
van hybride structuren en structuurcom-
ponenten onderzocht. Specifiek wordt geke-
ken hoe verschillende structurele elementen 
uit verschillende bouwmaterialen (metselwerk 
lokaal versterkt met betonnen elementen, be-
tonnen elementen gewapend met staalpro-
fielen, …) slim gecombineerd kunnen worden 
tot geoptimaliseerde structuren, waarbij ook 
rekening gehouden wordt met niet-structu-
rele randvoorwaarden, met inbegrip van het 
economische en ecologische aspect. Er wordt 
beroep gedaan op fundamentele conceptuele 
ontwerpmethoden gebaseerd op analytische 
of normatieve berekeningen, experimentele 
resultaten verkregen uit het eigen onderzoeks- 
laboratorium of uit de samenwerking met an-
dere internationale labo’s, en resultaten van 
commerciële of binnen de onderzoeksgroep 
ontwikkelde numerieke simulatiesoftware. 
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de  

vertaling van de onderzoeksresultaten tot 
bruikbare bouwoplossingen voor architecten 
en aannemers.

De tweede onderzoekslijn focust op wegont-
werp en meer specifiek op schadefenome-
nen in betonnen wegverhardingen. Hierbij 
wordt het accent gelegd op de diagnose en 
prognose van structurele schade in de ver-
harding, waarbij gebruik gemaakt wordt van 
geavanceerde voorspellende betonschade-
modellen en waarbij rekening gehouden wordt 
met de dynamische effecten en trillingen ver-
oorzaakt door zware verkeerslasten. Op die 
manier wordt bijgedragen tot de ontwikkeling 
van een nieuwe generatie van geïntegreerde 
wegbeheersystemen (Pavement Manage-
ment Systems – PMS) door het koppelen van 
schade- en verkeersmodellen, om zo het on-
derhoud van het wegennet te optimaliseren. 
In de toekomst zal hiervoor ook experimenteel 
onderzoek worden uitgevoerd.

Contact
herve.degee@uhasselt.be

ONDERZOEKSGROEP BOUWKUNDE (CERG)
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Het onderzoeksspeerpunt ‘verpakkingstech-
nologie’ is ruim gedefinieerd en hoofdzakelijk 
georiënteerd naar optimalisatie van materi-
alen en verpakkingen. Het onderzoek heeft 
een sterke link met de unieke opleiding Master 
in industriële wetenschappen: Verpakkings-
technologie.
Het VerpakkingsCentrum maakt deel uit van 
het Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO-
IMOMEC, zie verder). Met moderne karakte-
risatie- en testtechnieken steunt het Verpak-
kingsCentrum bedrijven bij een verantwoorde 
keuze of aanpassing van verpakkingsconcep-
ten. De onderzoeksactiviteiten zijn gericht op 
vijf items:
 ■ gaspermeabiliteitsonderzoek voor O2, 
  CO2, waterdamp en N2
 ■ fysische analyses van kunststoffen, papier, 
  vlak- en golfkarton
 ■ klimatologisch onderzoek (temperatuur,  
  licht, vocht)
 ■ transportsimulaties met trillings- en/of 
  valonderzoek

Onderzoeksgroep VerpakkingsCentrum

 ■ ecodesign, al dan niet in combinatie met  
  milieuonderzoek

Het fundamenteel onderzoek oriënteert zich 
naast de traditionele kunststoffen, recent ook 
naar bioplastics als hernieuwbare materialen. 
Er wordt tot doel gesteld bioplastics te ‘ver-
beteren’ tot materialen met  eigenschappen 
die vergelijkbaar of beter zijn dan deze van de 
‘traditionele’ kunststofverpakkingsmaterialen. 
Hierdoor krijgen bioplastics een ruimer indus-
trieel toepassingsgebied in diverse sectoren. 
Het is fundamenteel toegepast onderzoek met 
bijzondere aandacht voor industriële toepas-
singsmogelijkheden. Optimalisatie van (verpak-
kings)materialen situeert zich in 2 domeinen.
 ■ Via nanotechnologie en structurele modifi- 
  caties wordt getracht de fysico-chemische  
  en mechanische eigenschappen van  
  verpakkingsmaterialen te verbeteren. Door  
  optimalisatie van de barrièrewerking van  
  het verpakkingsmateriaal kan de bewaartijd  
  van het voedingsproduct verhoogd worden  
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  met behoud van zijn kwaliteit. Dit onderzoek  
  gebeurt in samenwerking met de onder- 
  zoeksgroep Anorganische en Fysische  
  Scheikunde (UH). 
 ■ Via modificaties of additievering van bio- 
  plastics wordt getracht enerzijds de per- 
  formantie van deze materialen te verhogen  
  en anderzijds het impact hiervan op latere  
  (bio)degradatieprocessen te optimaliseren,  
  zoals bv. composteerbaarheid en biodegra- 
  datie conform ISO14855. Hier wordt  
  samengewerkt met de onderzoeksgroep  
  Toegepaste en Analytische Scheikunde (zie  
  verder).

Talrijke bedrijfscontacten van het Verpakkings-
Centrum en de opleiding Verpakkingstech-
nologie geven diverse mogelijkheden om het 
onderzoek af te stemmen op actuele vragen 
van de industrie. Voorbeelden van recent toe-
gepast onderzoek in samenwerking met be-
drijven zijn:

 ■ Flanders’ FOOD project MaProDe_Ox: 
  Impact van materiaal, proces en design op  
  de zuurstofdoorlaatbaarheid van gether- 
  moformeerde verpakkingen
 ■ VIS traject: Duurzame en functionele 
  verpakkingen: effect van sealing op de 
  gasbarrière
 ■ TETRA project OptiThe_Ox2: Optimalisatie  
  van de gasdoorlaatbaarheid van gethermo- 
  formeerde verpakkingen door verbeterd  
  inzicht in (bio)materialen, procesparameters  
  en design”
 ■ TETRA project ULTRASEAL: Het potentieel  
  van ultrasoon sealen in verpakkingsconcep- 
  ten

Een greep uit de mogelijke doctoraatson-
derwerpen in samenwerking met het Verpak-
kingsCentrum en andere onderzoeksgroepen 
van UHasselt, de industrie en/of (inter)nationale 
onderzoeksinstellingen: 
 ■ Optimalisatie van bioplastics voor verbe- 
  terde performantie via nanotechnologie, via  
  structurele of chemische modificaties, via  
  additievering, etc.
 ■ Optimalisatie van bioplastics voor 
  verbeterde biodegradeerbaarheid
 ■ Onderzoek in het kader van sealproblema- 
  tiek
 ■ Onderzoek naar impact van thermovor- 
  ming op gasbarrière eigenschappen van  
  (bio)materialen
 ■ Onderzoek in kader van meetprincipes  
  gaspermeabiliteit i.s.m. industriële partner

Contactpersonen
roos.peeters@uhasselt.be
mieke.buntinx@uhasselt.be
nadia.lepot@uhasselt.be

 www.uhasselt.be/VerpakkingsCentrum
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Onderzoeksgroep EMAP

De onderzoeksgroep EMAP is verbonden aan 
de opleidingen ‘Elektronica-ICT’ en ‘Elektro-
mechanica’ van de faculteit Industriële ingeni-
eurswetenschappen. De onderzoeksgroep is 
gesitueerd binnen het Instituut voor Materiaal-
onderzoek (IMO-IMOMEC) van de Universiteit 
Hasselt. EMAP streeft er telkens naar om het 
fundamentele onderzoek op laboschaal verder 
door te ontwikkelen naar de industrie toe. 
Eén van de onderzoeksonderwerpen die klaar 
is voor deze doorontwikkeling is het biosen-
soronderzoek. Binnen het instituut staan de 
onderzoekers ver op gebied van de imple-
mentatie van nieuwe materialen als sensor-
platform om heel nauwkeurig bepaalde cellen 
of ziektemerkers op te sporen. Deze sensoren 
worden elektrisch ofwel thermische uitgelezen. 
EMAP focust zich op de ontwikkeling van een 
‘dedicated’ meetplatform die de signalen met 
voldoende precisie en snelheid kunnen ver-
werken. Buiten het hardware aspect, van de 
integratie van A/D, D/A, CMOS, multiplexing, 
datacommunicatie en DSP, komen ook soft-
ware aspecten ruim aan bod. Het uiteindelijke 
doel is hier elk type sensor te implementeren 
en te vertalen naar een point-of-care systeem.

Een ander onderzoeksonderwerp is dat van 
functioneel printen. Met behulp van print- en 
coating technieken zoals een inkjet printer, een 
zeefdrukinstallatie of een spraycoater kunnen 
inkten afgezet worden op verschillende sub-
straten. De inkten hebben een andere functio-
naliteit dan enkel ‘kleur’. Zo kunnen ze bijvoor-
beeld geleidend gemaakt worden om te dienen 
als interconnects, RFID antennes of elektrodes 
voor andere toepassingen. Andere inkten heb-
ben dan weer de eigenschap om licht te absor-
beren en kunnen dus gebruikt worden voor het 
printen van organische zonnecellen, in com-
binatie met de bovengenoemde geleidende 
elektrodes. Weer andere inkten zijn lichtge-
vend en kunnen, bij aanleg van een spanning, 
licht uitzenden en worden dan ook gebruikt 

voor toepassingen rond OLEDs (Organic Light 
Emitting Diodes) waarvan wordt gesteld dat 
zij binnen afzienbare tijd de lichtindustrie zul-
len domineren. De uitdaging in dit onderzoek is 
naast schaalvergroting ook de performantie en 
levensduur van de devices (naar bijvoorbeeld 
inkapseling om de schadelijke invloed van de 
atmosfeer tot een minimum te herleiden) en het 
bepalen van het juiste printproces horende bij 
het gekozen substraat en de gebruikte inkt.

Binnen EMAP wordt er ook gekeken naar be-
trouwbaarheid van PV installaties. Naast het 
fundamenteel onderzoek naar de materialen 
willen we vanuit de industrieel ingenieurs op-
leidingen kijken naar de toepassingen in het 
dagelijks leven. Hoe kan know-how uit het 
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fundamenteel onderzoek worden ingezet om 
betrouwbaarheid van PV installaties van op 
celniveau tot op het niveau van een volledige 
installatie in kaart te brengen? Hier wordt geke-
ken naar de hele keten van energie-omzetting, 
eventueel gecombineerd met opslag van ener-
gie in batterijen. 
Een greep uit de mogelijke doctoraatsonder-
werpen 
 ■ Studie van alternatieve impedimetrische  
  spectroscopische technieken
 ■ Ontwikkeling van een impedantie of thermi- 
  sche gebaseerd acquisitiesysteem in het  
  kader van biosensor-arrays 
 ■ Printbare en flexibele organische zonne- 
  cellen. 
 ■ Printbare en flexibele polymeer OLEDs voor  

  verlichting en ICT-toepassingen. 
 ■ Resterende levensduurvoorspelling van een  
  PV installatie.

Contactpersonen
wim.deferme@uhasselt.be
ronald.thoelen@uhasselt.be
michael.daenen@uhasselt.be
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Onderzoeksgroep NuTeC

Het Nucleair Technologisch Centrum (NuTeC) 
heeft onderzoekstopics in  ‘milieu-energetisch 
onderzoek’ en ‘ontwikkeling en toepassing 
van nucleaire meetapparatuur’. Steeds staat 
multidisciplinair onderzoek in een toegepaste 
context voorop en wordt er samengewerkt met 
heel wat partners. Vandaar dat milieu, energie, 
veiligheid (chemisch, toxicologisch, radioche-
misch, nucleair …), economische haalbaarheid 
en regelgeving nauw betrokken wordt bij dit 
toegepast onderzoek. 
 ■ Onderzoek, met een sterke internationale  
  dimensie, richt zich naar hergebruikopties  
  voor afvalresiduen met een verhoogd  
  gehalte aan natuurlijk voorkomende  
  radioactieve materialen (NORM) in  
  nieuw te ontwikkelen bouwmaterialen of  
  bouwstructuren. Naast de ontwikkeling en  
  optimalisatie van deze nieuwe  
  bouwmaterialen op basis van afval omvat  
  het onderzoek de radiologische en  
  chemische karakterisatie van deze  
  materialen. Dergelijke NORM houdende  
  afvalstromen worden onder andere  
  geproduceerd door de fosfaatindustrie,  
  door olie, gas en steenkool producerende  
  bedrijven, door zirkonium verwerkende  
  bedrijven, of door bedrijven die metalen  
  of zeldzame aarden reeds proberen terug  
  te winnen uit een nieuwe ontstane  
  afvalstroom van bv. voorgaanden. Dit  
  onderzoek kadert in een internationaal  
  project waarbinnen onderzoekers uit  
  een twintigtal Europese landen actief zijn  
  evenals partners binnen België. Er bestaat  
  de mogelijkheid om een korte (<  
  6 maanden) stage in het buitenland  
  te voorzien. Het onderzoek gebeurt in  
  samenwerking met de onderzoeksgroepen  
  TANC (UHasselt, CMK), en MTM   
  (KULeuven), verschillende groepen  
  binnen het CMK, SCK-CEN, IRMM,  
  verschillende bedrijven en internationale  
  onderzoeksinstellingen.  

 ■ Een medisch gerelateerd  
  onderzoekstopic omvat het zoeken naar  
  nieuwe stralingsgevoelige materialen  
  die via EMR spectrometrie en filmdosimetrie  
  de relatie leggen met de toegediende dosis  
  bij geavanceerde radiotherapietechnieken.  
  De doctoraatsstudent zal de toepassing van  
  deze materialen ook ontwikkelen en uittesten  
  in samenwerking met ziekenhuizen, industrie  
  en internationale onderzoeksinstellingen.   
  Met radiotherapiediensten van  
  verschillende Belgische maar ook andere  
  Europese ziekenhuizen is er intensieve  
  samenwerking binnen dit onderzoek.
 ■ Onderzoek gebeurt naar verwerking  
  (bv. (co-)pyrolyse) en valorisatie van  
  agrarische en industriële organische  
  afval- en nevenproducten door  
  energetisch, procestechnologisch en  
  chemisch onderzoek  in samenwerking  
  met de onderzoeksgroep TANC. De  
  doctoraatsstudent zal voor zijn onderzoek  
  ook nauw samenwerken met de andere  
  onderzoeksgroepen van CMK (biologie,  
  economie, rechten,…) en de industrie.

Een greep uit de mogelijke doctoraatsonder-
werpen: 
 ■ Valorisatie van NORM (natuurlijk voorko- 
  mende radioactieve materialen) residuen in   
  de design van nieuw te ontwikkelen bouw- 
  materialen of bouwstructuren.
  - Radiologische en chemische karakteri- 
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   satie van industriële reststromen en  
   hun componenten naar valoriseerbaar- 
   heid in (nieuw ontworpen) bouwmaterialen.
  - Design van innovatieve bouwmaterialen  
   (geopolymeren) voor hergebruik van  
   NORM: dosimetrische impact en toe- 
   pasbaarheid op basis van radiologische  
   en chemische karakterisatie
  - Radiologische en chemische karakteri- 
   satie van het uitloog gedrag van nieuwe  
   NORM houdende bouwmaterialen 
  - Dosimetrische impact van nieuwe  
   bouwtechnieken (radon, shielding, ven- 
   tilatie)
 ■ Nieuwe stralingsgevoelige materialen die  
  via EMR spectrometrie de relatie leggen  
  met de toegediende dosis bij geavanceer 
  de radiotherapietechnieken.
 ■ Verwerking en valorisatie van industriële  
  organische afval- en nevenproducten met  
  behulp van (co)-pyrolyse: 
  - Optimalisatie van  de bio-olie, char- en  
   gasfractie of afgeleide producten ervan  
   naar specifieke valorisatie in nieuwe  
   toepassingen.
  - Van labo-opstelling tot pilootopstelling  
   voor de pyrolyse van organische afval-  
   en nevenproducten.
  - Rechtstreekse valorisatie van char als  
   bodemverbeteraar of meststof 
  - Microgolftechnologie een nieuw type  
   warmteoverdracht voor pyrolyse.
  - Toepassing van actieve kool geprodu- 
   ceerd na activatie van pyrolysechar voor  
   zuivering van radiologisch gecontami- 
   neerde vloeistof- of gasstromen.
  - Toepassing van actieve kool geprodu- 
   ceerd na activatie van pyrolysechar voor  
   de zuivering van organisch  gecontami- 
   neerde vloeistof- of gasstromen  

Contactpersonen
sonja.schreurs@uhasselt.be
wouter.schroeyers@uhasselt.be  

 www.nutec.be  

Onderzoeksgroepen KHLIM

ACRO
Real time systemen, visie en industriële netwer-
ken

 www.khlim.be/acro

Cel Kunststoffen

 www.khlim.be/celkunststoffen

Lab4u

 www.khlim.be/lab4U
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FACULTEIT RECHTEN

Woord vooraf

De faculteit Rechten van de UHasselt is een 
jonge faculteit. Onderwijs en onderzoek zijn 
nog in volle uitbouw. In juli 2013 werden de 
eerste masterdiploma’s uitgereikt en in oktober 
2014 vond de eerste doctoraatsverdediging 
plaats.
De Raad van Bestuur van de UHasselt keurde 
enkele jaren geleden vijf nieuwe onderzoeks-
projecten van onze faculteit goed. Deze pro-
jecten kregen een extra impulsfinanciering van 
de stichting Limburg Sterk Merk (LSM). Met 
deze nieuwe projecten kreeg het bestaand on-
derzoek binnen het Centrum voor Overheid en 
Recht (CORe) een stevige boost. 
CORe werd in 2008 opgericht in de schoot van 
de faculteit Rechten en verricht fundamenteel 
en toegepast onderzoek binnen de sfeer van 
het publiekrecht in de ruime zin. Publiekrecht 
als voornaamste onderzoeksfocus is overigens 
zeer vernieuwend in Vlaanderen. We benadruk-
ken hiermee het eigen karakter dat onze jonge 
faculteit inneemt binnen het Vlaamse universi-
taire landschap.

Onze doctorandi bereiden zich voor op een 
academische carrière, een loopbaan bij de 
overheid of op andere juridische beroepen. De 
tijd dat een doctoraat uitsluitend gevaloriseerd 
kon worden binnen een academische omge-
ving is immers voorbij.
Maak kennis met de activiteiten van CORe, en 
sluit je aan bij deze dynamische onderzoeks-
groep!

Prof. dr. Anne Mie Draye
Decaan faculteit Rechten
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Onderzoeksgroep Centrum voor Overheid en Recht (CORe)

Het Centrum voor Overheid en Recht (CORe) 
werd in 2008 opgericht in de schoot van de fa-
culteit Rechten. CORe verricht fundamenteel en 
toegepast onderzoek binnen de sfeer van het 
publiekrecht in de ruime zin. Het onderzoek sluit 
aan bij de beide afstudeerrichtingen die de facul-
teit Rechten voorziet voor haar masterstudenten: 
‘Overheid en recht’ en ‘Rechtsbedeling’.

Een belangrijke plaats wordt toegekend aan 
de rechtsbescherming van de burger tegen 
het overheidsoptreden. Daarnaast gebeurt er 
onderzoek naar de relaties tussen de burgers 
onderling. Denken we bijvoorbeeld aan het fa-
milierecht, het vermogensrecht en het sociaal 
recht. Ook alternatieve vormen van geschillenbe-
slechting, zoals onderhandelen en bemiddelen, 
krijgen bijzondere aandacht.

In onze onderzoeksgroep bereiden, binnen ver-
schillende eenheden, momenteel twintig onder-
zoekers hun doctoraat voor. 

Dit zijn enkele thema’s waarrond onze docto-
randi werken:
 ■ Bevoegdheid van regulatoren
 ■ Interpretatie van de Belgische grondwet
 ■ Bemiddeling en gerechtelijke organisatie
 ■ De implementatie van het Gemeentedecreet  
  in de Vlaamse gemeenten
 ■ Internationale rechtshulp in fiscale (straf)
  zaken
 ■ Juridisch statuut voor de zorgouder
 ■ Leeftijdsdiscriminatie op de werkvloer
 ■ …

Het onderzoeksdomein van CORe is dus duide-
lijk groot, waardoor diverse onderzoeksthema’s 
mogelijk zijn.
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FACULTEIT WETENSCHAPPEN 

Woord vooraf

Heb je een master diploma in een bepaalde 
wetenschapsdiscipline, en wens je jezelf nog 
enige jaren verder te bekwamen? Denk je er-
aan je kennis van een wetenschap te verdiepen 
en je academische vaardigheden aan te scher-
pen? Of wil je juist baanbrekend werk verrich-
ten door het grensvlak van meerdere weten-
schapsdisciplines te verkennen? Intrigeert de 
mogelijke bijdrage van een wetenschap aan 
maatschappelijk relevante problemen je? Streef 
je naar een doctoraatsdiploma om betere kan-
sen op de arbeidsmarkt te hebben? 

Er zijn vele uiteenlopende, maar daarom niet 
minder goede motivaties om een doctoraat 
in de wetenschappen aan te vatten. De pas-
sie om met uw vakgebied bezig te zijn, en de 
gedrevenheid om diepgang in uw onderzoeks-

activiteiten te bereiken, worden echter gedeeld 
door alle doctorandi in deze disciplines.

Binnen de faculteit Wetenschappen verrichten 
diverse onderzoeksgroepen excellent en inter-
nationaal georiënteerd onderzoek met bijzon-
dere aandacht  voor interdisciplinariteit. In deze 
faculteit kan je doctoraatsonderzoek leiden tot 
de academische graad van Doctor in de Weten-
schappen, in de volgende disciplines:
 - Biologie
 - Chemie
 - Informatica
 - Fysica
 - Statistiek
 - Wiskunde 
Bovendien kan de graad van ‘Doctor in de We-
tenschappen’ zonder specifiek vermelde disci-
pline behaald worden voor inter- of multidiscipli-
naire doctoraten in de wetenschappen.

Omdat geen enkele onderzoeksgroep in alle 
subdomeinen van zijn discipline kan uitblinken, 
wordt een keuze gemaakt van onderwerpen 
waarvoor de groepen op het niveau van de Eu-
ropese- en wereldtop kunnen functioneren. Aan 
de faculteit Wetenschappen wordt internatio-
naal vooraanstaand onderzoek verricht in een 
aantal toekomstgerichte speerpuntdomeinen 
zoals materiaalonderzoek, informatica, biosta-
tistiek, milieukunde, …  Het onderzoek in deze 
speerpuntdomeinen is gebundeld in vier onder-
zoeksinstituten, elk met hun eigen specialisaties 
– zoals in de volgende pagina’s in het kort wordt 
toegelicht :
 - het Centrum voor Milieukunde (CMK)
 - het Centrum voor Statistiek (CenStat)
 - het Expertisecentrum voor Digitale Media  
  (EDM)
 - het Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO)

Naast het speerpuntonderzoek van de institu-
ten, wordt er binnen de faculteit Wetenschap-
pen tevens onderzoek gedaan in de meer 
theoretische domeinen van fysica, chemie, in-
formatica en wiskunde. Deze theoretische on-
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derzoeksdomeinen zijn bijvoorbeeld molecu-
laire en fysische plantenfysiologie, theoretische 
chemie en moleculair modelleren, theoretische 
fysica, databases en theoretische informatica, 
algebra en dynamische systemen. 

In de Universiteit Hasselt is de faculteit Weten-
schappen de faculteit met het grootste aantal 
doctoraatsstudenten en met een uitgebreid 
track-record van nationale en internationale 
onderzoeksprojecten. Sinds begin 2013 bren-
gen we de ondersteuning en vorming van onze 
doctorandi onder in de organisatiestructuur 
‘Doctoral School for Sciences and Techno-
logy’. Hiermee benadrukt de faculteit Weten-
schappen de manier waarop ze reeds vele 
jaren begaan is met de vorming van kwalitatief 
hoogstaande doctores die graag gezien zijn op 
de arbeidsmarkt.

Als toekomstgericht wetenschappelijk onder-
zoek je aanspreekt, kunnen de hierna ver-
melde recente onderzoekstopics binnen onze 
onderzoeksgroepen je een idee geven van 
doctoraatsonderwerpen in de verschillende 
disciplines. 

Aarzel niet ons te contacteren voor bijkomen-
de inhoudelijke of praktische informatie!

Prof. dr. Karin Coninx
Decaan faculteit Wetenschappen
Directeur Doctoral School for Sciences &
Technology
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CMK: Centrum voor milieukunde
 
Binnen het CMK wordt door biologen, bio-
medici, scheikundigen, economen en juristen 
interdisciplinair fundamenteel en toegepast 
onderzoek uitgevoerd naar onderliggende 
mechanismen  van, en duurzame oplossingen 
voor, milieuproblemen.
 
De onderzoekstopics binnen CMK zijn:
 
Milieubiologie en Dierkunde
Van zwaar metaal tot fijn stof of hoe brengen 
toxische stoffen de cellen van mens en dier, en 
van plant en schimmel in gevaar. Micro-orga-
nismen, een levensverzekering voor planten 
onder stress?  Nieuwe ecotoxicologische test-
systemen op planten en ongewervelde dieren. 
Effecten van contaminanten op de menselijke 
gezondheid: van cel tot mens.
Effecten van een veranderend klimaat en broei-
kasgassen in de atmosfeer op boven- en on-
dergrondse ecosystemen en nutriëntencycli.
 
Dierkunde
Biodiversiteit en de evolutionaire geschiedenis 
van vrijlevende platwormen.
 
Milieubiologie, Toegepaste en Analytische 
Chemie, Milieueconomie
Vervuilde bodems en substraten, ‘grondig’ 
aangepakt: meten en modelleren van chemi-
sche speciatie van bodem en water. Saneren 
op een nieuwe, milieuvriendelijke en econo-
misch verantwoorde wijze.
 
Toegepaste en Analytische Chemie en 
Milieueconomie
‘Cradle to cradle’ of ‘afval afvallig’: Uit industri-
ele afvalstromen kunnen potentieel waardevol-
le producten en/of groene energie  gewonnen 
worden door thermische conversieprocessen 
zoals (co-)pyrolyse.
 
Milieurecht en Milieueconomie
Elke aanpak, ingreep of proces met impact op 

mens en milieu gaat gepaard met kosten en 
baten en is onderhevig aan regelgeving. Mone-
tarisering van ecosysteemdiensten. De juristen 
en economen zoeken het uit.

Nucleair Technologisch Centrum NuTeC
Ingenieuze oplossingen voor: de aanpak van 
natuurlijke en artificiële radioactiviteit in de ma-
terialencyclus. het beschermen van patiënten en 
medisch personeel bij radiotherapie en radiologie.

Een greep uit de mogelijke doctoraatsonder-
werpen
 ■ Signaaltransductie in Arabidopsis thaliana  
  tijdens metaalstress
 ■ Effecten van metaalstress bij de vrijlevende  
  platwormen
 ■ Effecten van cadmium op de functie van  
  niercellen
 ■ Biopolymeren: verbeteren van performantie  
  en hergebruik via flash (co)-pyrolyse
 ■ Chemische en energetische evaluatie/valo- 
  risatie van in hoofdzaak organische afval- 
  stromen
 ■ Elementspeciatie in fijn stof
 ■ De bescherming van water in het internatio- 
  naal milieubeleid en de impact van  klimaat- 
  verandering
 ■ De rol van plant-geassocieerde bacteriën in  
  biomassaproductie en fytoremediatie
 ■ Payment for ecosystem services: naar een  
  kader inzake de betaling voor milieudiensten
 ■ Mechanismen van zware metalentolerantie  
  in mycorrhiza fungi
 ■ Economische aspecten van bodemsane- 
  ring met planten
 ■ Milieu-economische analyse van hernieuw- 
  bare energieproductie (Clean tech domein)
 ■ Valorisatie van NORM (natuurlijk voorko- 
  mende radioactieve materialen) residuen in   
  de design van nieuw te ontwikkelen bouw 
  materialen of bouwstructuren.
 ■ Nieuwe stralingsgevoelige materialen die  
  via EMR spectrometrie de relatie leggen  
  met de toegediende dosis bij geavanceer 
  de radiotherapietechnieken.
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CENSTAT: Centrum voor Statistiek

Het Centrum voor Statistiek heeft een internati-
onale reputatie opgebouwd. Dit is het resultaat 
van een doorgedreven symbiose tussen theo-
retische statistische methoden en de toepas-
sing ervan op praktische problemen waarmee 
de industrie, de overheid en de academische 
wereld worden geconfronteerd. CenStat werkt 
samen met het Biostatistisch Centrum van de 
KU Leuven binnen het Interuniversitair Centrum 
voor Biostatistiek en statistische Bioinformatica.

Mathematische Statistiek
Voorbeeld: In het huidige kankeronderzoek wil 
men een idee hebben over de tijdsduur tot een 
patiënt hervalt. Deze tijd is niet altijd volledig te 
observeren. We ontwikkelen schatters voor de 
verdelingsfunctie van deze grootheid en leiden 
hiervoor eigenschappen af.

Biostatistiek
Voorbeeld: Bij een epidemie is het belangrijk te 
weten hoe snel het virus zich verspreidt van zie-
ke naar gezonde personen. Om een epidemie 
onder controle te krijgen, moeten we deze snel-
heid kunnen vertragen. Hiervoor onderzoeken 
we o.a. hoe vaak mensen met elkaar in contact 
komen.

Bio-Informatica
Voorbeeld: De DNA–structuur van de mens is 
in kaart gebracht. Dit heeft een nieuw onder-
zoeksgebied geopend waarbij genetische infor-
matie gebruikt wordt om ziekten te verklaren. 
Door de grote hoeveelheid beschikbaar DNA-
materiaal is het nodig om nieuwe statistische 
methoden te ontwikkelen om deze hoeveelheid 
informatie te manipuleren en onderzoeken.

Een greep uit de mogelijke doctoraatsonder-
werpen
 ■ Analyse van longitudinale gegevens in kli- 
  nische studies
 ■ Analyse van onvolledige gegevens in klini- 
  sche studies

 ■ Studie van misspecificatie van veralge- 
  meende lineaire gemengde modellen
 ■ Studie van heterogeniteit in multi-center  
  klinische studies met frailty modellen
 ■ Statistische en mathematische modellen  
  voor infectieziekten
 ■ De evaluatie van biomerkers in microarray  
  experimenten
 ■ Statistische methoden voor de analyse van  
  hoge-resolutie massa spectrometrie gege- 
  vens
 ■ Methodologie voor psychometrische vali- 
  datie voor longitudinale klinische studies
 ■ Modellen voor microbiologische risicobe- 
  oordeling en voedselveiligheid
 ■ Statistische modellen voor complexe bio- 
  pharmaceutische gegevens
 ■ Statistische modellen voor multivariate ge- 
  censureerde gegevens en overlevingsana- 
  lyse
 ■ Statistische modellen voor spatiale en  
  spatio-temporele gegevens
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Het Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM) verricht sinds 1987 fundamenteel en toegepast 
onderzoek in informatie- en communicatietechnologie (ICT). De research van het EDM focust op 
twee kerncompetenties: human-computer interaction en visual computing. Deze onderzoekspeer-
punten (met 20 tot 25 onderzoekers per speerpunt) hebben elk hun specifieke onderzoekslijnen, 
maar zijn sterk complementair. Het onderzoek in EDM wordt steeds verricht met oog voor de 
toepasbaarheid in industrie en maatschappij. 
Het EDM is partner in iMinds (www.iminds.be), het Vlaams strategisch onderzoekscentrum voor 
ICT, dat zich vooral richt op vraag gedreven onderzoek voor bedrijfsleven en maatschappij. 

Human-Computer Interaction 
(Mens-Machine Interactie)
De Human-Computer Interaction (HCI) groep 
van EDM voert onderzoek uit in drie deeldo-
meinen:
 ■ multimodale interactie: in dit domein ge- 
  beurt er onderzoek naar post-WIMP inter- 
  faces, bv. 3D-interactie en haptische feed- 
  back, psycho-fysiologische input en ver- 
  vormbare interfaces
 ■ opkomende interactieve systemen: deze  
  onderzoekslijn omvat contextbewuste  
  mobiele systemen, collaboratieve werk- 
  ruimten die projectteams ondersteunen en  
  intelligente omgevingen (met bv. multi- 
  touch user interfaces, sensortechnologie) 
 ■ gebruikersgerichte software engineering:  

EDM: Expertisecentrum voor Digitale Media

  verder bouwend op uitgebreide gebruikers- 
  gerichte software engineering methodieken  
  en verbeterde ontwerp- en ontwikkelings 
  technieken, wordt gebruikersgerichte  
  software engineering gehanteerd om er 
  voor te zorgen dat de passende interac- 
  tieve systemen worden ontwikkeld voor de  
  beoogde doelgroep(en).
Resultaten van dit onderzoek worden toegepast 
in een verscheidenheid aan domeinen, waar-
onder technologie-ondersteunde revalidatie-  
& roboticasystemen (partner BIOMED/REVAL), 
Telerevalidatie en Telemonitoring (partners 
onder andere BIOMED/Healthcare en Jessa  
Ziekenhuis), e-health en CareTech, cultuur 
en onderwijs, serious gaming, user interface  
design.
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Visual Computing
Het onderzoek in dit domein spitst zich voor-
namelijk toe op 3D videogebaseerde graphics 
en kan worden opgedeeld volgens vier thema’s:
 ■ acquisitie, modelering en representatie: de  
  focus ligt op realisme-behoud acquisitie,  
  modellering en weergave van bewegende  
  echte wereld 3D-objecten, onderwerpen en  
  omgevingen;
 ■ manipulatie, verwerking en animatie: 
  onderzoek wordt uitgevoerd over het in- 
  schakelen van deze operaties op immer- 
  sive video;
 ■ 3D media distributie: hierbij gaat de aan- 
  dacht vooral naar de schaalbare levering  
  van verschillende soorten media via hetero- 
  gene netwerken en toestellen;

 ■ rendering en display: onderzoek naar het  
  leveren van 3D en immersieve content op  
  een grote verscheidenheid aan schermen  
  (tot holografische apparatuur), waarmee de  
  toeschouwer kan interageren onder een  
  natuurlijke 3D-kijkervaring.
Resultaten van het onderzoek kunnen worden 
toegepast op de media, de visualisatie en en-
tertainment sector in het algemeen, en omvat-
ten innovatieve visualisatie en televisie, nieuwe 
communicatieplatformen, ...

 www.uhasselt.be/edm    
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Binnen het Instituut voor Materiaalonderzoek 
(imo) en de imec-afdeling imomec wordt door 
fysici, chemici en ingenieurs interdisciplinair 
fundamenteel en toegepast onderzoek uitge-
voerd naar nieuwe materiaalsystemen voor 
toepassingen in ondermeer (bio)elektronica, 
nanotechnologie en duurzame energie. Met 
onze onderzoeksprojecten beogen we bij te 
dragen aan oplossingen voor de maatschappe-
lijke uitdagingen van deze tijd en samenleving in 
domeinen als ‘energie’, ‘gezondheid’ en ‘duur-
zaamheid’. Het onderzoek gaat de industriële 
noden drie tot tien jaar vooraf.

Verschillende onderzoeksgroepen dragen elk 
met hun specifieke expertise bij tot gezamen-
lijk gedefinieerde onderzoeksdomeinen, zodat 
op een open en interdisciplinaire manier aan 
wetenschappelijke uitdagingen gewerkt kan 
worden.
 
Voorbeelden van huidig onderzoek in duurzame 
energie omvatten de studie van nieuwe orga-
nische halfgeleiders voor zonnecellen en 
lichtgevende folies. Daarnaast worden anor-
ganische nano-gestructureerde materialen 
(metalen, oxides, ..) bestudeerd als elektrode en 
geleider in hybride zonnecellen en innovatieve 
lithium ion batterijen. 
De synthese van de materialen en hun fysische 
eigenschappen worden op een fundamentele 
manier bestudeerd. Daarnaast wordt ook de 
implementatie ervan in devices en de econo-
misch en ecologisch verantwoorde produc-
tie van zulke devices via bijvoorbeeld printen 
onderzocht.  

Verder wordt de ontwikkeling en studie van 
synthetische diamantfilms en nitrides voor 
bio- en opto-elektronische toepassingen waar-
onder UV-detectoren, akoestische sensoren 
onderzocht.
Nano-gestructureerde diamantlagen vinden 
tevens hun toepassing als basislaag in de ont-

wikkeling van slimme diagnostika. Voor zulke 
biosensoren wordt bovendien in een interdis-
ciplinaire context in vitro/in vivo manipulatie van 
peptide gebaseerde biomoleculen onderzocht 
als deel van het detectiesysteem. Ook volledig 
synthetische receptoren worden voor biosen-
soren ontwikkeld, gebaseerd op polymere ma-
terialen en nanopartikels.

Deze veelheid aan materiaalsystemen vereist 
naast karakterisering van hun functionele per-
formantie ook activiteiten in structuurbepaling, 
studie van fasegedrag, doorgedreven spectro-
scopische en thermische analyse, gebruik van 
geavanceerde microscopietechnieken en de 
studie van betrouwbaarheid- en falingsgedrag. 

Tenslotte is een belangrijk aandachtspunt in het 
onderzoek naar materialen het duurzaam ge-
bruik en de blijvende beschikbaarheid van nieu-
we materialen nu en in de toekomst. In deze 
context wordt ook onderzoek gedaan naar va-
lorisatie van bio-gebaseerde materiaalstromen 
voor nieuwe materialen en energierecuperatie.

Meer gedetailleerde informatie rond de onder-
zoeksactiviteiten van de verschillende onder-
zoeksgroepen kan gevonden worden onder 
www.uhasselt.be/UH/IMO/Visit-the-groups.html

Een greep uit de mogelijke doctoraatsonder-
werpen:
 ■ “Synthese van organische halfgeleidende  
  materialen voor toepassingen in organic  
  electronics en life sciences”
 ■ “Synthese en eigenschappen van nieuwe  
  elektrodes voor lithium ion batterijen”
 ■ “Synthese van multiferroische nano-hetero- 
  structuren”
 ■ “Studie van het verband tussen synthese,  
  defecten en eigenschappen van ZnO nano- 
  structuren”
 ■ “Dunne diamantfilms voor energietoepas- 
 singen gebaseerd op oppervlakte fenomenen”

IMO: Instituut voor Materiaalonderzoek
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 ■ “Depositie en opto-elektronische eigen- 
  schappen van dunne h-BN films”
 ■ “Ladingsoverdrachtmechanisme in diamant/ 
  polymeer heterojuncties”
 ■ “Fundamenten van P-dotering in CVD  
  diamantfilms met verschillende oriëntatie”
 ■ “Ontwikkeling van een impedantie geba- 
  seerd acquisitiesysteem in het kader van  
  biosensor-arrays”
 ■ “Ontwikkeling van molcularly imprinted  
  polymer (MIP) gebaseerde biosensoren”
 ■ “Design en synthese van precision poylmer  
  materials”
 ■ “Site-specific engineering of proteins for  
  next generation surface biofunctionalization”

 ■ “PV module reliability root cause analysis  
  and detection techniques”
 ■ “Characterization of phosphonic acid  
  grafted titanium dioxide surfaces by 31P  
  NMR and ATR-FTIR”
 ■ “Valorisatie van nevenstromen en biomassa  
  naar nieuwe chemicaliën en producten via  
  thermische conversiemethoden”
 ■ “Synthese van geavanceerde materialen in  
  microfluidische reactoren”
 ■ “Biopolymeren: studie van structuurkarak- 
  teristieken in relatie met het verbeteren van  
  de performantie voor nieuwe toepassingen”
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Binnen de onderzoeksgroep Moleculaire en 
Fysische Plantenfysiologie wordt onderzoek 
verricht in
drie domeinen:
 ■ Bacteriële infecties bij fruitbomen.
 ■ Luchtverontreiniging bij stedelijke vegetatie.
 ■ Ontwikkeling van niet-destructieve fluo- 
  rescentietechnieken voor de bepaling van  
  de fysiologische  gezondheidstoestand van  
  planten.

In deze drie domeinen zijn er meerdere doc-
toraatsonderwerpen mogelijk. De benadering 
bij de eerste twee is steeds multidisciplinair en 
omvat moleculair-biologische, biochemische,  
microscopische en biofysische aspecten. Zo-
wel fundamentele als toepassingsgerichte ele-
menten komen aan bod.

Een greep uit de mogelijke doctoraatsonder-
werpen:
 ■ Inductie van defensiemechanismen in fruit 
  bomen (appel- en perenbomen) bij bacteri- 
  ële infecties
 ■ Vergelijkende studie van het transcriptoom  
  en proteoom van Erwinia amylovora stam- 
  men met verschillende virulentiegraad
 ■ Biofilmvorming tijdens bacteriële infecties  
  bij fruitbomen
 ■ Metabolische oscillaties in platencellen  
  geïnduceerd door abiotische en biotische  
  stress
 ■ Fysiologische reacties van stedelijke vege- 
  tatie op luchtverontreiniging: chlorofylfluo 
  rescentie en hyperspectrale benaderingen

Onderzoeksgroep Moleculaire en fysische plantenfysiologie
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Theoretische onderzoeksgroepen

Theoretische fysica
Het onderzoek in de theoretische fysica situeert 
zich binnen de statistische mechanica.
Deze onderzoeksgroep bestudeert niet-even-
wichtverschijnselen in kleine systemen. Ener-
zijds onderzoeken we fundamentele vragen 
rond entropie-productie, fluctuatietheorema’s, 
thermodynamische efficiëntie,... Daarnaast be-
studeren we niet-evenwichts verschijnselen in 
de polymeerfysica en de biofysica op molecu-
lair en cellulair niveau. 
Er wordt gebruik gemaakt van analytische en  
computationele technieken.
 
Een greep uit de mogelijke doctoraats-onder-
werpen
 ■ Afleiding van de microscopische uitdruk- 
  king van de entropie
 ■ Brownse koelkasten en motoren
 ■ Themodynamische efficiente bij maximaal  
  vermogen
 ■ Studie van fluctuatie- en  werktheorema’s
 ■ Statistische biofysica: dynamica van biopo- 
  lymeren, modelleren van moleculaire motoren

Centrum van Moleculair en Materiaal 
Modelleren (CM³)
De onderzoeksgroep CM³ biedt doctoraats-
onderwerpen in domeinen van belang in de 
chemie, 
natuurkunde, en materiaalonderzoek:
 ■ Polymeer fysica en oppervlakken
 ■ Elektronenstructuurtheorie van neutrale en  
  geëioniseerde moleculen (anionen,  catio- 
  nen), clusters, of radicalen
 ■ Gevorderde ionisatie -spectroscopische  
  metingen
 ■ Geëxciteerde toestanden
 ■ Dynamica van complexe moleculaire syste- 
  men (catenanen, clusters van fullerenen,  
  polymeren)
 ■ Conformationele analyse, met aandacht  
  voor de relaties tussen de moleculaire en  
  elektronische structuren
 ■ Elektronische en structurele eigenschap- 
  pen van koolstof en boorstikstof clusters, of  
  boranen
 ■ Reactiemechanismen voor de conversie  
  van sulfoxide, sulfon en van xanthaat  
  precursorketens horende bij geconjugueer- 
  de polymeren
 ■ Theoretische interpretatie van orbitaal- 
  imaging  experimenten
 ■ Nucleatie van organische halfgeleiders op  
  inerte oppervlakken
 ■ Ringstromen en criteria van aromaticiteit in  
  polycyclische aromatische koolwaterstoffen
 ■ Spintronica in grafeen nanomaterialen.

De gebruikte methoden bestrijken moleculaire 
mechanica, moleculaire dynamica, semi-empi-
rische methoden, dichtheidsfunctionaal theorie 
en gevorderde post-Hartre-Fock-technieken.
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Databases en theoretische informatica
Binnen de onderzoeksgroep Databases en 
Theoretische Informatica wordt onderzoek ge-
daan naar databasesystemen en theoretische 
informatica. In onze huidige informatie- en ken-
nismaatschappij worden we geconfronteerd 
met een toevloed aan gecomputeriseerde ge-
gevens van allerlei aard: klassieke relationele 
gegevens die kunnen voorgesteld worden in 
tabellen, maar ook ruimtelijke gegevens (geo-
grafische informatie, computer-aided design, 
robotica), gegevens uit de bioinformatica 
(DNA, eiwitstructuren, netwerken), en multi-
media. Uitdaging is deze gegevens efficiënt 
te beheren in de computer, en de gegevens 
op flexibele wijze toegankelijk te maken voor 
allerlei toepassingen. We willen de gegevens 
ook modelleren op hun eigen logisch niveau, 
dus zonder ze te moeten reduceren tot bits 

en bytes. Verder zijn niet alle gegevensopvra-
gingen even eenvoudig op te lossen door de 
computer.  Deze overweging leidt ons ook tot 
de theoretische informatica, waar we de logica 
achter de informatica bestuderen en onderzoe-
ken wat de mogelijkheden en de beperkingen 
zijn van hedendaagse computers.

Een greep uit de mogelijke doctoraatsonder-
werpen
 ■ Databases met de bewegingstrajecten van  
  gebruikers van mobiele telefoons
 ■ Analyse van biologische netwerken
 ■ Beter gebruik maken van gegevensbanken  
  door middel van artificiële intelligentie
 ■ Ontwikkeling van nieuwe programmeer- 
  talen om het World Wide Web te ondervra- 
  gen
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Wiskunde: Dynamische Systemen
Continue dynamische systemen worden gege-
ven door een stel differentiaalvergelijkingen, vaak 
afkomstig uit fundamenteel onderzoek binnen 
wetenschappen (of exacte wetenschappen, 
ingenieurswetenschappen, levenswetenschap-
pen, sociale wetenschappen). In onze onder-
zoeksgroep werken we aan theoretische tech-
nieken om dergelijke systemen te analyseren, en 
daar kwalitatieve informatie uit te onttrekken. In 
het bijzonder ligt de aandacht op de studie van 
periodieke bewegingen (oscillaties). Dynamische 
systemen is een breed onderzoeksdomein dat 
zowel de studie van gewone differentiaalverge-
lijkingen als de studie van partiële differentiaal-
vergelijkingen omvat. In dit onderzoek wordt 
een breed gamma aan technieken gebruikt, van 
reële analyse, differentiaalmeetkunde, topologie, 
complexe analyse,… .

Enkele gerelateerde onderzoekstopics:
 ■ Bifurcatieleer: welke invloed hebben lichte  
  parameterwijzigingen op de oplossingen  
  van het stel differentiaalvergelijkingen?
 ■ Normaalvormen: In welke coördinaten  
  kunnen de differentiaalvergelijkingen het  
  eenvoudigst worden voorgesteld?
 ■ Vlakke systemen: probeer zoveel mogelijk  
  kwalitatieve informatie te krijgen omtrent os- 
  cillaties in systemen met twee vrijheidsgraden.
 ■ Invariante variëteiten: het bestaan aantonen  
  van invariante variëteiten alsook het  
  onderzoek naar de gladheid ervan (conver- 
  gentie/divergentie van de formele macht- 
  reeksontwikkelingen).
 ■ Snel-traag systemen: dergelijke systemen  
  bevatten dynamische processen die op een  
  snelle tijdschaal gebeuren, en tegelijkertijd  
  processen die op een trage manier gebeu- 
  ren.  Dit soort systemen komen in toepas- 
  singen vaak voor, en hun studie wordt ook  
  wel “multi-scale” analyse genoemd.
Waar mogelijk worden de theoretische resulta-
ten, in samenwerking met partners aan andere 
universiteiten, gekaderd binnen toegepaste on-
derzoeksprojecten.

Wiskunde: Algebra
Een belangrijk onderdeel van elk soort meet-
kunde is een overeenkomende notie van sym-
metrie. Inderdaad volgens het Klein Erlangen 
program zijn meetkunde en symmetrie precies 
hetzelfde. Gedeeltelijk gemotiveerd door het 
kwantummechanische formalisme is de zoge-
naamde niet-commutatieve meetkunde in re-
cente jaren op de voorgrond getreden.
Onze groep bestudeert niet-commutatieve 
meetkunde (krommen, oppervlakken en 3-di-
mensionale variëteiten) alsook de correspon-
derende noties van symmetrie (Hopf algebras, 
kwantumgroepen, clusterstructuren,...).

Meer specifieke onderzoeksdomeinen zijn:
 ■ De studie van niet commutatieve affiene  
  ruimten en hun overeenkomende meet- 
  kunde en representatietheorie, alsook hun  
  niet commutatieve symmetriegroepen in de  
  zin van Manin.
 ■ De studie van niet commutatieve deforma- 
  ties van commutatieve variëteiten.
 ■ Homologische benaderingen van meetkun- 
  de.
 ■ De studie van gestructureerde invarianten  
  van braided monoidale categorieën zoals  
  Brauer groepen, Picard groepen, de Green  
  ring etc..
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SCHOOL VOOR 
MOBILITEITSWETENSCHAPPEN

Woord vooraf

Verkeersslachtoffers, fileleed, elektrische au-
to’s, duurzame mobiliteit … Verkeer en mobi-
liteit zijn bijna dagelijks in de media. Mobiliteit 
geeft ons vrijheid. Willen we deze vrijheid ook 
garanderen aan onze toekomstige generaties, 
dan moeten we toch een andere weg inslaan 
en onze mobiliteit anders en duurzamer orga-
niseren.

Van de verplaatsingen in Vlaanderen gebeurt 
67 procent nog steeds met de auto. Dit is op 
termijn onhoudbaar, zowel voor het milieu als 
voor de economie. Want al die files kosten han-
denvol geld. Welke alternatieven kunnen we 
bieden en hoe kunnen we ons verplaatsingsge-
drag en onze -gewoonten beïnvloeden? Welke 
maatregelen kan de overheid nemen zonder 
grote delen van de bevolking uit te sluiten van 
mobiliteit? Wat doen we met minder mobiele 
mensen? Door de vergrijzing wordt deze groep 
steeds groter. Ook zij hebben recht op toegan-
kelijke mobiliteit. Hoe kunnen we het huidige 
aanbod beter afstemmen op hun behoeften? 
En wat met de verkeersveiligheid? Het voor-
bije decennium halveerde het aantal dodelijke 
slachtoffers op onze Vlaamse wegen, maar ge-
middeld 430 dodelijke slachtoffers per jaar is 
nog steeds veel te veel. Hoe zorgen we ervoor 
dat dit cijfer blijft dalen?

Mobiliteit is dé uitdaging van de toekomst. 
Het wetenschappelijk onderzoek binnen de 
School voor Mobiliteitswetenschappen wordt 
uitgevoerd binnen het Instituut voor Mobiliteit 
(IMOB). Op Vlaams, Belgisch, maar ook op Eu-
ropees niveau is IMOB ondertussen uitgegroeid 
tot een toonaangevende speler op vlak van 
wetenschappelijk onderzoek in de genoemde 
kerndomeinen. Niet alleen vanwege het suc-
cesvol coördineren en uitvoeren van verschil-
lende grote (internationale) strategische basis-
onderzoeksprojecten. Maar mede ook door de 
opgebouwde expertise op vlak van beleidson-
dersteuning waarbij steeds meer de aandacht 

gevestigd wordt op samenwerking met diverse 
partners uit de gezondheidszorg en de industrie.
Verder biedt de School voor Mobiliteitsweten-
schappen kwaliteitsvolle opleidingen aan, aan 
toekomstige bachelors en masters in de mo-
biliteitswetenschappen. Maar ook mensen die 
reeds in het werkveld staan, krijgen de kans 
om zich verder te professionaliseren. Bijzon-
dere aandacht gaat uit naar het begeleiden van 
doctoraatsstudenten. Sinds 2013 participeert 
de School voor Mobiliteitswetenschappen in de 
Doctoral School for Sciences and Technology 
waar doctoraatsstudenten naast wetenschap-
pelijke expertise ook andere essentiële com-
petenties ontwikkelen die hen voorbereiden op 
diverse beroepsprofielen.

Kortom, als doctoraatsstudent binnen de 
School voor Mobiliteitswetenschappen kom je 
terecht in een omgeving die garant staat voor 
een relevante en kwaliteitsvolle opleiding met 
het oog op een academische carrière enerzijds 
of een carrière op de private markt anderzijds. 
We hopen je binnenkort dan ook te mogen ver-
welkomen als nieuwe doctoraatsstudent binnen 
het Instituut voor Mobiliteit.

Prof. dr. Geert Wets
Directeur Instituut voor Mobiliteit / School voor 
Mobiliteitswetenschappen
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IMOB

Mobiliteit
Het onderzoek focust voornamelijk op de ana-
lyse en predictie van (evoluties in) verplaatsings-
gedrag. Dit gebeurt onder andere via activitei-
tengebaseerde transportmodellen, die ervan 
uitgaan dat verplaatsingen voortkomen uit acti-
viteiten. Door verplaatsingsgedrag te analyseren, 
kan men ook de impact van beleidsmaatregelen 
nagaan.

Een greep uit de mogelijke doctoraatsonderwer-
pen:
 ■ Effect van beleidsmaatregelen en evoluties in  
  mobiliteit bestuderen met behulp van trans- 
  portmodellen en -simulatoren.
 ■ Dataverzameling met behulp van technolo- 
  gische hulpmiddelen zoals smartphones,  
  GPS loggers, stappentellers, enz.
 ■ Verdiepen in verplaatsings- en beslissingsge- 
  drag van mensen met het oog op het sturen  
  van gedrag naar duurzamere vormen van  
  mobiliteit.
 ■ Effecten van beleidsmaatregelen (zoals par- 
  keermaatregelen, carpooling, introductie van  
  lightrail, rekeningrijden, invoer elektrische  
  voertuigen, sturen van brandstofprijzen …)  
  bestuderen om verplaatsingsgedrag zo  
  efficiënt mogelijk te managen.
 ■ Bestuderen van de effecten van een toena- 
  me van het goederenvervoer op filevorming.

Contactpersoon
Prof. dr. Davy Janssens
davy.janssens@uhasselt.be

Sinds kort legt ons mobiliteitsonderzoek zich 
ook toe op toerisme. De focus hierbij ligt op het 
verzamelen van relevante toerismegegevens en 
de analyse ervan met het oog op het vergelijken 
van regio’s, het voorspellen van evoluties naar 
de toekomst toe, het evalueren van maatregelen 
in het kader van een duurzamer toerisme, enz.

Een greep uit de mogelijke doctoraatsonderwer-
pen:
 ■ Vergelijken van de prestatie op vlak van  
  toerisme tussen verschillende regio’s.
 ■ Begrijpen en sturen van duurzaam mobili- 
  teitsgedrag van toeristen.
 ■ Optimaliseren van het ecopotentieel van het  
  Nationaal Park.

Contactpersoon
Prof. dr. Elke Hermans
elke.hermans@uhasselt.be
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Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheidsonderzoek focust op instru-
menten en modellen om verkeersveiligheid te 
analyseren. Onderzoek wordt verricht naar in-
strumenten die het verkeersveiligheidsbeleid 
ondersteunen, zoals prognosemodellen die 
gebruikt worden om trends te formuleren in ver-
keersveiligheid. Verder worden ook indicatoren 
onderzocht die inzicht verschaffen in verkeer-
sonveiligheid om zo knelpunten in het beleid 
zichtbaar te maken. Ten slotte wordt de relatie 
tussen infrastructuur, omgeving, gedrag en de 
impact op verkeersveiligheid onderzocht met 
behulp van risico- en evaluatiestudies en rijsi-
mulatoronderzoek.

Een greep uit de mogelijke doctoraatsonder-
werpen:
 ■ Uittesten van nieuwe snelheidsremmende  
  maatregelen in een rijsimulator.
 ■ Evalueren van de rijvaardigheid van senioren  
  met behulp van een rijsimulator.
 ■ Trainen van gevarenherkenning bij jonge  
  chauffeurs met behulp van een rijsimulator
 ■ Ontwikkelen van een ‘serious game’ in ver- 
  keersveiligheid.
 ■ Evalueren van de effecten van snelheids- 
  camera’s op de verkeersveiligheid op basis  
  van snelheid- en ongevallengegevens.
 ■ Bestuderen van de verkeersveiligheid van  
  een kruispunt met behulp van innovatieve  
  conflictobservatietechnieken.
 ■ Ontwikkelen van relevante verkeersveilig- 
  heidsindicatoren voor het monitoren van het  
  verkeersveiligheidsbeleid.
 ■ Evalueren van een verkeersveiligheids- 
  campagne.

Contactpersoon
Prof. dr. Tom Brijs 
tom.brijs@uhasselt.be

48



49



50


