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Beste collega’s,
Beste studenten,

Graag stel ik u als kandidaat-rector mijn beleidsplan 2016-2020 voor. 

Sinds ik Harry Martens opvolgde als derde rector van onze universiteit, leef ik met hart en ziel 
voor mijn job en voor de Universiteit Hasselt. Voor mij is onze  universiteit niet de campus in 
Diepenbeek en die in Hasselt, ze is vooral een unieke community van professoren, assistenten 
en studenten die samen studeren en aan onderzoek doen. Ze worden in die activiteiten  
ondersteund door onze administratieve en technische medewerkers. 

Het doel van dit academisch onderwijs en onderzoek is in de eerste plaats de wereld rondom 
ons begrijpen, maar ook die wereld veranderen. Daarom is een universiteit zo’n unieke plek 
in de samenleving en is werken aan een universiteit het mooiste wat er is. In Vlaanderen 
zijn er zo 5 plekken en voor mij is de UHasselt de mooiste: nergens is de afstand tussen 
proffen en studenten zo klein, nergens besteden de proffen meer aandacht aan onderwijs en 
onderwijsvernieuwing, nergens kennen de proffen van verschillende faculteiten elkaar beter, 
nergens wordt er zoveel interdisciplinair samengewerkt. Deze UHasselt koesteren, bewaren 
en verder uitbouwen, maar haar ook een gezicht geven in de media, haar verdedigen in de 
politieke wereld en op het interuniversitaire toneel: dat alles is de taak van de rector. Als 
werken aan de UHasselt al de mooiste job is, dan is rector zijn van de UHasselt een droomjob.  
Een job die je maar kan vervullen als  je gedragen bent door de hele community waar je voor 
staat. Daarom wordt de rector vierjaarlijks gekozen door de Algemene Vergadering van de 
Faculteitsraden. 

En daarom leggen de kandidaat-rectoren een beleidsplan voor zodat de leden van de 
UHasselt-community de rector kunnen kiezen die het best alle hoger genoemde taken zal 
vervullen. Daarom ook moet zo’n beleidsplan  een 360°-plan zijn, waarin op alle aspecten 
wordt ingegaan. Wat gaan we verbeteren aan onze interne werking? Welke standpunten gaan 
we verdedigen in de VLIR en in de politieke wereld? Hoe zien we onze verdere groei in de 
komende jaren? 

Dat alles vertel ik u in dit plan. Het is misschien wat lang geworden, maar ik wil u dan ook een 
360° beleidsplan voorleggen. 

Maar uw tijd is beperkt, dat besef ik. Dit beleidsplan is daarom als volgt opgebouwd:

In deel 1 maken we een analyse van de omgeving waarin de UHasselt de komende jaren zal 
opereren en van de belangrijkste uitdagingen waarvoor we in de komende beleidsperiode 
staan. In deel 2 stellen we u het concrete beleidsplan voor de periode 2016-2020 voor. Delen 
1 en 2 geven u dus de belangrijkste informatie. Bovendien wordt er in deze delen gewerkt met 
kaderstukjes waarin telkens de essentie van een sectie samengevat wordt. Ook als u alleen de 
kaderstukje leest, heeft u al een goed overzicht van onze beleidsvoorstellen. 
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Voor wie meer wil lezen, zijn is er nog deel 3 (‘Wat stond in het vorige beleidsplan en wat werd 
gerealiseerd?’) en deel 4 (‘Evolutie van de kerngetallen voor UHasselt’). 

Ik realiseer mij ten volle dat ik u voor de vierde keer een mandaat vraag - en dat dit geen 
evidentie is. Aan de andere Vlaamse universiteiten is dat zelfs  niet mogelijk. Het is een feit dat 
de UHasselt- anders dan alle andere uniefs - een traditie heeft van lang zetelende rectoren. 
Mijn twee enige voorgangers, Louis Verhaegen en Harry Martens, deden elk ook vier termijnen.  

Waarom is de situatie aan UHasselt zo anders dan aan andere Vlaamse universiteiten, nu 
en in het verleden?  De rector van UHasselt - stevig gegroeid, maar nog steeds de kleinste 
universiteit - moet constant lobbyen in de politieke wereld. Vroeger voor het behoud van 
de instelling, nu - gelukkig maar - voor de verdere uitbouw. Het opbouwen van een politiek 
netwerk vraagt tijd (enkele jaren) en rendeert pas écht in latere termijnen. Mark Vanhoecke, de 
laatste verkozen rector van de KU Brussel, zei me ooit dat de stabiliteit van het rectoraat van 
UHasselt, gekoppeld aan de politieke verankering die de rector realiseert, de reden is waarom 
LUC/UHasselt zich kon handhaven en zelfs doorgroeien - terwijl KU Brussel verdween. Er zijn 
ook andere redenen om nu niet voor een nieuwe rector te gaan: de drie kleinere universiteiten 
(VUB, UA en UHasselt) vormen een alliantie tegen de twee grote (KU Leuven en UGent) bij de 
bespreking van belangrijke strategische dossiers, zoals de verdeling van werkingstoelage, de 
wijze van berekening van de BOF-sleutel, de organisatie van VLIR en VLIR-UOS, het FWO…   
Deze alliantie is de enige manier om iets te bereiken in de onderhandelingen met de twee 
grote. Toevallig treden vanaf 1 oktober bij VUB en UA nieuwe rectoren aan. Om de alliantie in 
stand te houden, is het met andere woorden belangrijk dat UHasselt voor de continuïteit kan 
zorgen. 

Mijn groeiplan naar een comprehensive university met 10.000 studenten (u leest er in het plan 
meer over) is nog in volle uitrol en er komt weer een cruciale window of opportunity bij de 
vorming van een nieuwe Vlaamse Regering in 2019. Die kans voor een nieuwe groeifase van 
de UHasselt wil ik zelf  nog grijpen.

U heeft mij in de afgelopen jaren aan het werk gezien. Ik mag zeggen, denk ik,  dat er nog geen 
sleet op zit. Aan u om te oordelen of het plan dat ik u nu voorleg, voldoende waardevol is om 
mij nog een termijn te laten doorgaan. 

Ik zal dit beleidsplan uitvoeren met :

• Jean-Michel Rigo als vicerector Onderzoek
• Karin Coninx als vicerector Onderwijs

Daarnaast zal Paul Janssen het mandaat van VLIR-UOS-voorzitter verder opnemen tot aan 
zijn emeritaat en in die periode ook intern de universitaire ontwikkelingssamenwerking blijven 
coördineren. Dat is ook zo afgesproken met de kandidaat-vicerectoren. 

Het genoemde team staat 100% achter het plan dat voorligt. Ik dank mijn teamleden trouwens 
voor hun waardevolle bijdragen en de vele kritische en constructieve discussies die we over 
een aantal beleidsvoorstellen hebben gevoerd.

Dit beleidsplan staat zeker nog open voor discussie, aanvullingen en aanpassingen. Heeft 
u bedenkingen, vragen, suggesties?. Maak ze mij per e-mail of persoonlijk over! Voor een 
afspraak kunt u terecht bij Marijke Vanuytven (marijke.vanuytven@uhasselt.be). 

Al 44 jaar bouwen drie rectoren en de UHasselt-community aan wat  de UHasselt nu is. Samen 
hebben we in het voorbije decennium de UHasselt verder kunnen uitbouwen tot de vijfde, 
volwaardige universiteit in het Vlaams hoger-onderwijslandschap. Samen kunnen we in de 
komende beleidsperiode nog extra stappen zetten. ik vraag u daar nog éénmaal een mandaat 
voor.  

Ik reken 2 mei op uw steun. 

Luc De Schepper
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KERNPUNTEN UIT DIT BELEIDSPLAN

Voor een Universiteit Hasselt 
 
(beleid) 
… die in de komende jaren wil groeien naar een ‘connected organisation’ waarin alle geledingen van 
de universitaire gemeenschap samen de  dynamiek van de organisatie bepalen
...die iedereen uitnodigt om met voorstellen te komen voor een actieplan om naar een ‘connected 
organisation’ te groeien
…. die resoluut haar missie, visie en waarden herformuleert om een ‘civic university’ voor Limburg te 
worden
… die - precies om dat te realiseren - een groeiplan heeft om een  ‘comprehensive university’ te worden
... die, ondanks alle externe druk, niet louter als een bedrijf geleid wordt, maar waar de academische 
vrijheid een duidelijk uitgeschreven invulling krijgt en in het ZAP-statuut verankerd wordt
… die zelfbewust als vijfde universiteit in Vlaanderen onderbouwde standpunten in het interuniversi-
taire debat formuleert en ook tegen de stroom in durft roeien
...die vanuit haar voorzitterschap van de VLIR het voortouw  neemt  om te pleiten voor een radicaal 
nieuw financieringssysteem dat de huidige ongezonde concurrentie tussen universiteiten terugdringt 
en professoren meer ruimte geeft om zich op hun echte taken te concentreren
… die het debat met de minister wil aangaan over de administratieve overlast
...die verder wil blijven samenwerken met de KU Leuven in een aantal opleidingen, maar alleen op 
voorwaarde dat die laatste zich ook loyaal en constructief naar ons opstelt  
 

(studenten & onderwijs) 
... die als koploper  in onderwijsvernieuwing in Vlaanderen evolueert van student-gecentreerd naar 
leer-gecentreerd onderwijs
… die voorvechter blijft van open toegang tot het universitair onderwijs, ook voor studenten uit 
zwakkere sociaaleconomische middens, tegen de tijdgeest in
... die studenten opleidt tot goed gevormde academici die ook tijdens hun studie de vaardigheden 
verwerven die de arbeidsmarkt vandaag vraagt én de wereldburgers zijn die de regio nodig heeft
...die haar masteraanbod aantrekkelijker maakt en ook educatieve masters lanceert
...die rekent op haar studenten om in een model van medebestuur op alle niveaus van de organisatie 
aanwezig te zijn
...die samen met haar studenten onderhandelt over de door de gemeente opgelegde fuifrestricties en 
die restricties, die niet aantoonbaar de overlast terugdringen, afwijst 
 

(onderzoek & valorisatie) 
… waar niet al het onderzoek gebetonneerd  wordt in top-down geregisseerde strategische plannen, 
maar waar er ruimte is voor creativiteit en ‘serendipiteit’ bij de onderzoeker
...die erkend wordt als een volwaardige onderzoeksactor in het Vlaamse en internationale landschap
... die integriteit, ethiek en transparantie hoog in het vaandel draagt
… die voorstander is van Open Science (Open Access, Open Innovation, Open to the World)
... waar plaats is voor de volledige onderzoeksketen (van fundamenteel tot innovatie-gericht onderzoek) 
 

(internationalisering) 
... waar mobiele studenten en onderzoekers netwerken vormen om hun regio op de wereldkaart te zetten 
... die investeert in universitaire samenwerking met  ontwikkelingslanden en opkomende landen
... die lid wordt van een internationaal consortium van universiteiten met een gelijkaardig profiel als UHasselt 
 

(logistiek) 
... die een fors investeringsprogramma uitvoert in Diepenbeek en Hasselt om het onderwijsconcept en 
de onderzoeksactiviteiten met optimale infrastructuur te ondersteunen
… die met een disruptief strategisch plan voor de ICT-voorzieningen de huidige problemen aanpakt en 
een optimale digitale omgeving ontwikkelt voor haar studenten en medewerkers.
...die alle geledingen en de studenten uitnodigt om in een stuurgroep dit strategisch plan voor de ICT 
voorzieningen mee uit te tekenen en op te volgen
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DEEL 1. OMGEVINGSANALYSE 

Een omgevingsanalyse van het landschap waarin de UHasselt in de komende jaren zal functioneren levert ons een aantal 
uitgangspunten voor het concreet beleidsplan voor die periode dat ik u wil voorleggen.

1 UHasselt bekleedt een volwaardige positie in het   
 Vlaamse universitaire landschap 

Twee kerngegevens die de groei van de voorbije tien jaren 
illustreren: 

• het aantal generatiestudenten is boven 1.500 gestegen.  
Limburg telt momenteel circa 2.300 achttienjarigen die 
rechtstreeks naar een universiteit (incl.  UHasselt) stappen.  
UHasselt heeft dus een Limburgs marktaandeel van 65 % 
: twee van de drie achttienjarigen  kiezen voor UHasselt, 
ondanks ons onvolledig onderwijsaanbod.  Leuven is dus 
niet langer ‘de grootste universiteit van Limburg’, zoals André 
Oosterlinck in 2004 nog liet optekenen in een kranteninterview.  
UHasselt is nu de grootste universiteit in Limburg;

• met 1500 generatiestudenten zijn we vergelijkbaar met VUB 
(1.550) : qua studentenaantal kunnen we dus binnen enkele 
jaren even groot worden als VUB, weer ondanks ons beperkter 
opleidingsaanbod. 

Dankzij deze versterkte positie is UHasselt nu in de Vlaamse 
Interuniversitaire Raad (VLIR) op hetzelfde niveau vertegenwoordigd 
als VUB en UA.  Daardoor neemt de UHasselt voor het eerst in 
haar geschiedenis het voorzitterschap van VLIR en VLIR-UOS op. 
De tijd van het Limburgs Universitair Centrum ligt lang achter ons: 
wij zijn de vijfde, volwaardige universiteit in Vlaanderen.

Dit succesverhaal sluit niet uit dat wij nog grote plannen hebben 
voor de toekomst, wel integendeel!

► Beleidsvoorstel 4.  Het pad naar de ‘comprehensive’ 
university  
► Beleidsvoorstel 9.  De opstelling van UHasselt in het  
 universitaire landschap

2 Geen groei zonder interne groeipijnen, en die moeten   
 we nu aanpakken 

De groei van minder dan 2000 naar > 6500 studenten, en van 500 
naar > 1200 personeelsleden zorgt voor interne groeiproblemen 
die we niet mogen ontkennen. De uitbreiding van één naar twee 
campussen, de noodzakelijke uitbouw van centrale diensten – 
met heel wat mensen die nooit op het decentrale niveau gewerkt 
hebben - en de schaalvergroting in het algemeen hebben de 
communicatie en verstandhouding tussen faculteiten, vakgroepen 
en instituten enerzijds en centrale diensten anderzijds onder 
druk gezet.  Door de verbreding van de wetenschapsdomeinen 
met nieuwe opleidingen krijgt UHasselt een meer heterogeen 
karakter.  En dan hebben we het nog niet gehad over de steeds 
toenemende externe verantwoordingsplicht t.o.v. de overheid en 
projectfinanciers, die administratieve overlast met zich mee brengt.  
Het is dan ook niet te verwonderen dat onze interne cohesie 
tijdelijk geleden heeft bij deze razendsnelle ontwikkeling.  De 
huidige UHasselt is driemaal het LUC van een decennium geleden 
en het was in de voorbije jaren alle hens aan dek om die groei te 
realiseren. Nu is het  tijd om te werken aan onze interne organisatie 
en verbondenheid. 

De performantie en gebruiksvriendelijkheid van onze huidige ICT-
systemen en applicaties wordt - terecht - in vraag gesteld.  
Studenten (en zij niet alleen) maken zich zorgen over de vraag of we 
voldoende mee zijn in de digitaliseringsgolf in het hoger onderwijs. 
Kortom: er is intern heel wat werk aan de winkel.

► Beleidsvoorstel 1. Naar een ‘connected organisation’ 
► Beleidsvoorstel 11.  Onze ICT voorzieningen 
► Beleidsvoorstel 13.  Personeelsbeleid, genderbeleid en  
 loopbaanontwikkeling 
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3 Het Vlaams universitaire landschap en zijn  
	 financiering	staan	onder	grote	druk.		Een	te	
competitief	financieringssysteem	dwingt	universiteiten	tot	
ongezonde concurrentie   

Door systematische onderindexering sinds 2008 en 
recente besparingen worden de overheidstoelagen van de 
Vlaamse universiteiten al jaren uitgehold.  Eén cijfer: door de 
onderindexering alleen dalen de reële werkingstoelagen met 
acht procent tussen 2008 en 2015.  Daar komen de besparingen 
nog eens bovenop! 

Tot 2017 is er een moratorium voor nieuwe opleidingen, 
dat gelukkig een uitzondering maakt voor de bachelor- en 
masteropleiding handelswetenschappen van UHasselt, omdat die 
kaderen in  het SALK-plan (Strategisch Actieplan voor Limburg in 
het Kwadraat).   

De hogescholen voeren een (onterecht) discours dat zij 
ondergefinancierd zijn vergeleken bij de universiteiten, daar waar 
de werkelijkheid is dat beide niveaus zwaar ondergefinancierd 
zijn. Eén cijfer: omgerekend per student gaat er vandaag meer 
geld naar een leerling in het secundair onderwijs dan naar een 
universiteitsstudent. Om het OESO-gemiddelde van 2.1 % van het 
BBP voor hoger onderwijs te halen, zou de enveloppe voor hoger 
onderwijs in Vlaanderen met meer dan 30 % moeten stijgen.

Niet alleen voor onderwijs, maar meer nog voor onderzoek, is 
het financieringssysteem te veel op onderlinge concurrentie 
gebouwd, en dwingt het instellingen tot ongezonde competitie. 
Er ligt te veel nadruk op (vooral kwantitatieve) onderzoeksoutput, 
met het risico op een onderwaardering voor onderwijs en 
dienstverlening.  De kwaliteit van het onderwijs - en dus de kansen 
van onze jonge mensen - dreigen daardoor achteruit te gaan. In 
UHasselt waar - naast onderzoeksoutput -  onderwijskwaliteit en 
maatschappelijke dienstverlening wél een prioriteit blijven, dreigt 
het personeel dat op alle domeinen tegelijk moet excelleren, de 
dupe te worden.

► Beleidsvoorstel 6.  Onderzoeks-  en valorisatiebeleid 
► Beleidsvoorstel 9.  De opstelling van UHasselt in het  
 universitaire landschap

4  De samenwerking tussen de grote en de kleinere  
 universiteiten verloopt stroef

De samenwerking tussen de vijf Vlaamse universiteiten verloopt 
niet vlot, een fenomeen dat recent sterker er sterker wordt. Er 
is een toenemend spanningsveld tussen de grote universiteiten 
(KULeuven en UGent) en de zgn. kleine en middelgrote 
universiteiten (KMU’s): VUB, UA en UHasselt, en dat rond twee 
grote geschilpunten :

• de grote universiteiten betwisten de pariteit met de KMU’s in 
de verschillende interuniversitaire gremia (FWO, VLIR, VLIR-
UOS,…).  De KMU’s blijven pleiten voor een gelijkwaardige 
stem voor elke universiteit, zodat de groten de kleinere  niet 
voortdurend kunnen wegstemmen;

• de KMU’s willen voor alle financieringsstromen aangepaste 
verdelingsmechanismen met een minimumfinanciering 
voor kleinere universiteiten, om een Mattheus-effect te 
vermijden.  De KMU’s pleiten voor financieringssokkels, de 
grote instellingen voor een financiering op basis van lineariteit, 
waarbij ze - onterecht - voortdurend schermen met ‘kwaliteit’, 
alsof kwaliteit en schaalgrootte automatisch hand in hand 
gaan. 

Deze twee breuklijnen zijn niet nieuw, maar de laatste twee jaren 
worden ze wel heel scherp gesteld.  Hierdoor dreigt het Vlaams 
hogeronderwijslandschap ‘more of the same’ te worden, waar 
schaalgrootte op termijn tot verschraling leidt, met de student en de 
regio als eerste slachtoffers.  Internationale studies wijzen trouwens 
uit dat één universiteit per miljoen inwoners perfect verantwoord is: 
in Vlaanderen is er dus ruimte voor vijf universiteiten.

► Beleidsvoorstel 9.  De opstelling van UHasselt in het  
 universitaire landschap

5a De samenwerking tussen UHasselt en KU  
  Leuven loopt moeizaam

De nieuwe beleidsploeg van de KU Leuven is niet langer overtuigd 
van de win-win van de eerdere samenwerkingsakkoorden 
rond industriële ingenieursopleidingen, rechten, kine en 
handelswetenschappen. Het dalend aantal Limburgse 
generatiestudenten aan de KU Leuven speelt hier ongetwijfeld 
een rol: UHasselt is een concurrent geworden om rekening mee 
te houden.  De recente uitvallen in de pers van rector Torfs horen 
natuurlijk niet thuis in een goed partnership.  

► Beleidsvoorstel 9.  De opstelling van UHasselt in het  
 universitaire landschap
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5b  De samenwerking met UM blijft belangrijk voor  
  life sciences en  rechten, maar de 
samenwerking uitbreiden is geen prioriteit voor de huidige 
UM-beleidsploeg

Universiteit Maastricht (UM) heeft een uitgesproken internationale 
oriëntatie, die natuurlijk haaks staat op de steeds strenger 
wordende taalwetgeving in Vlaanderen.  UM is momenteel 
maar matig geïnteresseerd in een samenwerking in de exacte 
wetenschappen, noch inzake onderwijs, noch inzake onderzoek 
en valorisatie.  Dat er niet gestreefd wordt naar een wederzijdse 
afstemming en versterking van SALK en Brightlands (een 
innovatieplan voor Nederlands Limburg), is een gemiste kans.

► Beleidsvoorstel 9.  De opstelling van UHasselt in het  
 universitaire landschap

6 UHasselt	bevindt	zich	in	het	hart	van	Europa	waar	 
 een hoge interuniversitaire concurrentie speelt

‘Bologna’ is een opportuniteit, want de flow van internationale 
studenten stijgt.  Maar het is ook een bedreiging, want UHasselt-
studenten kunnen na hun bacheloropleiding makkelijker 
overstappen naar een master aan een andere universiteit, wat 
voorlopig nog onvoldoende gecompenseerd wordt door een 
instroom van masterstudenten uit andere universiteiten.  

Ook online opleidingen zorgen in de toekomst mogelijk voor 
concurrentie. Hoe MOOCs e.a. zullen evolueren (i.v.m. accreditatie 
bv.) is nog niet duidelijk, maar digitalisering en online-aanbod zijn 
definitief doorgebroken.

► Beleidsvoorstel 5.  Onderwijs

7 De UHasselt wordt meer en meer erkend - maar ook  
 bevraagd - als een motor van (economische) 
ontwikkeling in de regio Limburg 

Dankzij onze actieve betrokkenheid bij economische en 
innovatiegerichte initiatieven wordt onze rol in Limburg als economische 
en innovatieve motor meer en meer erkend. Het begon allemaal met 
ons engagement na de sluiting van Ford, o.a. door de berekening 
van de economische schade, onze medewerking aan de SALK-
expertengroepen, en door onze projecten in  het SALK-programma. 
Onze nieuwe rol als motor van economische ontwikkeling en innovatie 
zorgt voor de onontbeerlijke politieke steun voor UHasselt, nodig 
voor de consolidatie van onze positie, en meer nog, voor onze verdere 
groei. Maar deze opdrachten zorgen ook voor nieuwe taken buiten 
onderwijs en onderzoek, en tot bijkomende druk op de staf die zich 
al overbevraagd voelt.

► Beleidsvoorstel 2.  Een nieuwe formulering van missie, visie,  
 waarden 
► Beleidsvoorstel 4.  Het pad naar de ‘comprehensive’  
 university  
► Beleidsvoorstel 6.  Onderzoeks-  en valorisatiebeleid 
► Beleidsvoorstel 10.   UHasselt en  de regio Limburg

8 De verzwakking van het provinciale bestuursniveau is  
 een bedreiging voor UHasselt 

Door de interne Vlaamse staatshervorming verliest de provincie 
verschillende bevoegdheden, o.a. onderwijs en cultuur. Het is niet 
langer een evidentie dat de provincie het natuurlijke bestuursniveau 
blijft waar politieke Limburgse consensus rond sleuteldossiers voor 
UHasselt wordt gesmeed, zoals vroeger wel het geval was.

9 Toelatingsproeven bemoeilijken de sociale toegang  
 tot hoger onderwijs

UHasselt blijft zich verzetten tegen toelatingsproeven, zelfs als ze 
niet bindend zijn.  Degelijk onderbouwd onderzoek van onze eigen 
onderzoeksgroep 03 - gepubliceerd in The&ma en in het Tijdschrift 
voor Onderwijsrecht en Beleid - toont de onbetrouwbaarheid van 
toelatingsproeven aan: veel vals positieve resultaten, maar - erger 
nog - veel vals negatieven, waardoor je studenten onterecht de 
boodschap geeft beter niet te beginnen aan hoger onderwijs.  
Onze berekeningen wijzen op maar liefst 49 % vals negatieve 
resultaten bij de afgewezen studenten.  De Leuvense 
ontwikkelaars van de ijkingstoets hebben deze bevindingen recent 
bevestigd met testresultaten bij een cohorte van 400 studenten. 
Zoiets laat je als wetenschapper niet los op studenten van vlees 
en bloed! 

Maar het is nog erger: toelatingsproeven zijn onderhevig aan een 
enorme sociaal-economische bias. De VUB toonde aan dat de 
slaagkans bij de toelatingsproef geneeskunde 9,5 % is voor een 
studiekiezer met laag opgeleide ouders, en 18,2 % in het geval van 
hoog opgeleide ouders. Alleen al daarom is een toelatingsproef 
geneeskunde onaanvaardbaar uit sociaal oogpunt. En helaas,  
toch verdedigen alle decanen geneeskunde de toelatingsproef.  
Natuurlijk is het aangenaam om les te geven aan een zwaar 
geselecteerde groep eerstejaars, maar weegt dat op tegen de 
sociale uitsluiting van studenten ? En enkele kleine aanpassingen 
zullen niet helpen: internationale studies tonen aan dat de sociaal-
economische bias zeer hardnekkig en systematisch blijft in alle 
toelatingsproeven genre ‘examen’.

► Beleidsvoorstel 5.  Onderwijs
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10  Er	beweegt	wat	aan	de	Vlaamse	en	Nederlandse	 
  universiteiten

Er gaat aan onze universiteiten anno 2016 - terecht - veel aandacht 
naar onderzoek.  Het bevorderingsbeleid bij het ZAP is aan de 
meeste universiteiten sterk gekoppeld aan onderzoeksoutput en 
de mate waarin externe fondsen kunnen binnengehaald worden.  
Valorisatie wordt ook steeds belangrijker.  En natuurlijk is een goed 
onderwijsdossier een conditio sine qua non  voor bevordering.  
En een ZAP-lid moet evident maatschappelijke dienstverlening 
verzorgen, en er moeten interne en externe beleidsfuncties worden 
opgenomen. Van ZAP leden wordt verwacht dat ze excelleren op 
veel, zeer veel domeinen.

Het management- en rendementsdenken domineert meer en 
meer aan vele universiteiten. We willen hier binnen UHasselt toch 
niet te ver in meegaan. Een universiteit is geen bedrijf ! Waar blijft 
de academische vrijheid, en trouwens, weet iemand nog wat 
het begrip ‘academische vrijheid’ nu wel en niet inhoudt?  Wat zijn 
de waarden van een universiteit anno 2016, en in het bijzonder 
van de UHasselt ?

Een universiteit staat niet los van de samenleving waarin ze zich 
bevindt: een goede universiteit maakt een regio sterker, een sterke 
regio maakt haar universiteit sterker.  Hoe zien we de interactie 
tussen universiteit en maatschappij, tussen regio en 
universiteit? 

► Beleidsvoorstel 2.  Een nieuwe formulering van missie, visie,  
 waarden 
► Beleidsvoorstel 3.  Explicitering van academische vrijheid 
► Beleidsvoorstel 6.  Onderzoeks-  en valorisatiebeleid
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DEEL 2. CONCRETE BELEIDSVOORSTELLEN 2016-2020

UHASSELT, QUO VADIS?

Beleidsvoorstel 1 
Naar een ‘connected organisation’

► Omgevingsanalyse 2.  Geen groei zonder interne  
 groeipijnen, en die moeten we nu aanpakken

► Deze doelstelling hangt nauw samen met beleidsvoorstel  
 11 inzake ICT. 

► Deze doelstelling hangt nauw samen met beleidsvoorstel  
 13 inzake Personeelsbeleid.
 

UHasselt is de voorbije tien jaren bijzonder sterk gegroeid.  Tijdens 
zo’n groeispurt gaat alle aandacht naar het aantrekken van 
bijkomende opleidingen, studenten en personeelsleden. Dat 
hebben we de voorbije 10 jaar ook met succes gedaan.  
Maar eenmaal de groei en de bijbehorende schaalvergroting 
gerealiseerd zijn, merken we tot onze grote schrik dat de 
UHasselt community anno 2016 niet alleen 3 maal groter is dan 
de LUC community van 2004, maar vooral ook veel complexer 
geworden is.
Om aan de schaalvergroting en de complexiteit tegemoet te 
komen, is de volgende logische stap het (her)structureren van 
de organisatie.  We hebben in snel tempo de centrale diensten 
uitgebreid, met heel wat mensen die niet van de werkvloer 
(opleidingen, onderzoek, dienstverlening, ….) komen.  Die 
diensten hebben vervolgens administratieve processen 
uitgetekend, geharmoniseerd en gedigitaliseerd.  Dat houdt 
risico’s in: over-structureren, processen ontwerpen ‘op maat van 
de eigen dienst’ in plaats van ‘op maat van de klant’.   Het gevolg 
is dat de centrale diensten en werkvloer deels uit elkaar gegroeid 
zijn..  De oude, vertrouwde organisatie is  - zonder dat we het 
beseften en wilden - naar de achtergrond verdwenen.
Nu staan we voor de (hernieuwde)  uitdaging om de centrale 
en decentrale organisatie-eenheden te ‘aligneren’ op een 
gemeenschappelijke missie, visie, strategie, waarden, … die 
in het volgende punt besproken worden.  Wij definiëren voor 
onszelf en voor de buitenwereld waar de UHasselt voor staat, en 
we zorgen ervoor dat we aan hetzelfde zeel trekken.
Het steeds groeiend aantal studenten en medewerkers en de 
spreiding over twee campussen hebben ervoor gezorgd dat 
‘mensen elkaar uit het oog verloren zijn’.  De vertrouwde LUC-
community is nog onvoldoende vervangen door een nieuwe 
UHasselt-community.  We moeten een connected organisation 
worden: dat is mijn allereerste beleidspunt.

In een connected organisation is elke speler (individu, team, en de 
organisatie op zichzelf) ingebed in een breder netwerk, dat invloed 
uitoefent op iedere participant, en dat continu evolueert onder 
invloed van die participanten.  De werking van een individuele 
medewerker of organisatie-eenheid verbeteren volstaat niet: we 
moeten onze gedeelde belangen managen.  Kennis en expertise 

(wat je kent en kunt – het menselijk kapitaal) krijgen er een 
nieuwe dimensie bij, het sociaal kapitaal van elke medewerker, 
team of dienst: persoonlijke netwerken en de mate waarin we 
erin slagen om – via informatie-uitwisseling, afstemming, advies, 
good practices, … - anderen effectief te betrekken bij onze eigen 
doelstellingen.  Medewerkers of diensten die weten en begrijpen 
wat er elders in de organisatie (en daarbuiten) gebeurt, en die 
kennis vervolgens actief toepassen in hun eigen projecten, zijn 
het meest efficiënt.  

Om dat te bereiken, moet de connected organisation op diverse 
niveaus relevante gegevens, informatie, …. – kortom, feitenkennis 
– verzamelen en ter beschikking stellen van iedereen.  Daarom 
maakt UHasselt werk van informatienetwerken, BI-systemen, 
databanken, applicaties, … die snel, betrouwbaar, interactief 
en intuïtief zijn.  We zullen dus niet alleen investeren in 
de kwaliteit van data en gegevens, maar vooral in een 
nieuwe ICT-omgeving.  En we zetten in op betere interne 
communicatie met beleidsinformatie, nieuws, interessante 
projecten, personeelsinfo,…, waarop iedereen kan inpikken en 
voortwerken.  E-mailverkeer, databanken en –warehouses, BI-
systemen, nieuwsbrieven, elektronische nieuwsschermen, een 
intranetportaal, social media, magazines (intern en extern), 
de website, …allemaal zullen ze als informatiekanalen en 
samenwerkingsplatformen worden ingezet.
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Maar met feitenkennis alléén kom je er natuurlijk niet.  In elke 
organisatie is er een diep liggend, informeler reservoir aan ‘echte, 
relevante’ kennis en ervaring aanwezig, dat je alleen maar kan 
aanboren via  mensen van vlees en bloed.  Als je deze kennis 
niet kan opsporen bij collega’s of diensten, faculteiten, instituten, 
…. of als je verzuimt die kennis en ervaring te integreren in 
je eigen projecten, word je nooit succesvol.  Je realiseert je 
projecten misschien wel, maar ze missen deels hun doel, worden 
niet geaccepteerd, of bevatten fouten en zorgen voor ergernis.

Feitenkennis loopt over computernetwerken, maar die informele 
kennis en ervaring loopt over mensen die elkaar kennen, 
begrijpen, vertrouwen, waarderen, … en die samen aan een 
betere organisatie willen werken.  Daarom moeten we bouwen 
aan een organisatie waar professoren, wetenschappers, 
technici, administratieve medewerkers en studenten permanent 
met elkaar verbonden zijn in één community.  ICT, letterlijk de 
technologie om informatie te beheren en te delen, is belangrijk 
en we moeten er zwaar in investeren, maar het is maar het 
topje van de ijsberg.  Ook mensen van goede wil voelen een 
natuurlijke weerstand om ‘zomaar’ al hun kennis te publiceren 
op breed toegankelijke platforms, maar wat nog veel belangrijker 
is: de meeste kennis – en vooral die kennis die echt belangrijk 
is – kan je gewoon niet overdragen via een netwerk, daar 
heb je menselijk contact voor nodig.  We investeren dus niet 
alleen in computers en ICT, maar vooral in een cultuur van 
verbondenheid.  

Dat is een opdracht voor ons allemaal en daarom nodig ik u uit 
om ideeën naar voren te brengen, die we kunnen opnemen in 
een actieplan ‘connected organisation’. Ik denk alvast aan de 
volgende werkpunten:
1. de rechtstreekse band tussen beleid en werkvloer 

verbeteren door systematische en persoonlijke contacten 
tussen het centrale beleid (rector, vice-rectoren en 
beheerder) en diverse geledingen. Nu is er al regelmatig 
een bijeenkomst van de studentenraad (StuRa) met rector, 
vice-rector onderwijs en beheerder, waar we in een formeel 
deel een agenda van StuRa behandelen, en waaraan we 
nadien een informeel ontmoetingsmoment koppelen. Zowel 
studenten als beleid ervaren dit als zeer positief.  We zullen 
regelmatig gelijkaardige bijeenkomsten organiseren met 
andere geledingen: post-docs, tenure-track ZAP leden, 
ZAP,  assistenten en doctoraatstudenten, onderzoekers, 
ATP, ….  Zo willen we persoonlijk  kennis nemen van uw 
bekommernissen, ideeën, suggesties, …. om het beleid 
daar beter op af te stemmen;

2. naast de huidige tweewekelijkse gesprekken tussen 
individuele decanen en de rector komen er regelmatige 
gesprekken - samen met de vicerector onderzoek - met de 
instituutsdirecteuren en de vakgroepvoorzitters;

3. de vicerector onderwijs voert regelmatig gesprekken met 
individuele OMT-voorzitters; 

4. de rector en zijn vice-rectoren komen af en toe naar een 
faculteitsraad, voor een ‘open agenda’ punt; 

5. we gaan verder met de recent opgestarte strategiedagen 
van het beleidsteam met elke faculteit, en met strategische 
sessies met elk onderzoeksinstituut.  

Om de band tussen centrale diensten als onderwijs, onderzoek, 
TTO, internationalisering en financiën, personeel, ... enerzijds, 
en de faculteiten, instituten en vakgroepen anderzijds te 
versterken denken we aan uitwisselingsstages voor ATP van 
bijvoorbeeld vier maanden.  Elk personeelslid van een centrale 
dienst wordt uitgewisseld met een decentraal tewerkgestelde 
ATP-collega in een vergelijkbaar activiteitsdomein.  We doen 
dit zowel voor nieuwe ATP-ers (bv. binnen een periode van drie 
jaar na aanwerving) als voor de huidige collega’s.  Zo  willen we 
het gevoel van verbondenheid en begrip voor de verschillende 
werksituaties op het centrale en decentrale niveau verhogen.

Wij gaan voor:

- betere interne communicatie

- betere ICT-tools voor interne informatiedoorstroming

- een cultuur van verbondenheid

- meer persoonlijke contacten tussen beleid en werkvloer

- ATP-uitwisseling tussen centrale en decentrale diensten

- een actieplan ‘connected organisation’ waarvoor al jullie ideeën welkom zijn
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Beleidsvoorstel 2 
Een nieuwe formulering van missie, visie, waarden 

► Omgevingsanalyse 10.  Er beweegt wat aan de Vlaamse en 
 Nederlandse universiteiten
► Omgevingsanalyse 7. De UHasselt wordt meer en meer  
 erkend - maar ook bevraagd - als een motor van  
 (economische) ontwikkeling in de regio Limburg 

De Universiteit Hasselt is uitgegroeid tot een kennismotor voor 
de regio Limburg. Niet alleen leveren we excellente studenten 
af aan de kenniseconomie in de regio, we doen ook onderzoek 
op topniveau en ons internationaal kennisnetwerk stellen we 
ten dienste van de regio. We ondersteunen de inspanningen 
van Locate in Limburg om bedrijven naar Limburg te halen, 
o.m. via mogelijke samenwerking met de universiteit. Ons 
contractonderzoek - inclusief de kort lopende opdrachten - is 
een motor voor innovatieve ontwikkelingen in (vooral) regionale 
bedrijven. Kortom, we richten onze valorisatie op de regio, maar 
we doen dat vanuit een internationaal perspectief, dat eigen is 
aan een universiteit. We werken nauw samen met de Limburgse 
Reconversie Maatschappij (LRM), de andere belangrijke motor 
voor economische ontwikkeling in Limburg.  We stemmen af 
met de gouverneur en de deputatie over de rol van UHasselt in 
SALK.  Op cultureel vlak is onze slagkracht sterk toegenomen 
door de oprichting van onze faculteit Architectuur en Kunst, 
en haar verschillende cross-links met andere faculteiten. We 
kunnen nu een rol spelen in diverse culturele projecten zoals 
de herbestemming van Limburgse kerken, de Stadstriënnale, 
de ontwikkeling van het Kunstencentrum Z33, de creatieve 
economie in de regio,…    

We wensen daarom de visie, missie, waarden van de UHasselt 
te herformuleren, om de nieuwe positionering van UHasselt 
helder tot uitdrukking te brengen.  Een voorstel .... 

MISSIE
UHasselt speelt een sleutelrol in de sociale, economische en 
culturele ontwikkeling van de regio. Daarbij stimuleren UHasselt 
en Limburg elkaar voortdurend om te groeien en te innoveren. 
In haar onderwijs, onderzoek en dienstverlening is UHasselt 
doordrongen van de gedachte: een sterke universiteit voor een 
sterke regio. 

Via innovatief en interactief onderwijs zet de UHasselt in 
op academische vorming en lifelong employability van de 
studenten die de maatschappij nodig heeft. Ze doet onderzoek 
in speerpuntdomeinen die disciplines overschrijden én die 
aansluiten op de uitdagingen in de regio. De UHasselt is een 
cruciale actor in de diverse regionale innovatiesystemen. 

Die regionale blik wordt verbreed door een sterke internationale 
reflex. De UHasselt is een actief knooppunt in het globale 
kennis- en innovatieweb en werkt samen met universiteiten, 
onderzoekscentra en organisaties overal ter wereld. Als 
universiteit die studenten en onderzoekers uit alle continenten 
verwelkomt, is de UHasselt bovendien een internationale hub in 
de regio.
Diep geworteld in de regio, maar met uitlopers in alle hoeken van 
de wereld – dát is de UHasselt.
 
VISIE
In een wereld die geconfronteerd wordt met steeds nieuwe 
uitdagingen en constant streeft naar innovatie, is kennis van 
vitaal belang. De UHasselt wil dan ook, sterker dan ooit, de 
universiteit zijn die haar kennis deelt met jongeren, onderzoekers 
en ondernemers, met de regio en de wereld. Een universiteit 
die een actieve rol opneemt in regionale innovatiesystemen en 
cocreatie aanmoedigt. Een universiteit die zich via onderwijs en 
onderzoek op internationaal niveau en via wetenschappelijke 
dienstverlening engageert voor de economische, culturele en 
maatschappelijke ontwikkeling van de regio. Een universiteit die 
focust op impact.

Onderwijs met impact betekent voor de UHasselt onderwijs dat 
toekomstige afgestudeerden niet alleen wapent met de nodige 
kennis, maar ook met skills die hen levenslang inzetbaar maken 
op de arbeidsmarkt (lifelong employability). Onderwijs met een 
waaier van academische opleidingen op internationaal niveau 
en met grote relevantie voor de regio. Onderwijs dat innovatief, 
interactief en stimulerend is. Onderwijs dat voortdurend oog 
heeft voor de kwaliteit van opleidingen, docenten én studenten.

Onderzoek met impact is voor de UHasselt onderzoek dat de 
ontwikkeling van economische en maatschappelijke groei- en 
toekomstsectoren - zeker in de regio maar ook daarbuiten - 
voedt én doet groeien. Onderzoek in speerpuntdomeinen waarbij 
tussen en over verschillende academische disciplines heen wordt 
gekeken naar problemen en uitdagingen. Onderzoek gericht 
op kennisvalorisatie en wetenschappelijke dienstverlening die 
stoelen op intense interactie, kruisbestuiving en samenwerking 
met andere universiteiten, bedrijven, overheden, organisaties, 
onderzoekers en studenten. Onderzoek op internationaal 
competitief niveau dat nieuwe kennis genereert en zo bijdraagt 
aan een innovatievere samenleving. 
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Dit is de UHasselt als universiteit die kennis omzet in actie, met 
het oog op maximale impact in de regio. Dit is waar knowledge 
in action om draait.

WAARDEN
Aanvullend bij deze nieuwe missie en visie willen we ook een 
nieuwe formulering geven van de waarden waar de UHasselt 
voor staat. Ook hiervoor is een voorzet in voorbereiding. Zowel 
voor academisch personeel als voor studenten beschouwen 
we een kritische academische houding en integriteit als twee 
essentiële waarden.

Onze staf en studenten koppelen hun UHasselt-werkzaamheden 
aan relevante maatschappelijke, culturele en economische 
uitdagingen, ze hebben oog voor innovatie en ondernemerschap, 
ze geloven in levenslang leren en competentieontwikkeling, ze 
hebben respect voor elkaar en voor de universiteit en ze zijn 
internationaal georiënteerd, met oog voor engagement in de 
regio.

Een cruciale waarde is ook de academische vrijheid voor het 
ZAP.  Daar gaan we verder op in in het volgende beleidsvoorstel.  

Deze voorzet van visie, missie en waarden is niet te nemen of 
te laten, maar kan de basis vormen voor een intra-universitaire 
dialoog.

 

Beleidsvoorstel 3.  Explicitering van academische 
vrijheid

► Omgevingsanalyse 10.  Er beweegt wat aan de Vlaamse 
 en Nederlandse universiteiten

Alle universiteiten onderschrijven de academische vrijheid 
voor het ZAP, maar zelden wordt helder omschreven wat 
daaronder verstaan wordt. Academische vrijheid is één van de 
steunpilaren van academisch handelen, namelijk de vrijheid om 
volgens persoonlijke  inzichten de academische opdrachten te 
vervullen.  Zeker in een universitair landschap met onderlinge 
competitie tussen universiteiten, en waar het management-
denken hoe dan ook een plaats heeft verworven, willen we 
helder stellen waarin onze universiteit zich onderscheidt van een 
bedrijf. Ik geef u hierbij mijn persoonlijke visie, die ook gedeeld 
wordt door de kandidaat vice-rectoren. 

De academische vrijheid is niet expliciet gewaarborgd door de 
Belgische Grondwet en een duidelijke definitie en omschrijving 
van de draagwijdte ontbreken.  Uit rechtsleer blijkt dat de 
academische vrijheid niet enkel een individuele dimensie heeft, 
maar ook een collectieve dimensie, en dat beide met elkaar 
verzoend moeten worden.

De universiteit moet de academische vrijheid van het ZAP 
waarborgen, maar tegelijkertijd ook waken over het respect voor 
andermans academische vrijheid.  De academische vrijheid 
moet stroken met de wetenschappelijke plicht om onderzoek 

We voeren een brede intra-universitaire dialoog over de voorgestelde herformulering van onze 
visie, missie en waarden

te verrichten met het opzet de waarheid te achterhalen, en met 
ethische en professionele standaarden. 

UHasselt hanteert als uitgangspunt dat de academische vrijheid 
voor elk lid van het ZAP geldt, maar verschillend ingevuld  wordt 
in onderzoek en onderwijs.
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1. Academische vrijheid in het kader van 
onderwijsopdrachten

Voor kwaliteitsvol onderwijs aan UHasselt moeten we afspraken 
maken, zodat de inhoud van verschillende opleidingsonderdelen 
spoort met de door de OMT’s en faculteit vastgelegde leerlijnen 
en leermethodologieën. Deze worden collectief – bij meerderheid 
en na tegensprekelijk debat - vastgelegd in faculteitsraden en 
onderwijsraad, als een uiting van de collectieve academische 
vrijheid van het ZAP (en de vertegenwoordigers van de studenten 
en de andere geledingen).

Dat heeft tot gevolg dat er voor onderwijsopdrachten geen 
totale individuele academische vrijheid kan zijn. Hier staat de 
collectieve dimensie van de academische vrijheid (uitgeoefend 
op het niveau van faculteitsraden en onderwijsraad) boven de 
individuele academische vrijheid van een ZAP-lid, om zo tot 
consistente curricula en onderwijsmethodologieën te komen. 

2. Academische vrijheid in het kader van 
onderzoeksopdrachten

Voor onderzoeksopdrachten geldt in onze visie 
individuele  academische vrijheid voor elk ZAP-lid. Elke 
onderzoeker moet het onderzoek kunnen doen dat hij/zij wenst. 
Wel is er geen garantie op financiering via interne UHasselt-
kanalen voor elk onderzoek. De raad van bestuur legt op 
voorstel van het college van decanen en na advies van de 
onderzoeksraad, zwaartepunten van het onderzoeksbeleid vast. 
De keuze van de zwaartepunten – weer een collectief proces 
van de ZAP-vertegenwoordigers in de onderzoeksraad en van 
de leden van het college van decanen – is noodzakelijk voor 
voldoende kritische massa (en dus competitiviteit). Onderzoek 
dat niet binnen dat beleid valt, kan nog steeds uitgeoefend 
worden aan UHasselt, maar de onderzoeker zal daarvoor 
eerder externe financieringsbronnen moeten zoeken.  Al blijven 
het doctoraatsfonds en de financieringslijn ‘nieuwe initiatieven’ 
wel open voor dat onderzoek. De academische vrijheid inzake 
onderzoek impliceert ook dat ZAP leden die toegetreden  zijn 
tot een onderzoeksinstituut – en dus hun onderzoek hebben 
ingebed in een onderzoekszwaartepunt – hun keuze later 
kunnen herzien, en nieuw onderzoek buiten het instituut kunnen 
ontplooien.  De academische vrijheid inzake onderzoek ontslaat 
het ZAP-lid uiteraard niet van de plicht om bij de uitvoering  van het 
onderzoek de ethische standaarden en de kwaliteitsstandaarden 
te hanteren die eigen zijn aan het vakgebied. 

3. Academische vrijheid in het  kader van taakinvulling
Decretaal wordt van elk ZAP-lid verwacht dat hij/zij minstens 
onderwijs- en onderzoeksactiviteiten ontwikkelt, en eventueel 
ook (wetenschappelijke of maatschappelijke) dienstverlening. 
Elke UHasselt- docent en -hoofddocent moet inzetten op 
onderwijs én onderzoek, eventueel ook op dienstverlening. 
Door een wijziging aan het bevorderingsreglement, die nu 
ook opgenomen is in het ZAP statuut, geeft de UHasselt 
sinds 2014 haar ZAP-leden vanaf de graad van hoofddocent 
meer vrijheid  inzake hun taakinvulling: zij kunnen naast 
onderwijs en onderzoek ervoor kiezen om te excelleren in de 
activiteitsdomeinen ‘intern beleid’, ‘community activiteiten’, 
of ‘valorisatie’. Die laatste activiteitsdomeinen kunnen dan 
mogelijk doorslaggevend zijn bij evaluatie en bevordering tot de 
graad van (gewoon) hoogleraar, naast de standaardbeoordeling 
van onderwijs en onderzoek.  Een excellent onderzoeksdossier 
is dus niet langer de exclusieve weg naar doorgroei in de 
hogere ZAP graden.  Zo biedt de UHasselt haar ZAP met enige 
anciënniteit academische vrijheid voor de precieze invulling 
die ze aan hun academische taak invullen. Op dit punt is de 
UHasselt op dit ogenblik uniek in Vlaanderen. 

Individuele ZAP-leden hebben dus de mogelijkheid om op 
hun eigen manier hun takenpakket samen te stellen, om zo 
bij te dragen aan de missie en visie van UHasselt, zonder hun 
bevorderingskansen in het gedrang te brengen.  Uiteraard blijft 
de vrijheid bestaan om voor een klassieke ZAP loopbaan te 
kiezen, met onderwijs en onderzoek als zwaartepunten. 

Voor zover mijn eigen inzichten en deze van de kandidaat vice-
rectoren in verband met de invulling van de academische vrijheid 
aan UHasselt.  We zullen het debat over de concrete invulling 
van de academische vrijheid in onderwijs en onderzoek na de 
rectorverkiezing breed voeren. De vice-rectoren en ikzelf gaan 
onze voorstellen toetsen aan de inzichten van een bredere 
groep ZAP, bv. in de commissie ‘wetenschappelijke integriteit’ 
en de statutaire commissie van advies voor het ZAP.  Dit moet 
resulteren in een instellingsbrede visie en formulering die we 
zullen opnemen in het ZAP statuut, zodat ook alle faculteiten 
daaraan dezelfde invulling moeten geven. 

Door de academische vrijheid zo in te vullen,  boeten we 
allicht wat in aan bedrijfsmatige efficiëntie (misschien missen 
we zelfs een stukje extra onderzoeksfinanciering in de 
werkingstoelage en het BOF), maar een universiteit is nu 
eenmaal geen bedrijf.  Bovendien is het allerminst zeker dat 
onderzoeksexcellentie optimaal bereikt wordt door top-down 
gestuurde strategische planning. Integendeel: wellicht komen 
excellentie in onderzoek, maar zeker vernieuwing en originaliteit, 
ook (misschien zelfs: ‘vooral’) voort uit de inspiratie en creativiteit 
bij individuele ZAP-leden, die kunnen werken in een stimulerende 
omgeving.

We voeren een brede intra-universitaire dialoog 
over de invulling van de academische vrijheid 
in onderwijs en onderzoek aan de UHasselt en 
verankeren de conclusies in het statuut van het 
ZAP
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U kan zich afvragen of dit expliciteren van de academische 
vrijheid in het ZAP-statuut echt zo belangrijk is. Ik denk van wel, 
want er circuleren ook afwijkende ideeën over de invulling van 
academische vrijheid. Ik lees bijvoorbeeld in een nota die in een 
van onze faculteiten vorige zomer behandeld werd: 
“Het privilege van de academische vrijheid is niet onbegrensd 
en staat evenmin los van verantwoordelijkheden. Tegen deze 
achtergrond kunnen er problemen ontstaan wanneer bijvoorbeeld 
de onderzoeks- of onderwijsactiviteiten van een academicus 
indruisen tegen de belangen, de beleidsdoelstellingen of 
het waardenkader van de samenleving, de universiteit, de 
faculteit en de onderzoeksgroepen. Bij het voorkomen of 
aanpakken van zulke conflicten, is het belangrijk te erkennen 
dat academische vrijheid geenszins als een blanco cheque 
fungeert, die onderzoekers van verantwoording op inhoudelijk, 
methodologisch, en maatschappelijk gebied ontheft. De 
universiteit en faculteit zijn bijgevolg geenszins verplicht om 
op grond van de academische vrijheid elk soort onderzoek, 
ongeacht de thematiek of methodologie, een plaats te geven 
zelfs als dit onderzoek integer en conform de wetenschappelijke 
geldende standaarden wordt gevoerd. Een beperking van het 
toepassingsdomein van de academische vrijheid gebeurt echter 
bij voorkeur niet ad hoc, maar op basis van een duidelijke visie op 
wetenschap en de eigen doelstelling en identiteit van de faculteit 
en haar onderzoeksgroepen en -instituten Met volle respect 
voor de academische vrijheid, wil de voorliggende nota daarom 
meer duidelijkheid brengen over de aard van het onderzoek en 
onderwijs dat de faculteit en haar onderzoeksinstituten al dan 
niet wensen te huisvesten, en hoe conflicten op dit domein 
geregeld zullen worden. “ 

en verderop in dezelfde nota:
“Het is faculteiten en onderzoeksinstituten geoorloofd om een 
duidelijke identiteit, visie en missie te definiëren. Dit heeft echter 
het evidente gevolg dat niet elke vorm van wetenschapsvoering of 
onderwijs inhoudelijk of methodologisch compatibel is met deze 
visie. Daarom valt het in sommige gevallen te verantwoorden 
dat faculteiten en onderzoeksinstituten, zonder enige afbreuk te 
doen aan de academische vrijheid én zonder zich ten gronde 
uit te spreken over het wetenschappelijk karakter van bepaalde 
vormen van wetenschapsvoering, ervan afzien om bepaalde 
vormen van onderzoek te huisvesten.” 

Dit is duidelijk een andere visie en het is dus belangrijk dat we 
dit uitklaren en een éénduidige visie voor de hele universiteit  na 
een debat vastleggen.
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Beleidsvoorstel 4 
Het pad naar de ‘comprehensive’ university 

► Omgevingsanalyse 1. UHasselt bekleedt een volwaardige 
positie in het Vlaamse universitaire landschap 
► Omgevingsanalyse 7. De UHasselt wordt meer en meer 
erkend - maar ook bevraagd - als een motor van (economische) 
ontwikkeling in de regio Limburg

Het  antwoord op de vraag of UHasselt verder moet groeien 
is voor mij zonder meer: ‘ja’. Moeilijker zijn evenwel de vragen 
‘hoe?’ en  ‘tot welke omvang ?’. 

1.	Eerst	iets	over	de	vraag	‘hoe	?’	
We zijn in het afgelopen decennium sterk gegroeid door 
de integratie van de academische hogeschoolopleidingen, 
en anderzijds door de nieuwe opleidingen  rechten en 
handelswetenschappen. De integratie was uiteraard eenmalig. 
De nieuwe opleidingen verwerven was een bijzonder moeilijk 
politiek proces, omdat de decreten bijzonder nadelig zijn voor 
een universiteit die nog wil/moet groeien (in feite treffen die 
bepalingen vrijwel alleen UHasselt), met name: 
1. een nieuwe opleiding in een studiegebied waarvoor men nog 

geen onderwijsbevoegdheid heeft vereist een uitbreiding van 
de onderwijsbevoegdheid door het Vlaams Parlement; 

2. een nieuwe opleiding inrichten kan pas als men een 
opleiding inlevert (decretaal vastgelegd – Vlaanderen moest 
ons dus voor rechten en handelswetenschappen telkens een 
uitzondering toekennen);

3. omdat een nieuwe opleiding slechts zeer traag ingroeit 
in het financieringssysteem, vergt een nieuwe opleiding 
een grote financiële inspanning. Zo zorgde de na-ijlende 
financiering van de bachelor en master rechten voor 18 
miljoen euro opstartfinanciering, plus nog eens 30 miljoen 
infrastructuur.  Zulke bedragen kan UHasselt natuurlijk nooit 
op tafel leggen. Rechten opstarten was enkel mogelijk dankzij 
de stichting Limburg Sterk Merk (LSM), die LRM-dividenden 
inzet voor maatschappelijk belangrijke projecten in Limburg. 
Voor handelswetenschappen geldt hetzelfde verhaal, nl. 7,5 
miljoen na-ijlende financiering plus infrastructuurkosten.  

De andere universiteiten hebben - op een enkele uitzondering 
na zoals de UA als ze burgerlijk ingenieur zou willen verwerven- 
de facto weinig last van het bovenstaande: ze hebben in het 
algemeen al de vereiste onderwijsbevoegdheid (punt 1), ze 
vinden altijd wel een minder aantrekkelijke opleiding die ze kunnen 
inleveren (punt 2) en ze kunnen de na-ijlende financiering deels 
dekken met na-ijlende financiering van ingeleverde opleidingen. 
UHasselt heeft er natuurlijk wel last van. 

De twee eerste obstakels zijn vooral politiek, en hier is UHasselt 
afhankelijk van het politieke gewicht van Limburg in Vlaanderen. 
Het derde, financiële obstakel, is ook afhankelijk van de politieke 
wil in Limburg, ditmaal om UHasselt financieel bij te springen, maar 
dat is dan weer gebonden aan het voortbestaan en de winsten van 

LRM.   De obstakels zorgen ervoor dat UHasselt alleen maar kan 
groeien voor zover haar project sterk gedragen wordt in Limburg, 
over de partijgrenzen heen, en met de volle steun van de lokale 
media. Dat brede, maatschappelijk en politiek draagvlak in 
Limburg onderhouden en versterken, is dan ook de hoofdtaak 
voor de volgende beleidsploeg, wat uiteraard de nodige kennis 
en ervaring vereist.  Of Limburg onze groei-ambities kan en wil 
steunen, is in grote mate afhankelijk van de mate waarin wij een 
universiteit met regionale impact op diverse terreinen kunnen/
willen zijn, en of we fungeren als motor voor de economische, 
maatschappelijke en culturele ontwikkeling van de regio.  Met een 
boutade: UHasselt kan alleen een comprehensive university 
worden als ze een civic university wil zijn. Omgekeerd, UHasselt 
kan maar civic worden voor zover ze comprehensive is.

2.		Nu	de	vraag	‘tot	welke	omvang	?’
De UHasselt moet verder groeien tot haar opleidingsaanbod 
adequaat is om haar rol als civic university in de regio integraal 
te kunnen opnemen. 

In het SALK uitvoeringsplan van de Vlaamse Regering werden 
de door UHasselt voorgestelde Full Regional Innovation Systems 
(FRIS) groei- en toekomstsectoren voor Limburg opgenomen, met 
name life sciences en health care, logistiek en mobiliteit, cleantech, 
duurzame energie, innovatieve bouw, vrijetijdseconomie, 
innovatieve land- en tuinbouw en creatieve economie. Als we deze 
FRIS sectoren bekijken, samen met de voor Limburg belangrijke 
mature sector van de maakindustrie, dan is het duidelijk dat we 
volgende bijkomende opleidingen nodig hebben in ons aanbod:

- masters geneeskunde, inclusief academisch  
  ziekenhuis
- farmacie 
- (ontbrekende) masters wetenschappen
- bio-ingenieurs
- burgerlijk ingenieurs
- toegepaste taalkunde
- psychologie

We  onderhouden en versterken een breed maatschappelijk en politiek draagvlak in Limburg door 
een civic university met regionale impact op diverse terreinen te zijn, die fungeert als motor voor de 
economische, maatschappelijke en culturele ontwikkeling van Limburg. 
Om onze rol als civic university waar te maken, groeien we naar een comprehensive university met 
een breed opleidingenaanbod, dat aansluit bij de opleidings- en onderzoeksnoden van de FRIS groei- 
en toekomstsectoren voor Limburg en bij de voor onze provincie  belangrijke maakindustrie. Dit 
impliceert dat we gaan voor de bijkomende opleidingen vermeld in bovenstaande kader.

Omwille van het financieel evenwicht is het aangewezen exacte 
en toegepaste richtingen afwisselend met humane richtingen in te 
voeren.  Met deze studierichtingen erbij  zou het studentenaantal 
stijgen van 6.500 tot 10.000 studenten. De UHasselt-
werkingstoelage zou daardoor jaarlijks moeten stijgen met 40 tot 
50 miljoen euro. Een haalbaar bedrag als men weet dat het totale 
hogeronderwijsbudget nog met minstens 400 miljoen moet stijgen 
om de norm van 2 % van het BBP te halen voor hoger onderwijs.  

Het zal u misschien verwonderen dat ik de onder-participatie van 
Limburgse  achttien-jarigen aan de universiteit deze keer niet als 
argument heb gebruikt.  Natuurlijk is die onder-participatie er nog 
steeds, met name voor die opleidingen die wij niet aanbieden. 
Het argument is dus nog steeds geldig, maar is iets zwakker 
sinds wij ons opleidingsaanbod hebben verbreed.  Nieuwe 
opleidingen aanbieden aan de UHasselt, het werkt dus echt.  
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Beleidsvoorstel 5 
Onderwijs

1.  Onderwijsbeleid op Vlaams niveau
► Omgevingsanalyse 9.  Toelatingsproeven bemoeilijken de 
sociale toegang tot hoger onderwijs

In de omgevingsanalyse las u al dat toelatingsproeven voor 
veel vals negatieve resultaten zorgen, waarbij je studiekiezers 
onterecht ontmoedigt om voor de universiteit te kiezen.  En 
dat er een enorme sociaal-economische bias is bij alle 
toelatingsproeven, genre ‘examen’.  

Als rector en VLIR-voorzitter blijf ik mijn collega’s en de minister 
erop wijzen dat een toelatingsproef om uitval in het eerste jaar 
te verminderen, onbetrouwbaar en sociaal onaanvaardbaar is. 
Gelukkig vinden we hierin meer en meer bijval, o.a. bij de rector-
elect van UA en bij een van de kandidaat-rectoren van VUB. 

Onze O3-onderzoeksgroep werkt ondertussen aan een groot-
schalig project met meer dan 35 scholen, aan de ontwikkeling 
van een alternatief, met name een oriënteringstraject waarin 
klasseraden een centrale rol spelen. Dat is wat UHasselt als 
koploper in onderwijsvernieuwing en als academische instelling 
moet doen: niet meehuilen met de wolven in het bos, maar - ge-
steund door sterk wetenschappelijk onderzoek - resoluut stelling 
nemen tegen wat fout is (ook al staat het in regeerakkoord), en 
tegelijkertijd degelijke alternatieven aanreiken.

2.  Onderwijsbeleid binnen UHasselt
Het onderwijsbeleidsplan voor de periode 2013-2018 is 
ambitieus, maar realistisch, en beschrijft zowel de visie op 
onderwijs als de strategische en operationele doelstellingen 
van UHasselt. Het plan kwam tot stand in een iteratief 
proces,  met OMT’s, faculteiten, onderwijsraad en college 
van decanen. Het is essentieel het opgebouwde draagvlak in 
stand te houden, en met volgehouden inspanning de nodige 
acties uit te voeren om de operationele doelstellingen en de 
beoogde resultaten uit het onderwijsbeleidsplan te realiseren. 
In de geest van een ‘connected organisation’ beperken we ons 
niet tot formele verantwoordelijkheden en voorgedefinieerde 
bestuursprocessen volgens de academische structuurregeling. 
In informele ontmoetingen en doelgerichte events trachten 
we alle actoren in onze onderwijspraktijk, zowel stafleden als 
studenten, te bereiken en te inspireren. De positief onthaalde 
onderwijsdag van vorig academiejaar, met rond-de-tafel 
discussies over onderwijsgerelateerde stellingen in divers 
samengestelde gespreksgroepen, is een voorbeeld om over 
onze onderwijsbenaderingen te reflecteren en toekomstgerichte 
actiepunten te identificeren.

Het voorgestelde team van rector en vice-rectoren 
onderschrijft met volle overtuiging de doelstellingen van het 
onderwijsbeleidsplan. Maar er dienen zich al weer nieuwe 
uitdagingen aan waarop we een antwoord moeten bieden, en 
op bepaalde punten willen het onderwijsbeleidsplan bijstellen en 
uitdiepen. We stellen u graag volgende nieuwe of bijgestelde 
krachtlijnen voor het onderwijsbeleid van de komende vier jaren 
voor.

Van student-gecentreerd naar leer-gecentreerd 
onderwijs.   ‘De student staat centraal’ en  ‘onderwijs in kleine 
groepen’ zijn begrippen die in het DNA van het UHasselt-
onderwijsconcept zitten. Daar zetten we verder op in, rekening 
houdend met het voortschrijdend inzicht in onderwijsvormen. 
Het onderwijsbeleidsplan zet de eerste stappen van een evolutie 
naar “leer-gecentreerd” onderwijs. Hier staat het leerproces van 
de student centraal, rekening houdend met de eigenschappen 
van de student om zo tot personalised education te komen. De 
student blijft centraal staan in zijn eigen leerproces, als één van 
de partners, terwijl de docent ook een centrale rol vervult als 
begeleider van dit leerproces. 

In deze context is evaluatie een fundamenteel gegeven. Niet 
enkel summatieve evaluatie (met examens aan het einde van 
een leerperiode) maakt deel uit van het leertraject, maar ook 
formatieve evaluatie met de nodige terugkoppelingsmomenten 
om de student bewust te maken van zijn vorderingen. In sommige 
opleidingen worden dergelijke leerprocessen al in enige mate 
aangewend. Door verdere professionalisering van een staf die 
al gesensibiliseerd is, kunnen we groeien in leer-gecentreerd 
onderwijs. Door het erkennen van de onderwijsinnovatieve 
initiatieven van docenten tijdens hun loopbaan, worden deze 
inspanningen ook gewaardeerd.

UHASSELT, ACADEMISCH
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Zonder de inspanningen voor onze bacheloropleidingen te 
verminderen, besteden we de komende jaren extra aandacht 
aan onze masters. Zo streven we naar een verbetering van de 
doorstroom van onze bachelor- naar onze masteropleidingen, 
en streven we naar een verhoging van de zijwaartse instroom 
in de masters. Afgelopen academiejaar bestudeerden een 
aantal opleidingen wijzigingen in hun doorstroompercentages 
en lijstten ze mogelijke oorzaken van een tegenvallende 
doorstroom op: voor sommige masters ging men daarna over 
tot curriculumaanpassingen. Geactualiseerde keuzepakketten 
of profielen die specialisatie toelaten, zijn beproefde ingrepen 
om de aantrekkelijkheid van een opleiding te verhogen, 
om zo de competitie met masteropleidingen van andere 
universiteiten succesvol aan te gaan. We zijn er ons van 
bewust dat het curriculum niet de enige factor is die bepalend 
is voor de studiekeuze voor een bepaalde master. Maar in 
tegenstelling tot externe factoren, hebben we wel controle 
over het curriculum en de onderwijsvormen. Daarom willen 
we met onze masteropleidingen de mogelijkheden verkennen 
om de lokale onderzoeksexpertise zo goed mogelijk in te 
zetten, en om onderwijsvormen te hanteren die de relatieve 
kleinschaligheid van onze opleiding in een voordeel omzetten 
(bv. real life projecten, multidisciplinaire opleidingsonderdelen 
en projecten,...). Overigens was de interfacultaire werkgroep die 
enkele maanden terug enkele brainstorm sessies hield over ‘hoe 
maken we onze masters aantrekkelijker ?’ een goed voorbeeld 
van een good practice in een connected organisation: leren van 
elkaars goede ideeën en zo de hele universiteit versterken.

Het Twin traject voor wiskunde en fysica laat erg intelligente 
studenten toe beide bachelordiploma’s in drie jaar te verwerven, 
door een verhoogd aantal studiepunten op te nemen. Naar 
analogie hiermee kan een versnelde doorstroom door een 
master mogelijk gemaakt worden, of de combinatie van 
afstudeerkeuzes. Dergelijke flexibiliteit kan de aantrekkelijkheid 
van masters verhogen.  Goede studenten tijdens hun master de 
kans geven om deel te namen aan onderzoek en te proeven van 
ondernemerschap kan onze masters een uniek en herkenbaar 
profiel geven.

De UHasselt speelt in op de nieuwe conceptnota (begin april) 
van de minister voor de lerarenopleidingen in Vlaanderen. 
Het wordt een uitdaging een marktgericht en efficiënt aanbod 
van lerarenopleidingen aan te bieden als afstudeerrichtingen 
in onze masteropleidingen. Nu bieden zowel universiteiten 
als hogescholen (voor de School of Arts) de Specifieke 
Lerarenopleiding (SLO) aan, voor afgestudeerde masters 
binnen hun onderwijsbevoegdheid, als de Centra voor 
Volwassenonderwijs (CVO’s), die zich richten op een bredere 
instroom richten (afgestudeerden secundair onderwijs, 
professionele en academische bacheloropleidingen en 
masteropleidingen, …). Een dergelijke SLO beslaat 60 
studiepunten, gelijk verdeeld over een theoretische en een 
praktijkcomponent. In deze constellatie biedt de UHasselt 
nu enkel een SLO Economie aan, terwijl heel wat van onze 
andere afgestudeerde masters de lerarenopleiding volgen bij 
een CVO. Sommige bachelor- of masteropleidingen erkennen 
onderwijsgerichte vakken die aan een CVO gevolgd worden, ook 
als keuze- of verbredingsvak.

Recent heeft de Vlaamse Regering  een conceptnota over de 
lerarenopleiding goedgekeurd, die spoedig wordt uitgewerkt 
in een decreet. De beoogde hervorming heeft enerzijds een 
kwalitatief hoogstaand aanbod van lerarenopleidingen op diverse 

niveaus (voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs) tot doel, 
en anderzijds het aantrekkelijker maken van lerarenopleidingen - 
en dus ook van het lerarenberoep- te verhogen. In functie van die 
doelstellingen wijzigt de organisatie van de lerarenopleidingen 
grondig. De conceptnota stelt voor dat de universiteiten een 
educatieve master voor leraar secundair onderwijs inrichten, 
met eventuele inbreng van CVO’s. Dergelijke educatieve master 
- als afstudeervariant in de reguliere master - zou maximaal 
120 studiepunten omvatten, waarvan 60 studiepunten aan 
de component ‘leraar’ besteed worden en de  andere 60 de 
vakinhoudelijke kennis in het studiegebied van de master moet 
bijbrengen.

De universiteiten krijgen via deze educatieve masters dus 
een grotere verantwoordelijkheid voor de lerarenopleiding  en 
dat brengt de komende jaren zowel opportuniteiten als 
uitdagingen mee voor UHasselt. We hebben er alle belang bij 
het lerarenberoep in te bedden als een aantrekkelijke finaliteit 
in ons onderwijsaanbod, niet in het minst om de huidige 
masters hun status als volwaardig uitgebouwde opleidingen 
te laten behouden. Daarnaast kan een gebalanceerd aanbod 
van educatieve masters voor een nieuwe doorstroom van 
bachelors naar onze masters zorgen. Bovendien zorgen door 
ons opgeleide leerkrachten voor verbondenheid met de regio 
en voor de samenwerking met secundaire scholen, zoals bv. 
bij initiatieven voor een vlotte overgang van secundair naar 
hoger onderwijs.  We gaan in dialoog met de opleidingen om 
mogelijke curriculumhervormingen in functie van de educatieve 
masters te bespreken, en zo streven we ernaar om educatieve 
masteropleidingen maximaal uit te bouwen aan UHasselt. 
Samenwerkingsmogelijkheden met de – volgens de conceptnota 
van de Vlaamse Regering in de hogescholen te integreren – 
CVO’s worden zorgvuldig voorbereid, zeker in het licht van het 
complexe Limburgse onderwijslandschap.

In het kader van de missie en visie van de UHasselt (cfr. 
supra) besteden we nog meer aandacht  aan het profiel van 
onze afgestudeerde bachelors en masters. Naast kennis 
en academische vaardigheden werken we reeds enige 
tijd expliciet aan de zgn. employability skills van onze 
studenten. Dat zijn vaardigheden zoals het in staat zijn tot 
vlotte communicatie aangepast aan het te bereiken doel en 
doelpubliek, sociaal vaardig en efficiënt in team kunnen werken, 
problem solving technieken beheersen, creatieve methoden 
kunnen toepassen,...  De meeste opleidingen staan ver met de 
implementatie van trajecten om employability skills te verwerven 
: deze doelstelling was trouwens een zwaartepunt, zo niet de 
reden voor een aantal curriculumwijzigingen. De OMT’s hebben 
de vaardigheidstrajecten vorm gegeven, rekening houdend 
met disciplinegebonden verwachtingen en vormtechnische 
aspecten van de curricula. We stellen vast dat er zich diverse 
manieren van aanpak ontwikkeld hebben in verschillende 
opleidingen: verwevenheid van employabilty skills  in bestaande 
opleidingsonderdelen, nieuwe opleidingsonderdelen met een 
focus op vaardigheidsonderwijs, vaardigheidstrajecten die voor 
een opbouw van het skills niveau zorgen en in de curricuula 
een plaats verwerven naast andere leerlijnen. De creativiteit 
waarmee de onderwijsstaf de employability skills inbedt in de 
verschillende opleidingen wijst erop dat het concept bottom-
up wordt opgepakt en uitgewerkt. Zo zien we aantrekkelijke 
voorbeelden in projectvakken (en onderwijsinnovatie-projecten) 
van multidisciplinaire projecten,  waarbij niet enkel docenten en 
begeleiders diverse disciplines vertegenwoordigen, maar ook 
studenten samenwerken over opleidingen heen.
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Het zijn net de vaardigheden die we als employability 
skills benoemen, die een echte meerwaarde bieden op de 
arbeidsmarkt. Idealiter staat een UHasselt-diploma niet enkel 
garant voor – veelal discipline-gebonden – academische bagage 
van onze studenten, maar wordt het ook geassocieerd met 
daadkrachtige intreders op de arbeidsmarkt. De vraag die zich 
hierbij stelt, is hoe aantoonbaar de employability skills zijn bij 
onze afstudeerders.  Kan een UHasselt-student zich zichtbaar 
onderscheiden op het vlak van verworven employability skills, 
zodat dit een troef wordt bij het solliciteren? De  beheersing 
van deze vaardigheden door onze UHasselt-studenten 
hangt uiteraard samen met de evaluatie ervan. Op dat vlak 
hebben we al enige ervaring opgedaan bij de uitwerking van 
vaardigheidstrajecten in diverse opleidingen, maar erkennen we 
ook de ermee samenhangende moeilijkheden. Hoe beoordelen 
we de vaardigheden los van de academische aspecten van een 
opleidingsonderdeel?  Hoe kunnen we technieken zoals een 
portfolio hanteren om groei in vaardigheidsniveau aan te tonen 
en de student aan te zetten tot zelfreflectie?

Rekening houdend met de diepgang waarmee onze 
onderwijsteams de vaardigheidstrajecten implementeren in 
de opleiding, en hun engagement voor een gedegen evaluatie 
van de employability skills, zullen we ook de komende jaren 
verder inzetten op employability skills als profileringskenmerk 
van de UHasselt. We zullen onderwijsinnovatieprojecten op dit 
vlak blijven aanmoedigen, en met de opleidingen overleggen 
over de meest kansrijke organisatiestructuren daarvoor. Zo 
kan een onderwijsinnovatieproject een impuls geven, terwijl 
inbedding in het onderwijs op langere termijn een integratie in 
de onderwijstaken van de onderwijsstaf en onderwijskundige 
medewerkers noodzaakt.

Verder werken we expliciet aan de visibiliteit van de employability 
skills bij onze afgestudeerden. Een mogelijke piste is een 
‘assessment’ op vaardigheidsniveau te zien als sluitstuk, zodat 
onze afstudeerders een bewijs van verworven skills kunnen 
voorleggen. In samenwerking met een extern of intern (uit 
te bouwen) assessment center kan de afstemming tussen de 
noden van typische academische jobs (skills en gewenst niveau) 
en onze vaardigheidstrajecten onderzocht worden, zodat een 
assessment kan uitgevoerd worden. Met deze kennis zullen 
we de praktische en organisatorische componenten verder 
uitwerken. Pilootprojecten voor doctoral school programma’s 
zijn hierbij een aanbevolen werkwijze. Na deze pilootfase in 
de Doctoral Schools kunnen we deze assesments mogelijk 
uitbreiden naar onze masterstudenten.

Op organisatorisch vlak hebben we de afgelopen jaren 
de krijtlijnen voor een meer uniforme indeling van het 
academiejaar uitgetekend. Drijfveren hiertoe waren o.a. de 
grote verscheidenheid in de lengte van de studieperioden die 
eensluidende communicatie over onze onderwijssystemen 
bemoeilijkt, de niet gelijklopende vakantieperioden en het 
tegelijkertijd les volgen in of doceren in verschillende systemen 
zoals blokken en trimesters. Na uitgebreide raadpleging van 
diverse stakeholders, zowel studenten als de academische 
staf, werd geopteerd voor een semestersysteem, met een 
opdeling van het semester in twee kwartielen in het eerste 
bachelorjaar. Dit systeem wordt ten laatste in 2018-2019 door 
alle opleidingen ingevoerd. De opleidingen van de faculteit 
Wetenschappen, de nieuwe opleiding handelswetenschappen 
en de opleiding biomedische wetenschappen kozen voor 
een onmiddellijke  instap in ‘de nieuwe jaarindeling’. Op basis 
van hun ervaringen met de nieuwe jaarindeling, zullen we de 
komende jaren het overleg met alle opleidingen verderzetten om 
het systeem zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van 
de specifieke opleidingen, zonder echter de basisprincipes van 
de meer uniforme jaarindeling via kwartielen en semesters terug 
in vraag te stellen. Door het behoud van (deels) gelijklopende 
vakantieperiodes, en van kwartielen als korte onderwijsperioden 
bij aanvang van een bacheloropleiding, moet zeker naar de 
omvang van opleidingsonderdelen en een optimale spreiding 
van examens en andere evaluatievormen gekeken worden. 
Via deze dialoog willen we ook oor hebben voor de boodschap 
van de studenten, dat zij juist omwille van de eigenheid in 
onderwijsvormen (deels samenhangend met de jaarindeling) 
opteren voor een opleiding aan UHasselt.

Wij gaan voor: 
-  de verdediging van het UHasselt-standpunt tegen toelatingsproeven. Tegelijk werken we zelf aan 

een valabel alternatief, het oriënteringstraject in nauwe samenwerking met de secundaire scholen
-  het waarmaken van de ambitie van het onderwijsbeleidsplan 
-  de evolutie van student-gecentreerd naar leer-gecentreerd onderwijs
-  aantrekkelijke profielen voor de masteropleidingen
-  de maximale inrichting van educatieve masters 
-  de verdere implementatie van employability skills, en starten een pilootproject om ze te evalueren 

via assessment
-  een  meer uniforme indeling van het academiejaar (semesters/kwartielen)
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Beleidsvoorstel 6 
Onderzoeks-  en valorisatiebeleid

► Omgevingsanalyse 3.  Het Vlaams universitaire landschap 
en zijn financiering staan onder grote druk.  Een te competitief 
financieringssysteem dwingt universiteiten tot ongezonde 
concurrentie
► Omgevingsanalyse 7. De UHasselt wordt meer en meer 
erkend - maar ook bevraagd - als een motor van (economische) 
ontwikkeling in de regio Limburg 
► Omgevingsanalyse 10.  Er beweegt wat aan de Vlaamse en 
Nederlandse universiteiten

De rol van de universiteit als knooppunt in het internationale 
innovatieweb wordt verder uitgediept als centraal concept. Dit 
nemen we op in de evaluatie van het beleidsplan 2011-2016, 
en de voorbereiding van een nieuw onderzoeksbeleidsplan dat 
erop voortbouwt.  Dit gebeurt in grondig overleg met belangrijke 
stakeholders van het onderzoek binnen en buiten UHasselt : 
onderzoekers, onderzoeksgroepen en –instituten, innovatie-
actoren in de regio en onderzoekspartners uit onze nationale 
en internationale netwerken. Uiteraard houden we rekening 
met de context van onderzoeksfinanciering in Vlaanderen, waar 
UHasselt haar plaats moet vrijwaren. De stijging van de laatste 
jaren in de BOF-sleutel zorgt gelukkig voor een betere interne 
financiering van talrijke onderzoeksinitiatieven. 

De Universiteit blijft inzetten op de volledige onderzoeksketen 
van fundamenteel naar innovatie-gericht onderzoek. Ze schrijft 
zich volledig in in het Open Science concept van Europa: we 
zullen aan ons recent goedgekeurd Open Access beleid  een 
Open Data beleid toevoegen.

Volgende accenten zijn belangrijk voor het onderzoeksbeleid 
van de komende jaren.

Skilled human capital.   We geloven in het speerpuntbeleid 
van onze multidisciplinaire onderzoeksgroepen en –
instituten, en ook in het interdisciplinair karakter van onze 
strategische onderzoekskeuzes. We plaatsen de onderzoeker 
centraal in ons onderzoeksbeleid. Naast de noodzakelijke 
academische vrijheid op individueel niveau (→ Beleidsvoorstel 
3.  Academische vrijheid), is serendipiteit ook een voorwaarde 
voor kwaliteitsonderzoek.  De échte wetenschappelijke 
innovaties komen van mensen die tijd kunnen vrijmaken om 
aan hun wetenschappelijke ideeën te werken. Daarom is een 
gepaste omkadering van onderzoekers – een kwalitatieve 
ondersteuning, inclusief onderzoeksadministratie - van groot 
belang voor onderzoekers in alle fases van hun carrière.  Het 
onderzoekspersoneelsbeleid stemmen we goed af met 
onderzoeksgroepen, -clusters en -instituten.

Veel doctoraatsstudenten dromen van een academische 
carrière, want dat komt hen voor als een natuurlijk - en 
misschien het enige - pad. Zij staan niet stil bij het feit dat maar 
één op tien doctoraatsstudenten een academische carrière 
kan uitbouwen, maar dat het net de taak van de universiteit 
is om onderzoekers te vervolmaken en voor te bereiden 
voor de arbeidsmarkt.  Employability skills zijn een vast 
deel van de programma’s van onze drie doctoral schools, 
die doctoraatsstudenten bewust voorbereiden op andere 

beroepsmogelijkheden.  Samen met de personeelsdienst 
gaan doctoral schools in nauw overleg met de ‘markt’ om het 
omkaderingsaanbod nog beter aan te passen aan reële noden 
van doctorandi.

►	 zie ook Beleidsvoorstel 13.  Personeelsbeleid

Een recent document van de EU over ‘Science Research and 
Innovation Performance  (2016)’, stelt vast dat de performantie van 
mobiele onderzoekers en van onderzoekers die internationaal 
co-publiceren hoger ligt dan onderzoekers die resp. in eigen land 
blijven, of enkel met landgenoten publiceren. De (internationale) 
mobiliteit en de participatie aan (internationale) netwerken 
worden systematisch - zij het op aanbevolen basis en dus 
niet verplicht  - opgenomen in de overeenkomst met startende 
tenure trackers. Naast de bestaande financieringskanalen 
voor mobiliteit binnen het BOF, zal de onderzoeksraad 
zoeken naar andere mogelijkheden om onderzoekers te 
stimuleren voor (multidisciplinaire) (internationale) netwerken: 
een voorbeeld, grote BOF-projecten met twee verschillende 
UHasselt-disciplines en een internationale groep, eventueel 
op basis van cofinanciering. Het onderzoeksbeleidsplan zal 
ook andere mogelijke stimuli onderzoeken.  UHasselt telt al 
veel internationale onderzoekers : daar moeten we blijven 
in investeren, om zo zowel onze internationale netwerken als 
onze onderzoekskwaliteit te versterken.  Het toetreden tot 
internationale netwerken blijft een belangrijke doelstelling op 
onderzoeksvlak.
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Onderzoekskwaliteit.  De talrijke initiatieven om de 
onderzoekskwaliteit aan onze universiteit te meten op 
verschillende niveaus (onderzoekers, onderzoeksgroepen, 
instituten, instelling) worden verder verfijnd, rekening houdend 
met de verschillende domeinen (α, β en γ wetenschappen) 
en types (fundamenteel, toegepast en innovatiegericht) 
van onderzoek. Om onze meetinstrumenten om te zetten in 
kwaliteitsinstrumenten, profiteren we mee van onze opgedane 
ervaring in het domein van interne en externe kwaliteitszorg, 
in het kader van de (onderwijsgerichte) instellingsreview. 
Zo kunnen we de kwaliteitscultuur in het onderzoek verder 
ontwikkelen en verfijnen. Hiervoor is een externe toetsing door 
(inter)nationale peers essentieel; kwaliteit dient gemeten te 
worden t.a.v. internationale standaarden. Onze onderzoekers 
ondervinden immers harde competitie voor het verwerven 
van onderzoeksfinanciering.  Uiteraard moet de (interne) 
kwaliteitsbewaking aandacht besteden aan verschillen tussen 
vakgebieden, bv. in het kader van de onderzoeksevaluatie 
voor  bevorderingen van het ZAP.  Onderzoekskwaliteit is 
intrinsiek verbonden met wetenschappelijke integriteit en 
ethiek. Het project voor een charter van ethiek en integriteit 
wordt geconcretiseerd en uitgebreid om de academische vrijheid 
te garanderen (zie hierboven).

Onderzoek van de Universiteit Hasselt op de wereldkaart.  We 
moeten realistisch blijven: voor een universiteit met een 
omvang en een missie zoals de UHasselt blijft het moeilijk 
om in bekende rankings zoals de Shanghai ranking te raken. 
Dat betekent echter niet dat UHasselt afwezig moet blijven 
op de wereldkaart: haar onderzoekers hebben wel degelijk 
internationale visibiliteit dankzij de kwaliteit van hun onderzoek. 
Door het talent van onze onderzoekers  - en de ondersteuning 
door de onderzoekscoördinatie - is het UHasselt-aandeel de 
laatste jaren gestegen in internationale financiering (ERC, 
FP7, H2020). We willen dit beleid voortzetten en  nieuwe 
financieringskanalen aanspreken (NIH, privéstichtingen, e.d.m.). 
Co-publicaties en netwerken zijn daarvoor onmisbaar. Nieuwe 
kanalen zijn ook te vinden in de synergie met andere initiatieven, 
bv. op onderwijsniveau (Erasmus+ programma’s) of bv. via het 
netwerk van het door VLIR-UOS gefinancieerd CUI in Marokko. 
Onderzoekspartners zijn zowel op regionaal als internationaal 
niveau (in ontwikkelde, ‘emerging’ en ontwikkelingslanden) te 
vinden, zowel in theoretische als in technologische domeinen. 
Zo kunnen we sterke netwerken realiseren.

De belangrijkste motoren voor het opbouwen van dergelijke 
internationale netwerken zijn de onderzoekers zelf, daarin 
gefaciliteerd door centrale diensten. Op instellingsniveau zullen 
we onze allianties met onze partners verder consolideren: 
in eigen land zijn de universiteiten van Namen en Luik mooie 
voorbeelden, net over de taalgrens. 

Onderzoek en maatschappij.  UHasselt ziet zichzelf niet als 
een kennisontwikkelaar in een ivoren toren. Het ligt in haar 
DNA om wetenschappelijke kennis te delen met haar omgeving. 
Naast valorisatie van onderzoek (zie beleidsvoorstel 7), is 
wetenschapspopularisering een maatschappelijke opdracht van 
de universiteit. Onze maatschappij is erg technologisch gericht, 
maar de toegang tot nieuwe kennis  binnen de STEM domeinen 
blijft beperkt voor een deel van de bevolking. UHasselt heeft 
een lange traditie om wetenschap te populariseren via allerlei 
initiatieven voor leerlingen, scholen, families, verenigingen, …. 
We kunnen nog andere doelgroepen bereiken met initiatieven 
in samenwerking met andere actoren. Om dat van de grond te 
krijgen, is het essentieel dat deze academische taken de gepaste 
appreciatie krijgen, nl. in het recent toegevoegde ‘community’ luik 
in de bevorderingsdossiers van ZAP. Deze initiatieven kunnen 
niet los worden gezien van de onderhandelingen op Vlaams 
niveau over de aanpassing van het financieringssysteem (zie 
omgevingsanalyse 3.).

Valorisatiebeleid.  Valorisatie van onderzoeksresultaten 
steunt op een goede interactie - in twee richtingen - tussen 
de academische en de privésector. De recente hervorming 
van de TTO en de aanwerving van IOF-mandatarissen bij de 
onderzoeksinstituten openen de deur voor een goed en pro-actief 
valorisatiebeleid. Het nieuwe IOF beleid wordt verder verfijnd 
en uitgerold. De zoektocht naar financiering voor toegepast 
onderzoek wordt een belangrijk thema, met daarin een duidelijke 
rol voor de IOF-mandatarissen. Binnen deze ambitie past ook 
het programma rond industriële doctoraten.

Wij  gaan voor:
- de bestendiging en versteviging van de positie van UHasselt in het Vlaamse onderzoekslandschap 
- het inschrijven van UHasselt in Open Science
- ruimte voor serendipiteit van de onderzoekers
- netwerkvorming en internationale opportuniteiten voor mobiele onderzoekers 
- kwaliteitscultuur, integriteit en ethiek in het onderzoek
- wetenschapspopularisering
- twee-richting verkeer tussen academische en privé sector voor onderzoeksvalorisatie.
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Beleidsvoorstel 7 
Internationalisering en ontwikkelingssamenwerking

Vanuit de klassieke opdrachten van de universiteit - onderwijs, 
onderzoek en dienstverlening - is internationalisering eerder een 
transversale academische aangelegenheid over deze opdrachten 
heen; een visie die we delen met de KMU’s. De vice-rectoren 
onderwijs en onderzoek zullen het internationaliseringsbeleid 
dus samen blijven opvolgen. Het beleidsplan 2013-2017 wordt 
verder geconcretiseerd en opgevolgd door de ad hoc werkgroep 
internationalisering, met inbreng van het college van decanen, waar 
nodig. We stellen voor dat deze werkgroep evolueert naar een raad 
die de voorbereiding van een nieuw beleidsplan internationalisering 
voor haar rekening neemt.

In onze visie is universitaire ontwikkelingssamenwerking 
(UOS) een bijzondere vorm van maatschappelijke dienstverlening, 
nl. capaciteitsopbouw voor ontwikkelingslanden. De 
financiering daarvoor is gekoppeld aan de federale minister 
van ontwikkelingssamenwerking volgens een met hem 
gesloten akkoord. Gezien het unieke karakter en de finaliteit 
van universitaire ontwikkelingssamenwerking, en gezien hoger 
vermeld raamwerk voor de financiering, verdedigen wij binnen 
VLIR het standpunt dat UOS beter zelfstandig opereert in de 
gedaante van de bestaande en goed functionerende entiteit 
VLIR-UOS. Paul Janssen is daar voorzitter van, en zal deze 
rol tot aan zijn emeritaat blijven opnemen. Verder moeten we 
helaas vaststellen dat er binnen de VLIR  momenteel geen 
gemeenschappelijke visie op het internationaliseringslandschap 
bestaat, en dat ook daar de KMU’s een andere visie hebben dan 
de grote universiteiten. 

Uiteraard volgen we de indicatoren zoals gedefinieerd in het 
beleidsplan 2013-2017 verder op.  Daarnaast brengen we een 
paar (nieuwe) accenten ter overweging en discussie voor het 
internationaliserings- en UOS-beleid.

Internationale uitgaande en inkomende mobiliteit 
bevorderen.  Het lijkt een evidentie dat universiteiten met 
internationalisering bezig zijn, want Europa en Vlaanderen 
hebben een duidelijk doel om de internationale mobiliteit te 
bevorderen. Studentenmobiliteit blijft belangrijk in dat opzicht, 
maar mobiliteit van docenten en onderzoekers is even belangrijk, 
want dat is de basis voor een internationaal georiënteerde cultuur 
bij de staf én voor de uitbouw van internationale netwerken. Er is 
reeds een principieel akkoord om inspanningen van ZAP-leden 
voor internationale onderwijsprogramma’s en UOS op te nemen 
in het bevorderingsdossier.  Studentenmobiliteit naar en van 
ontwikkelingslanden willen we stimuleren door de oprichting van 
een eigen fonds.

Internationale netwerken versterken en benutten.  Het is 
onze ambitie om bij een gepast  internationaal netwerk van 
universiteiten aan te sluiten, zoals het European Consortium 
of Innovative Universities (ECIU) waarvoor we recent een 
aanvraag ingediend hebben. Tegelijkertijd moeten we bestaande 
netwerken op het niveau van onderzoekgroepen en -instituten, 
opleidingen, faculteiten en op instellingsniveau sterker maken 
door betere synergieën, bv. student/docentuitwisseling 
gekoppeld aan gezamenlijke onderzoeksprojecten, en 
samenwerkingen over vakdomeinen heen. Strategische 
contacten met partneruniversiteiten (bv. Namen, Maastricht, 
of meer recent via onze coördinatie van een VLIR-UOS IUS in 
Marokko) kunnen we beter benutten door samen op te treden 
in internationale netwerken of financieringsaanvragen (bv. 
internationale masters, gezamenlijke doctoraten, Erasmus+ of 
H2020 aanvragen). Ook externe actoren (privé sector, NGO’s) 
moeten we actief benaderen.

Internationale ervaring en uitstraling.  Ook als UHasselt 
goed scoort op  het aantal inkomende internationale studenten 
en onderzoekers (o.a. op PhD niveau), en in het domein van 
internationalisation at home (zomercursussen bv.), blijft de 
internationale dimensie van onze opleidingen een aandachtspunt. 
We bieden vijf internationale (Engelstalige) masters aan, maar de 
studenten ervaren deze internationale dimensie nog te weinig. 
We moeten ook meer investeren in een aanbod van cursussen 
vreemde talen voor studenten en docenten.

Wij gaan voor:
- capaciteitsopbouw in het Zuiden door universitaire ontwikkelingssamenwerking volgens het VLIR-

UOS model
- het maken van wereldburgers van UHasselt-studenten en -docenten/onderzoekers, door 

internationale mobiliteit
- het beter benutten van Euregionale en internationale netwerken
- toetreding tot een internationaal netwerk van universiteiten met een gelijkaardig profiel als 

UHasselt (bijvoorbeeld ECIU)
- aanbod van vreemde talen cursussen
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Beleidsvoorstel 8 
Studentenbeleid 

Met de studenten zullen wij pleiten voor een betere 
campusinfrastructuur en een betere ontspanningsinfrastructuur, 
op en rond de campus in Diepenbeek en Hasselt. Een nieuwe 
Villicus in Diepenbeek is een reële optie, die UHasselt concreet 
mee zal  ondersteunen. Samen met de stad Hasselt zoeken we 
naar een gelijkaardige locatie in Hasselt. Ook de geplande bouw 
van de nieuwe sport- en fuifzaal aan de Fitllink in Diepenbeek 
moet nu snel gerealiseerd worden voor de sportlessen van de 
opleiding kine, maar vooral voor de recreatieve en competitieve 
studentensport.  De multifunctionele zaal zal ook dienstig zijn 
voor studentenfuiven, fakbars en cantussen.
Na de praesesverkiezingen zullen we erop aandringen dat de 
restrictieve maatregelen van de gemeente Diepenbeek 
inzake fuiven objectief en grondig geëvalueerd worden.  Wij 
willen de overlast voor de buurt beperken door mee te werken 
aan realistische en efficiënte maatregelen, maar absolute 
nul-overlast en studentenleven rijmen nu eenmaal niet met 
elkaar.  En een universiteit zonder studentenleven zal snel een 
universiteit zonder studenten worden... De huidige restricties 
gaan al erg ver, en verder kan echt niet meer. Beperkingen 
waarvan de effectiviteit niet kan worden aangetoond, moeten 
teruggeschroefd worden: de effecten van het aantal toegelaten 
fuiven, de periode waarin ze kunnen georganiseerd worden, en 
de openings- en sluitingsuren op de overlastklachten moeten 
objectief bekeken worden.  UHasselt moet immers een toffe 
locatie blijven, om te studeren en om te fuiven.

Hoger onderwijs kost veel geld voor de studenten en hun 
ouders.  Daarom zal de dienst studentenvoorzieningen nagaan 
of het huidige beleid van sociale toelagen (zowel collectief 
als individueel) nog aan de maat is. Hoewel het verhoogde 
inschrijvingsgeld de besparingen op de werkingstoelage deels 
moeten compenseren volgens de minister zullen we toch 
bekijken of we een deel van het verhoogde inschrijvingsgeld 
kunnen aanwenden om de sociale toelagen waar nodig te 
verhogen.

Een bijzonder punt van aandacht is de beschikbaarheid van 
voldoende studentenkamers, in redelijke en gevarieerde 
prijsklassen.  De toepassing van het recente Kamerdecreet zet 
de particuliere markt immers onder druk en studentenkamers 
worden meer en meer een aangelegenheid van 
projectontwikkelaars en grote immo kantoren, wat de prijs niet 

ten goede komt.  Zowel in Hasselt als in Diepenbeek moet het 
beschikbare en vergunde  aantal studentenkamers continu 
opgevolgd  worden, zodat er geen schaarste ontstaat die de 
prijzen opdrijft.  UHasselt moet haar studentenkamerbeleid 
samen met de studenten tegen het licht houden en aanpassen 
waar nodig.

De studenten vragen naar een betere fysieke integratie van de 
opleidingen industrieel ingenieur en (interieur)architectuur in 
de UHasselt. Ze zijn inderdaad in ‘perifere’ gebouwen gehuisvest 
met een andere look and feel en afwijkende openingsuren. Dit 
zal door de beheerder met spoed opgenomen worden.  Deze 
problematiek wordt ook meegenomen met de algemene bouw- 
en verbouwingsplannen.

Onze studenten nemen hun verantwoordelijkheid in ons 
model van medebestuur ernstig op, en hun inbreng in de vele 
organen en overlegstructuren wordt erg naar waarde geschat. 
Uiteraard blijven we geregeld overleg met de StuRa voeren om 
voortdurend de vinger aan de pols te houden voor wat betreft 
hun visie, verwachtingen en kritiek. Hun vraag naar een 2e 
student als lid van het bureau van de onderwijsraad - ook al om 
een betere continuïteit te kunnen garanderen als een student-lid 
afstudeert - is terecht. We gaan ook graag in op hun aanbod/
vraag om voldoende studenten op te nemen in de stuurgroep 
die de nieuwe ICT strategie gaat formuleren en een plan zal 
uitwerken om de huidige problemen aan te pakken.

Wij gaan voor:
- betere campusinfrastructuur voor studenten, met aandacht voor sportbeleving en  fuiven, cantussen, 

fakbars
- een grondige evaluatie en bijsturing van de fuifrestricties van de gemeente Diepenbeek
- een evaluatie en bijsturing van het beleid voor sociale toelagen
- een mogelijke verhoging van bepaalde sociale toelagen te financieren met een deel van het 

verhoogde inschrijvingsgeld
- een studentenkamerbeleid dat genoeg kwalitatieve en betaalbare kamers garandeert
- een betere integratie van IIW- en architectuurstudenten in de UHasselt-gebouwen
- actieve betrokkenheid van studenten in de stuurgroep die een nieuwe ICT strategie gaat uitwerken 

en implementeren
- een tweede studentenvertegenwoordiger in het bueau van de onderwijsraad
- de StuRa-voorzitter wordt uitgenodigd op het College van Decanen Deel B voor besprekingen van 

dossiers die uit de Onderwijsraad komen
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Beleidsvoorstel 9 
De opstelling van de UHasselt in het universitaire 
landschap

► Omgevingsanalyse 1. UHasselt bekleedt een volwaardige  
 positie in het Vlaamse universitaire landschap
► Omgevingsanalyse 3.  Het Vlaams universitaire landschap 
en zijn financiering staan onder grote druk.  Een te competitief 
financieringssysteem dwingt universiteiten tot ongezonde 
concurrentie
► Omgevingsanalyse 4.  De samenwerking tussen de grote 
en de kleinere universiteiten verloopt stroef
► Omgevingsanalyse 5.  De samenwerking tussen UHasselt 
en KU Leuven loopt moeizaam.  De samenwerking met UM blijft 
belangrijk voor life sciences en  rechten, maar de samenwerking 
uitbreiden is geen prioriteit voor de huidige UM-beleidsploeg

De positie van UHasselt in het universitair landschap is behoorlijk 
versterkt, maar dat landschap is sterk verdeeld en bestaande 
formele samenwerkingen (de zgn. ‘as’ UGent-VUB en de ‘as’ KU 
Leuven-UHasselt) zijn  niet langer vanzelfsprekend.  Tussen de 
grote universiteiten en de kleine en middelgrote universiteiten 
(KMU’s) is er een belangrijke breuklijn.  UHasselt blijft pleiten 
voor een eensgezind front van de drie KMU’s: hopelijk volgen 
de nieuwe rectoren van UA en VUB deze visie.  

Een belangrijke bron van verdeeldheid is het financieringssyteem 
van 2008, dat geleid heeft  tot een ongezonde over-competitie 
tussen de universiteiten voor hun jaarlijkse middelen, uit een 
grotendeels gesloten enveloppe.  De instellingsfinanciering is 
sterk afhankelijk van studentenaantallen en wetenschappelijke 
output, en de sokkel is beperkt. Bovendien moet elke universiteit 
dit externe verdeelmodel op een of andere manier vertalen naar 
de interne allocatiemodellen, wil men niet in een systematisch 
achteruitgangsscenario terecht komen. Ook UHasselt doet 
dat, al zwakken we in ons kaderverdeelmodel het belang van 
onderzoeksoutput toch behoorlijk af. Hoe dan ook vertaalt de 
externe opgelegde competitiedruk zich deels intern, en gaan 
professoren strategisch gedrag vertonen om zoveel mogelijk 
middelen te verwerven. Ongewild leidt dit tot verminderde 
aandacht voor onderwijs, maatschappelijke dienstverlening 
en interne beleidstaken. Hoewel UHasselt zich tot op heden 
goed staande houdt in het systeem pleiten we toch voor een 

radicale herziening van het systeem, bijvoorbeeld zoals bij 
de Strategische Onderzoekscentra (SOC’s). Daar wordt niet 
gewerkt met een competitief model, maar wordt voor elke SOC 
een beheersovereenkomst met de regering afgesloten met daarin 
specifieke key perfomance indicators (KPI’s) die kenmerkend 
zijn voor de eigenheid van het desbetreffende SOC, en de 
financiering wordt gekoppeld aan het behalen van deze KPI’s. 
Een dergelijk systeem is ook mogelijk voor de universiteiten, 
waarbij bij de toegekende werkingsmiddelen rekening 
gehouden wordt met de prestaties van de universiteit t.o.v. 
de voor haar gedefinieerde KPI’s.  Een bijkomende, beperkte 
competitie op gemeenschappelijke KPI’s rond onderwijs- en 
onderzoeksoutput is nog altijd mogelijk. De UHasselt zal vanuit 
haar VLIR voorzitterschap een dergelijke aanpassing van het 
financieringssysteem sterk bepleiten.

Maar los van de verdeling van middelen over de universiteiten 
(en hogescholen) moeten we solidair met de andere 
hogeronderwijsinstellingen pleiten voor een verhoging van 
de middelen voor hoger onderwijs. Sinds 2008 dalen onze 
toelagen in reële termen door de structurele onderindexering 
en daar bovenop komen de besparingen van de afgelopen twee 
jaren. In 2017 moet het systeem van de ‘kliks’ (meer geld in het 
verdeelsysteem als er meer studenten/verworven studiepunten 
zijn) absoluut terug in werking treden. Door de systematische 
onderfinanciering is de werkdruk voor het personeel in het 
hoger onderwijs immers veel te hoog opgelopen. Ook de 
administratieve overlast moet nu echt eens naar beneden: 
de UHasselt moet jaarlijks 130 verschillende rapporten 
aanleveren aan de regering ter verantwoording, waarvan een 
groot deel een week of meer vraagt van een personeelslid van 
de centrale diensten om het op stellen. Tel daarbij ook nog 
de werktijd op decentraal niveau om bepaalde gegevens aan 
te leveren. De verhouding tussen de regering en het hoger 
onderwijs moet eindelijk evolueren van een basishouding van 
wantrouwen en controle naar een houding van vertrouwen. 
De minister heeft aan het begin van haar ambtsperiode al een 
belofte in die zin gedaan, maar helaas blijft de uitvoering ervan 
nog altijd uit.   

UHASSELT EN HAAR OMGEVING
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Wat de samenwerking tussen UHasselt en de KU Leuven 
betreft, lijkt het erop  dat het huidige beleid in Leuven het 
overkoepelend akkoord van 2008 niet langer beschouwt als een 
bindend uitgangspunt, maar tegelijkertijd niet wil raken aan de 
diverse deelakkoorden rond de opleidingen industrieel ingenieur, 
rechten, handelswetenschappen en kine. De negatieve uitlatingen 
van de rector van KU Leuven in de pers leiden daarenboven tot 
een vertroebelde relatie, die in de komende maanden moet 
uitgeklaard worden.  Bovendien bevat  het raamakkoord van 2008 
een aantal afspraken die belangrijk zijn voor UHasselt, zoals de 
uitbouw van academische ziekenhuisdiensten in Jessa en ZOL 
en een nieuwe bacherloropleiding bio-ingenieur aan UHasselt, 
die voor ons essentieel waren in een globaal evenwichtige 
samenwerking. Indien KU Leuven deze afspraken niet langer 
aanvaardt, is het maar zeer de vraag of wij de samenwerking 
nog willen voortzetten, en zo ja, onder welke voorwaarden 
en voor welke opleidingen. KU Leuven moet beseffen dat de 
samenwerking met UHasselt niet in steen gebeiteld is, en dat 
wij - voor zover een decreet of besluit van de Vlaamse Regering 
ons oplegt om voor een bepaalde opleiding samen te werken 
met een andere Vlaamse universiteit - wij ook naar een andere 
partneruniversiteit kunnen uitkijken.

Gezien haar internationale positionering is het voor de 
Universiteit Maastricht momenteel geen prioriteit om haar 
samenwerking met UHasselt verder uit te bouwen.  Toch moeten 
we nagaan of we sterker kunnen samenwerken op het vlak 
van innovatieontwikkeling in de regio (bv. door een koppeling 
van Brightlands aan SALK). Toch blijft het jammer dat UM 
geen stappen zet om samen te werken voor nieuwe (master)

opleidingen in de exacte wetenschappen. UHasselt blijft er haar 
schouders onder zetten.  We zullen de goede contacten met de 
andere Euregio universiteiten Luik en Aken verder uitbouwen, en 
ook de banden met Namen - een universiteit met een profiel dat 
sterk gelijkt op het onze aan de andere kant van de taalgrens - 
zullen we nader aanhalen.

Wij gaan voor:
- een eensgezind front van de drie kleine en 

middelgrote universiteiten (KMU’s)
- een verhoging van de middelen voor hoger 

onderwijs in Vlaanderen
- een nieuw financieringssysteem dat de over-

competitie tussen universiteiten terugdringt
- het terugdringen van de administratieve 

overlast die de regering ons oplegt
- het opklaren van de relatie met KULeuven, 

vanuit de premisse dat de samenwerking 
UHasselt-KU Leuven niet in steen gebeiteld is

- de uitbreiding van de samenwerking met UM 
in het domein van exacte wetenschappen

- de verkenning van synergieën tussen 
Brightlands en SALK.
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Beleidsvoorstel 10 
UHasselt en  de regio Limburg

► Omgevingsanalyse 7. De UHasselt wordt meer en meer 
erkend - maar ook bevraagd - als een motor van (economische) 
ontwikkeling in de regio Limburg 

Zoals blijkt uit haar missie, wil UHasselt zich duidelijk opstellen 
als een civic university, een motor voor regionale ontwikkeling. 
Dat doen we met een opleidingsaanbod dat geënt is op de 
noden van de regio (bv. de opleiding handelswetenschappen 
als gevolg van SALK), maar steeds vanuit een internationale 
gerichtheid.

Maar dat doen we ook door in bepaalde sectoren de innovatie-
gestuurde economische groei zelf actief mee te ondersteunen 
via ons Full Regional Innovation System (FRIS) model, in de 
groei- en toekomstsectoren die in consensus door de SALK 
expertencommissie van Herman Daems werden geïdentificeerd:

1. life sciences en health care;
2. logistiek en mobiliteit;
3. cleantech;
4. duurzame energie;
5. innovatieve bouw;
6. vrijetijdseconomie;
7. innovatieve land- en tuinbouw;
8. creatieve economie.

Daarnaast richten we ons ook op de voor Limburg nog steeds 
belangrijke mature sector van de maakindustrie, alhoewel we 
daarop geen ecosysteem benadering voor innovatie toepassen. 
In de genoemde groei- en toekomstsectoren hebben we ons in 
SALK geëngageerd om samen met andere partners - waaronder 
de hogescholen, LRM en het Innovatiecentrum Limburg - 
regionale ecosystemen voor innovatie uit te bouwen. De fase 
van ontwikkeling waarin deze acht ecosystemen zich bevinden, 
zijn zeer verschillend. Het FRIS life sciences en health care is 
zeker het verst gevorderd, maar is dan ook al meer dan een 
decennium actief.  Andere ecosystemen zijn maar recent of zelfs 
nog niet uit de startblokken gekomen. Een belangrijk punt hierbij 
is de financiering om de FRIS systemen operationeel te maken 
en te houden, nl. om het netwerk van bedrijven, onderzoekers en 
overheden -  het ecosysteem – in stand te houden. Maar even 
essentieel is de katalysatorfunctie in het FRIS, die bestaat 
uit drie cruciale componenten, nl. 1) de internationalisering van 
starters en groeibedrijven via ondersteuning bij de ontwikkeling 
van een internationale strategie, 2) de introductie van enabling 
technologieën zoals ICT en 3) de cross-overs tussen diverse 
FRIS systemen. 

Zowel bij de ondersteuning van de ecosystemen als in de 
katalysatorfunctie willen UHasselt en LRM een belangrijke 
rol opnemen. Deze financiering kan niet van UHasselt zelf 
komen (trouwens ook niet van LRM): zeker in het huidige 

Wij gaan voor:
- UHasselt als civic university met een opleidingsaanbod geënt op de regio
- een actieve rol in innovatie-gedreven economische groei in acht groei- en toekomstsectoren en in 

de maakindustrie, via Full Regional Innovation Systems (FRIS)
- een onderzoekscentrum voor de regio Limburg binnen de UHasselt

financieringsmodel is daarvoor geen ruimte als we niet 
substantieel willen inboeten op onze outputparameters. De 
financiering zou deels kunnen komen van het Vlaams niveau 
(clusterfinanciering), maar moet toch vooral regionaal voorzien 
worden via bv. de Stichting Limburg Sterk Merk (LSM) of 
de provinciale begroting, of via Europese structuurfondsen 
zoals EFRO. Aangezien economie en innovatie, ook na de 
herziening van de provinciale bevoegdheden, een provinciaal 
beleidsdomein blijft, pleiten wij op termijn (vanaf 2018) voor 
een structurele financiering van de FRIS systemen vanuit de 
provinciale begroting. We zullen de nieuwe deputatie moeten 
overtuigen om hiervoor de nodige middelen te voorzien.

De rol die UHasselt wil opnemen, gaat breder dan de innovatie-
ondersteuning via het FRIS model. Vanuit haar internationale 
gerichtheid en academische competentie kan UHasselt op tal 
van andere vlakken de regionale ontwikkeling mee vorm geven. 
We haalden de culturele ontwikkeling al eerder aan, waarbij 
onze faculteit Architectuur en Kunst een belangrijke rol kan en 
wil spelen, in samenspraak met andere partners zoals Z33 en 
de Stadstriënnale.

De UHasselt wil binnen haar academische structuren - mits 
adequate bijkomende financiering - ook een onderzoekscentrum 
voor de regio Limburg uitbouwen dat academische 
competenties uit onze verschillende faculteiten en instituten 
samenbrengt om regionale vraagstukken aan te pakken, zoals bv. 
een mobiliteitsplan Limburg (uitgaande van diverse scenario’s), 
een strategisch plan voor duurzaam toerisme, verdere opvolging 
van het SALK programma, een klimaatplan… We bepleiten dit 
voornemen bij de Limburgse beleidsmakers.
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Beleidsvoorstel 11 
Onze ICT voorzieningen

► Omgevingsanalyse 2.  Geen groei zonder interne  
 groeipijnen, en die moeten we nu aanpakken

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is van cruciaal 
belang voor UHasselt, en dit zowel bij informatie-uitwisseling 
met externe spelers als voor interne administratieve en 
onderwijsgebonden processen. 

Interne ICT systemen en processen.  Interne ICT systemen, en 
de organisatorische processen en workflow die ze ondersteunen, 
moeten als een motor voor de organisatie fungeren. Onze 
informatiesystemen voldoen momenteel niet aan deze 
verwachtingen. Te vaak stellen we vast de beperkingen van de ICT 
systemen onze workflow bepalen, i.p.v. omgekeerd. Gebruikers 
klagen over traagheid, verouderde user interfaces, ontbrekende 
functionaliteiten, en een gebrek aan robuustheid. Mede door 
onze historiek van een geleidelijke uitbreiding en aanpassing 
van onze informatiesystemen aan telkens nieuwe noden, 
zijn we op het punt gekomen dat wijzigingen in de bestaande 
informatiesystemen relatief duur zijn. Suboptimale en verouderde 
softwaretechnologie jagen de kost - in termen van menskracht 
- voor een aanpassing de hoogte in, en kunnen het gewenste 
betrouwbaarheidsniveau niet meer garanderen. Voorbeelden 
zijn er genoeg: de nieuwe versie van de studiegidsapplicatie, 
of de applicatie van het academisch dossier en door studenten 
gesignaleerde problemen met het elektronisch studentendossier. 
Hieruit blijkt dat diverse gebruikersgroepen geïmpacteerd zijn, 
en dat administratieve en academische processen lijden onder 
de huidige situatie. De centrale informaticadiensten kunnen de 
veelheid aan vragen voor uitbreiding en aanpassing van onze 
informatiesystemen vaak niet op korte termijn aan, omwille van 
een beperkte staf en een veelheid aan acute problemen. De 
recente ICT audit identificeert dezelfde problemen, en met de 
conclusies van deze audit willen we aan de slag.

Laat het duidelijk zijn dat we als beleidsteam alle inspanningen 
om onze ICT infrastructuur en informatiesystemen in bedrijf 
te houden, en mee te laten groeien met steeds wijzigende 
noden, sterk appreciëren. We spreken dan niet alleen over de 
technische ondersteuning en software ontwikkeling in de centrale 
informaticadiensten, maar ook over decentrale ontwikkelingen 
voor (afstands-)onderwijs en administratie, en over de 
betrokkenheid van diverse vertegenwoordigers in analyses en 
evaluaties. De constructieve aanpak van de faculteiten en StuRa 
heeft ons geholpen bij het in kaart brengen van de problematiek. 
Ook de Informatieveiligheidscommissie heeft reeds zeer goed 
werk geleverd in haar korte bestaan.  

We menen echter dat we nu resoluut moeten kiezen voor een 
disruptieve aanpak, eerder dan een evoluerende stap in onze 
Informatie- en Communicatietechnologie strategie. Zowel interne 
als externe factoren sporen ons hiertoe aan. Onze sterk gegroeide 
organisatie heeft andere noden op ICT vlak waarvoor we geen 
antwoord kunnen bieden. Om het lopende ‘Business Intelligence’ 
project te laten uitgroeien tot een beslissingsondersteunende 
tool voor de verschillende managementsniveaus in UHasselt, 

moeten de dashboards kunnen inhaken op goed uitgewerkte 
en performante informatiesystemen. Informatieveiligheid blijft 
cruciaal op een open campus, met toenemende connecties naar 
organisaties waar we mee samenwerken. De overheid verwacht 
omvangrijke en gedetailleerde rapportering over onze indicatoren. 
Privacy wetgeving beïnvloedt zowel de informatiesystemen die 
onze dagdagelijkse werking ondersteunen, als de omgang met 
data in de context van studies met menselijke deelnemers. 

In een wereld waarin data steeds meer aan belang winnen, is een 
goed beheer van onderzoeksdata onmisbaar, zeker gezien 
de toenemende vereisten om ‘research data integrity’ aan te 
tonen via goed beheer van de ruwe data van wetenschappelijke 
experimenten. Zo kan UHasselt aansluiten bij trends zoals Open 
Science en Open Data, nadat we hiervoor een policy uitgetekend 
hebben in samenspraak met onze onderzoekers (het project zal 
geïnitieerd worden door de onderzoeksraad).

Om in de eerstkomende jaren een beduidende verbetering 
te realiseren, en om flexibel  te kunnen inspelen op de 
dynamiek in onze organisatie, zullen we een geïntegreerd 
strategisch plan voor ICT Beheer en Ontwikkeling uitwerken, 
dat diverse perspectieven van hardware infrastructuur, 
netwerkbeheer, software beheer en ontwikkeling, data opslag 
en informatieveiligheid integreert  en de krijtlijnen vastlegt voor 
onze ‘Enterprise en ICT architectuur’. Waar nodig moeten 
organisatorische aspecten zoals de verantwoordelijkheden 
van diverse diensten in vraag gesteld worden, en wordt een 
professionalisering van de management- en engineering 
processen voorgesteld. Ook dienen strategische keuzes 
gemaakt te worden inzake eigen software ontwikkeling versus 
outsourcing. Een eerste versie van dit plan ICT Beheer en 
Ontwikkeling, inclusief een grondige analyse van de huidige 
situatie en een strategisch gefundeerd actieplan voor de 
eerstkomende vier of vijf jaar, moet eind 2016 ter beschikking 
zijn. Vanzelfsprekend is er een grote betrokkenheid van de 
beheerder en de directeur ICT & facilitair beheer bij zowel de 
uitwerking als de uitvoering van dit strategisch plan. We zullen 
ook een stuurgroep samenstellen met vertegenwoordigers 
van academisch personeel, ATP en studenten. Een mogelijke 
piste is het opsplitsen van de beslissingen op strategisch 
en beleidsniveau enerzijds, en de operationalisering van 
dit beleid anderzijds, zoals ook gesuggereerd werd door de 
auditcommissie.

Om de nodige impuls en snelheid van uitvoering te geven 
aan dit geheel van maatregelen op het vlak van ICT Beheer 
en Ontwikkeling, zullen we in de begroting 2017 en in 
de meerjarenbegroting  aanzienlijk bedragen voor ICT 
reserveren.



27

ICT als hefboom voor ons onderwijs.  De hierboven beschreven 
planmatige aanpak voor ICT systemen en processen, met 
aandacht voor strategische en operationele beslissingsniveaus, 
is eveneens van toepassing voor ICT applicaties voor onderwijs. 
Qua infrastructuur gaan we uit van een verdere afbouw van 
PC-lokalen, maar niet zonder de nodige alternatieven, zoals 
een aantrekkelijk laptop aanbod. Binnenkort voorzien we reeds 
een pilootproject met Chromebooks,  lichte, zgn. ‘thin client’ 
computers voor bijna uitsluitend webtoepassingen. Als die 
volstaan voor de vereiste toepassingen van onze studenten, 
zorgen ze voor bijkomende flexibiliteit : de mobiliteit van 
laptops gecombineerd met een ingerichte (maar verplaatsbare) 
computerklas. Dergelijke flexibiliteit is wenselijk om onze 
infrastructuur optimaal af te stemmen op onderwijsvormen en 
groepsgrootte, en laat tevens toe makkelijker om te gaan met 
tijdelijke situaties tijdens de geplande renovatie van gebouw D 
op campus Diepenbeek.

Als we voluit willen gaan voor het imago van een 
onderwijsgerichte universiteit die haar onderwijsvormen flankeert 
met hedendaagse ICT, dan moeten we het basisniveau van ICT 
infrastructuur en (educatieve) toepassingen overstijgen. Enkel 
dan kan ICT een hefboom zijn, één van de pijlers die bijdragen 
tot de kwaliteit van ons onderwijs. Dat impliceert een accent 
op didactische en onderwijskundige meerwaarde, eerder dan 
op ICT op zich. Zonder onderwijsinnovatieprojecten te willen 
beperken tot deze die ICT of technologie centraal stellen, zullen 
we bewust kiezen voor pilootprojecten die ook deze aspecten 
kunnen verkennen. Zo kunnen we kennis en ervaring opdoen 
met verschillende benaderingen en technologieën, voordat we 
concepten die reeds hun nut bewezen hebben op grote schaal 
implementeren. Informatie-uitwisseling en het delen van good 
practices is belangrijk, of het nu gaat om nieuwe mogelijkheden 
in Blackboard, of om het inschatten van de meerwaarde 
van een bestaande MOOC. Hier zien we een belangrijke rol 
voor de Blended Learning werkgroep en de Onderwijsraad. 
Een potentiële wisselwerking tussen onderwijsinnovatie en 
onderzoek van onderwijs kan O3 en de Blended Learning 
werkgroep occasioneel of structureel samenbrengen.

Overeenkomstig de internationale tendens stelt UHasselt een 
toenemende digitalisering en ICT gebruik in al haar opleidingen 
vast. Verkenning en stapsgewijze realisatie van Blended Learning 
in de masters Statistiek en Mobiliteitswetenschappen is niet enkel 
een sterke verwezenlijking op het vlak van onderwijsinnovatie 
en internationalisering, deze inspanningen hebben ook geleid 
tot meervoudige toepassingen van kennis en technieken. 
Onder impuls van deze voorbeelden vinden video lectures hun 
weg buiten de context van Distance Learning, o.a. in digitale 
platformen voor regulier onderwijs en voor remediëring. Dit is 
meteen een mooi voorbeeld van leer-gecentreerd onderwijs, 
waarvoor ICT technologie een sterke facilitator kan zijn. In de 
komende beleidsperiode zal een leer-gecentreerde benadering 

onze drijfveer zijn bij het zoeken naar een synergie tussen onze 
ICT strategie en onze onderwijsdoelstellingen.

Het is belangrijk om in de komende jaren initiatieven zoals 
SOHO projecten gaande te houden, en na te gaan hoe ze 
een positieve bijdrage leveren aan de slaagkansen van onze 
eerstejaars. In sommige SOHO projecten staat ICT centraal, 
zoals bv. het Gamingproject om basiskennis chemie in te 
oefenen, en het platform voor wiskunde toetsing en remediëring 
dat de septembercursus ondersteunt. De samenwerking met 
TU Eindhoven heeft hier voor aanzienlijk meer efficiëntie 
gezorgd, en laat ons toe ook de komende jaren het potentieel 
aan toepassingsmogelijkheden uit te breiden (bv. meer ad hoc 
remediëring tijdens 1 Ba), en het project te verbreden naar 
bijkomende opleidingen.

Analoog kunnen we verkennen of de in de faculteit GLW 
verworven ervaring met het Docimo platform voor evaluatie kan 
verbreden naar andere opleidingen die dit wensen.

Nu reeds worden studenten informatica, beleidsinformatica 
en industireel ingenieur Elektronica-ICT ad hoc betrokken bij 
verkennende projecten op het vlak van ICT. We willen dat meer 
systematisch doen.  We gaan ook voor een intensief overleg met 
een werkgroep van studenten met interesse voor ICT in relatie 
tot UHasselt.  Studenten waren reeds betrokken bij beslissingen 
rond het laptop aanbod, en de studenten signaleren ons hun 
bijzondere interesse om mobile apps te realiseren die bijdragen 
aan hun beleving van hun studietijd op onze campussen.

Wij zetten volop in op volledig nieuwe ICT systemen en processen.  Wij brengen de aanbevelingen van 
de recente ICT audit in uitvoering, waarbij er een totale breuk komt met de huidige systemen.  We 
zorgen voor een geïntegreerd strategisch plan voor ICT Beheer en Ontwikkeling, tegen eind 2016, 
met in de begroting 2017 en de meerjarenbegroting voldoende middelen om dit plan uit te rollen. 
We betrekken alle gebruikers - uiteraard ook de studenten - bij een stuurgroep die dit strategisch 
plan zal opstellen.

ICT wordt een hefboom die bijdraagt tot de kwaliteit van ons onderwijs: als onderwijsgerichte 
universiteit flankeren we onze onderwijsvormen met hedendaagse ICT. 
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Beleidsvoorstel 12 
Investeringen in gebouwen en omgeving

De Raad van Bestuur keurde in september 2015 een omvangrijk 
investeringsplan voor 65 miljoen euro goed voor de verdere 
uitbouw van de twee-campus-visie.  In Hasselt komt er een 
nieuwe faculteit BEW (aansluitend bij de Oude Gevangenis) en de 
Herkenrodekazerne wordt gerenoveerd voor een representatieve 
functie voor UHasselt, en voor de huisvesting van IMOB.  In 
Diepenbeek wordt de onderzoeks- en onderwijsinfrastructuur 
uitgebreid en gerenoveerd.  De vakgroep Chemie wordt 
ondergebracht in een nieuw state-of-art gebouw, aangepast aan de 
(veiligheids-)vereisten van modern onderzoek.  De laboruimtes in 
het hoofdgebouw worden volledig gerenoveerd voor Biologie, GLW 
en kine en de onderwijs- en kantoorruimtes worden na het vertrek 
van BEW naar Hasselt eveneens gerenoveerd en herverdeeld 
onder de andere vakgroepen en faculteiten.  UHasselt koopt 
het incubatorgebouw voor het groeiende onderzoek verbonden 
aan de opleiding IIW. Eind 2016 wordt gestart met de bouw van 
Applicatiecentrum Beton en in september wordt de Ecotron in 
Maasmechelen opgeleverd.  In Genk participeert UHasselt in de 
bouw van Energyville II, dat het onderzoek van IMO/IMOMEC 
inzake zonnecellen en batterijen  zal huisvesten. Zo wordt 
UHasselt eindelijk ook formeel een kennispartner in Energyville, 
samen met VITO, IMEC en KU Leuven. De investeringen worden 
voor 1/3 gefinancierd met resp. externe middelen, eigen reserves 
en een lening.

Verder is een grondige opwaardering van de campusomgeving 
in Diepenbeek een noodzaak. Teveel plannen zijn in de diepvries 
terechtgekomen omwille van de vertraging/onzekerheid rond 
Spartacus. Wat dit laatste betreft, zal UHasselt resoluut blijven 
pleiten voor de integrale uitvoering van de plannen, met de drie 
geplande tramlijnen als onmisbare ruggengraat, waarop bus- 
en treinverkeer aansluit. Spartacus is immers een integraal 
mobiliteitsplan voor de regio, dat onze campussen in Diepenbeek 
en Hasselt met openbaar vervoer bereikbaar moet maken vanuit 
alle uithoeken van de provincie. Dit is absoluut noodzakelijk voor 
de verdere groei van de universiteit, zonder te stranden in een 
verkeers- en parkeerinfarct. Het is ook een sociale noodzaak om 
de universiteit bereikbaar te maken voor Limburgse studenten 
voor wie een kot of een eigen wagen geen haalbare optie is. Maar 
indien er - ondanks de noodzaak – toch nog verdere vertraging 
bij de uitrol van Spartacus zou optreden, dienen de werken op 
de campus Diepenbeek dringend te worden uitgevoerd, los 

van Spartacus uitgevoerd te worden: een scheiding van de 
verkeersstromen, een beter groenbeheer (‘parkcampus’), de 
aanleg van een atletiekpiste, bijkomende parkeerplaatsen,….

Ten slotte werkt de universiteit samen met een reeks andere 
partners aan een masterplan voor het Signaalgebied 
Hasselt-Diepenbeek.  Dit plan moet ervoor zorgen dat er ook 
in de toekomst voldoende hectaren ‘Blauwe Zone’ overblijven 
om een academisch ziekenhuis te huisvesten, nieuwe 
gebouwen voor onderwijs, onderzoek en spin-offbedrijven, 
en woon- en ontspanningsgelegenheden voor studenten en 
personeelsleden.  Dit masterplan besteedt ook voldoende 
aandacht aan een ‘groene parkcampus’ met een indijking van 
het overstromingsgevaar en voor de nodige ontsluiting op het 
vlak van mobiliteit.

Wij brengen het reeds goedgekeurde investeringsprogramma van 65 miljoen euro in uitvoering, 
binnen de vooropgestelde timing en budgetten.  We worden een kennispartner in Energyville in 
Genk. Wij pleiten voor een integrale uitvoering van het Spartacusplan en voor een herwaardering 
van de campusomgeving in Diepenbeek, zelfs als Spartacus nog verdere vertraging oploopt.  Het 
masterplan voor Diepenbeek vrijwaart de nodige ruimte voor de toekomstige uitbreiding van UHasselt 
in Diepenbeek, inclusief een academisch ziekenhuis.

Gebouw D

Ecotron

Herkenrodekazerne
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Beleidsvoorstel 13 
Personeelsbeleid, genderbeleid en loopbaanontwikkeling   

► Omgevingsanalyse 2.  Geen groei zonder interne  
 groeipijnen, en die moeten we nu aanpakken   

45 % van het academisch korps van de UHasselt zijn vrouwen 
(VLIR-gegevens 2015) en daarmee is UHasselt (samen met 
UA) koploper in Vlaanderen.  Bij het tenure track ZAP telt de 
UHasselt 41 % vrouwen (na koploper VUB met 42 %).  UHasselt 
heeft het grootste aandeel vrouwen bij de postdocs (zowel 
doctor-assistenten als navorsers-doctor), nl. iets meer dan 50 
%.  Kortom, er is een solide basis voor een gender-evenwichtig 
academisch korps, waaraan we verder moeten bouwen.  
Doorstroming naar hogere graden binnen het ZAP blijft een 
bijzonder werkpunt voor alle universiteiten.  De UHasselt is de 
enige Vlaamse universiteit die sinds kort ZAP-leden (vrouwen 
en mannen) die door zwangerschap, ziekte of de zorg voor een 
zwaar ziek gezinslid lange tijd afwezig waren, de kans geeft 
om bij terugkeer maximaal een jaar lang exclusief te werken 
aan hun onderzoeksdossier, terwijl er vervanging is voor hun 
onderwijsopdrachten.  Zo lopen jonge moeders minder kans 
om achterop te raken met hun wetenschappelijk dossier.  Het 
evaluatie- en bevorderingsbeleid werd zo uitgetekend dat 
vrouwen en mannen vanaf de graad van hoogleraar ook beloond 
worden als ze hun carrière diversifiëren naar andere academische 
domeinen, zoals valorisatie, maatschappelijke  dienstverlening 
of intern beleid.  Ook excellente onderwijsprestaties zoals bv. 
een grote inzet voor curriculumvernieuwing tikken ook beter 
aan bij evaluatie en bevordering.  Met dit beleid garanderen 
we een brede invulling van het academisch ambt (belangrijk 
in een civic university, maar ook belangrijk in het kader van de 
academische vrijheid), en vermijden we dat vrouwen minder snel 

doorgroeien omdat ze andere keuzes maken dan hun mannelijke 
collega’s.  Ook dit beleid - waarmee we op dit moment uniek zijn 
in Vlaanderen - zetten we verder. 
Meer vrouwen aantrekken en laten doorgroeien, zijn eerste, 
belangrijke stappen, maar om genderbeleid echt succesvol te 
laten zijn, is een cultuurverandering die vrouwen én mannen 
ten goede komt, essentieel.  Recent heeft de UHasselt 
haar academisch personeel en ATP uitgebreid bevraagd 
inzake doorgroei en werk-privé balans, waarbij ook gepeild 
werd naar cultuurelementen.  De resultaten – en mogelijke 
beleidsacties  - zullen kortelings met de diverse geledingen 
worden besproken.  Vooral de toewijding aan de organisatie 
en de job tevredenheid vallen op in positieve zin.   Maar er zijn 
ook belangrijke werkpunten: de zware vergaderdruk (willen we 
bekijken in het licht van de connected organisation), onzekerheid 
over de toekomst bij tijdelijke wetenschappers (bursalen, 
assistenten en navorsers - zie verder), de verbetering  van de 
interne mobiliteit (zie hoger: de connected organisation) en de 
hoge druk van allerhande deadlines (aan te pakken door meer 
aandacht voor projectmanagement, een efficiëntere interne 
organisatie, …).   Kortom, veel van de werkpunten vinden hun 
plaats in de plannen rond een connected organisation.

Voor het ZAP blijven een genderevenwichtige selectie, een 
goede begeleiding van tenure tracks, en een evaluatie- en 
bevorderingsbeleid dat een breed gamma aan academische 
activiteiten waardeert, primordiaal.  Administratieve overlast 
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moet zo goed als mogelijk gebannen worden : vandaar het 
belang van ICT-vernieuwing en de meer effectieve inzet van 
ATP in betere administratieve processen.  Goede interne 
communicatietechnieken moeten een aantal vergaderingen 
overbodig maken, en andere vergaderingen professioneel 
ondersteunen. 
Wetenschappelijke medewerkers op tijdelijke basis – en dan 
vooral doctoraatsbursalen, assistenten en navorsers – moeten 
realistische loopbaanperspectieven krijgen.  Een belangrijke taak 
van elke universiteit is de vervolmaking van jonge onderzoekers, 
die vervolgens uitstromen naar de bredere maatschappij.  Het 
zou daarom onrealistisch zijn iedereen een permanente job 
aan de UHasselt te beloven: het is juist de bedoeling dat door 
ons opgeleide onderzoekers hun weg in de wereld vinden.  In 
een activerend loopbaanbeleid voor bursalen, assistenten en 
navorsers spelen employability skills, een goed inzicht in het 
eigen kennen en kunnen, en een duidelijke visie op de eigen 
loopbaan een grote rol.  Daarom zal de Personeelsdienst 
starten met de uitbouw van een loopbaancentrum met 
professionele  ondersteuning zoals bv. een assessment center, 
persoonlijkheidstesten en loopbaancoaching, diensten die op 
vrijwillige basis ter beschikking gesteld worden van tijdelijke 
onderzoekers die zich voorbereiden op een loopbaan buiten 
de universiteit.  Uiteraard zal dit gebeuren in nauw overleg en 
samenwerking met de Doctoral Schools van de UHasselt. 
 Naast het ZAP en de tijdelijke wetenschappelijke medewerkers 
spelen enkele onderzoekers een sleutelrol vanuit het permanent 
kader.  
 Het bestaande loopbaanplan biedt hiervoor een mooie startbasis, 
maar zal  nog wat verder uitgewerkt worden, met bijzondere 
aandacht voor de financiering ervan.
Voor de ATP-leden onderhouden en verfijnen we het 
functieclassificatiesysteem voor de graden vanaf 7.  Voor de 
ATP-graden tot en met 6 rollen we in 2016-2017 eveneens 
een functieclassific a tiesysteem uit.  Tweede belangrijke 
doelstelling is onze ATP-medewerkers klaarstomen voor de 
connected organisation, waarbij  samenwerking tussen centrale 
en decentrale diensten de hoogste prioriteit heeft.  Dit kan door 
tijdelijke uitwisselingsprojecten of interne stages, maar ook door 
het resoluut stimuleren  van interne mobiliteit, over diensten en 
statuten heen. 
De Personeelsdienst wordt   verder  uitgebouwd als een interne 
kennispartner, waar vakgroepen, instituten, faculteiten, … 
hun vast aanspreekpunt hebben (het systeem van een vaste 
contactpersoon per organisatie-eenheid wordt versterkt), en 
die UHasselt-collega’s integraal begeleidt van instroom over 
doorstroom naar uitstroom. 
Straks mogen/moeten we allemaal langer werken dan nu.  Dit 
biedt veel kansen voor de Universiteit, maar ook uitdagingen: 
‘hoe maken we werk ‘werkbaar’ voor oudere collega’s?’ maar ook 
‘hoe kunnen ervaren collega’s hun kennis en kunde maximaal 
overdragen aan de volgende generatie; welke rol spelen ze bij 
de coaching van hun jongere collega’s?’ en ‘hoe bereiden we 
opvolging en continuïteit voor in vakgroepen, instituten, diensten, 
….?’.  Daarom moeten we een leeftijdsbewust (of noemen we 
het liever een ‘ervaringsbewust’) personeelsbeleid uitwerken, dat 
verder gaat dan administratieve regelingen voor landingsbanen, 
maar nadenkt over hoe we het potentieel van iedere collega op 
diverse momenten in zijn loopbaan optimaal kunnen inzetten, 
voor hem/haar-zelf, maar ook voor de organisatie.  Ook hierin 
zal de personeelsdienst vanuit haar loopbaancenter de nodige 
ondersteuning bieden. 

 Uiteraard kan een kennisorganisatie als een universiteit niet 
zonder  levenslang leren. Naast de grote inspanningen 
vanuit de Doctoral Schools en de  initiatieven rond 
onderwijsprofessionalisering wordt geïnvesteerd in 
opleidingstrajecten voor leidinggevenden en praktische 
ondersteuning bij het aanscherpen van vaardigheden in 
coaching, projectmanagement en communicatie.

Wij gaan voor een genderevenwichtig 
academisch korps, en we werken aan een 
doorstromingsbeleid dat is geënt op onze missie 
en visie.  Tijdelijk wetenschappelijk personeel 
stomen we klaar voor de arbeidsmarkt door 
de verwerving van onderzoeksexpertise en 
aantoonbare employability skills.  Voor het ATP 
staan de functieclassificatiesystemen centraal, 
en de uitwisseling van ATP tussen centrale en 
decentrale diensten.  De personeelsdienst is 
een professionele interne kennispartner.  We 
maken werk van een leeftijdsbewust 
personeelsbeleid.
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UITGANGSPUNTEN

De UHasselt bevindt zich in een periode van volle expansie, 
gedreven door de bijkomende tUL onderwijsbevoegdheden en 
financiële middelen vanaf 2001, en door de toevoeging van 
de faculteit rechten (en bijbehorende impulsfinanciering) vanaf 
2008. Globaal werd in de periode 2001-2012 bijna 100 miljoen 
euro impulsfinanciering van LSM geïnvesteerd in de UHasselt 
(waarvan ca. 50 miljoen euro in gebouwen). Dit is meer dan 50 
% van alle investeringen die met LSM-middelen gebeurden in 
die periode.

Uiteraard is de groeifase die we kennen een goede zaak voor 
de UHasselt. In (en vooral buiten) onze universiteit was er 
rond de eeuwwisseling misschien enige twijfel gerezen over de 
leefbaarheid van het toenmalige LUC. Deze twijfel is volledig 
verdwenen. In brede Limburgse maatschappelijke kringen wordt 
nu positief gedacht over het belang van de UHasselt voor de regio, 
en over haar kansen op verdere ontwikkeling. Ter illustratie: in 
2010 kreeg de UHasselt de speciale ondernemersprijs Herman 
Dessers van VOKA Limburg, een prijs die werd uitgereikt 
n.a.v. van het 150 jarig bestaan van VOKA “aan de persoon, 
vereniging, instelling of organisatie die in de voorbije 150 jaar 
op economisch, sociaal , cultureel of wetenschappelijk gebied in 
Limburg de meest opmerkelijke prestatie leverde”.

Limburg heeft in de voorbije jaren duidelijk de kaart van de 
UHasselt getrokken, als een belangrijke motor voor verdere 
economische en maatschappelijke ontwikkeling van de provincie. 
Vooral in het domein Life Sciences – waar LifeTechLimburg en 
Bioville een gigantisch succes werden - , maar ook voor Clean 
Tech,  ICT,  nieuwe materialen en andere domeinen wordt met veel 
verwachting gekeken naar de economische en maatschappelijke 
impact van de UHasselt activiteiten. Verder bouwen op dit elan 
is een belangrijk uitgangspunt voor onze beleidsvoorstellen voor 
de komende periode. onze nieuwe strategische positionering 
speelt hierin in cruciale rol.

Een nieuwe forse groei-impuls wordt in de komende jaren 
gegeven door de integratie van de 2-cycli opleidingen van 
de hogescholen die voorzien wordt in 2013 (ook daarbij zijn 
bijkomende impulsmiddelen voor de academisering van deze 
opleidingen voorzien). Dit is opnieuw een geweldige opportuniteit, 
maar ook een uitdaging.

BELEIDSVOORSTELLEN

3.1 Aanpak van de integratie van de 2-cycli opleidingen 
van de hogescholen in de universiteit

Deze integratie komt er – indien het integratiedecreet zoals 
gepland voor de zomer in het Vlaams Parlement gestemd zal 
worden – in het academiejaar 2013-2014. Het aantal studenten 
zal hierdoor stijgen richting 4500 tot 5000 studenten, en het 
aantal personeelsleden zal 1000 ruim overschrijden.

DEEL 3. WAT STOND IN HET BELEIDSPLAN 2012-2016  

 EN WAT WERD ERVAN GEREALISEERD?

 
De integratie van de opleidingen industriële wetenschappen, 
(interieur)architectuur en revalidatiewetenschappen en 
kinesitherapie werd succesvol gerealiseerd en bracht het 
studentenaantal inmiddels boven de 6000 in 2015-2016. 
Het aantal personeelsleden ligt boven de 1250. Daarnaast 
heeft de UHasselt op dit moment nog eens een zelfde aantal 
onbezoldigde gasten.

De integratie is op lange termijn van groot strategisch belang 
voor de UHasselt. Verhoudingsgewijze groeien KU Leuven 
en UHasselt immers het sterkst door de integratie. Bovendien 
verwerven we voor ons volledig nieuwe studiedomeinen zoals 
architectuur en ingenieurswetenschappen.

Ten gevolge van de integratie (en de volledige ontplooiing 
van de faculteit rechten) zal ons relatief aandeel in de 
werkingsfinanciering behoorlijk toenemen (van 4,18 % in 2011, 
tot 4,82 % in 2014 en 5,59 % in 2023). 

 
Het UHasselt aandeel in de werkingstoelage is gestegen 
naar 5.3% in 2016, en bedraagt nu reeds m€ 45. Dit is veel 
meer dan oorspronkelijk gepland. Verwachting is dat - op 
basis van de huidige opleidingen - het aandeel tegen 2025 
zal stijgen naar 7%, om dan m€ 60 te bedragen.

Onze werkingstoelage stijgt zonder indexering van 28 miljoen 
euro (2011) tot 40 miljoen euro onmiddellijk na de integratie 
(2014) uiteindelijk tot 48 miljoen euro na toepassing van 
de volledige universitaire financiering op de geïntegreerde 
opleidingen (2023). We zullen - mede dankzij de verdere uitbouw 
van de nieuwe faculteit rechten - een schaalgrootte bereiken van 
4.500-5.000 studenten. Bovendien hebben we – in de marge van 
de onderhandelingen rond de financiering van de integratie – een 
oude eis van de UHasselt kunnen realiseren: voortaan krijgen 
we een diplomabonus voor elk afgeleverd bachelordiploma in 
een domein waarin we geen vervolgmaster kunnen aanbieden. 
Ook dit brengt 250.000 euro extra in het laatje.
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De bestuurlijke uitdagingen rond de integratie zijn behoorlijk groot.  
Twee nieuwe faculteiten zullen ingericht worden (Faculteit 
Industriële Ingenieurswetenschappen en Faculteit Architectuur 
en Kunst) en de opleiding kine wordt ondergebracht in de 
Faculteit Geneeskunde. ongeveer 170 OP-leden van de 
hogescholen dienen deels geïntegreerd te worden in het ZAP/
AAP en deels ondergebracht te worden in een nieuw te creëren 
integratiekader binnen de universiteit. Ook enkele tientallen ATP-
leden zullen centraal en decentraal geïntegreerd worden in de 
universiteit. Het onderzoeksbeleidsplan dient hierop afgestemd 
te worden (integratie onderzoek in bestaande speerpunten, 
beperkt aantal nieuwe speerpunten), het onderwijs in de 
integrerende opleidingen dient op UHasselt-leest geschoeid te 
worden, de studenten dienen in onze studentenadministratie 
opgenomen te worden en in het kwaliteitszorgsysteem… Al bij al 
wordt dit een gigantische operatie waaraan nu al volop gewerkt 
wordt. Voor de kunstenopleidingen komt er (voorlopig?) geen 
volwaardige integratie in de universiteit, maar de universiteit 
zal wel het onderzoek in de kunsten moeten sturen (en treedt 
daarom toe tot het bestuur van de School of Arts die binnen de 
hogeschool opereert) en de doctoraten moeten afleveren via de 
nieuwe Faculteit Architectuur en Kunst.

De personeelsproblematiek rond de integratie verdient 
voldoende aandacht. OP-personeelsleden van de hogescholen 
die integreren in de universiteit zullen – zoals voorzien in 
het integratiedecreet – ofwel opgenomen worden in een 
integratiekader, ofwel opgenomen worden in het reguliere (Z)
AP-kader van de universiteit. Duidelijke communicatie over de 
nieuwe loopbaanperspectieven zal hierbij centraal staan.

Er is een belangrijk probleem met de master industriële 
wetenschappen richting bouwkunde waarvan de accreditatie 
dreigt te vervallen in 2013 (precies op de datum van de integratie) 
als gevolg van een recente ongunstige visitatie. De UHasselt 
zal hier zelf een verbeterplan voor opstellen, samen met de KU 
Leuven die na integratie mede-inrichter van deze opleiding wordt. 

 
De integratie werd inderdaad zo gerealiseerd. UHasselt 
heeft als eerste universiteit een grootschalige inschaling 
in het universitaire ZAP-kader georganiseerd op basis van 
dossier. De integratie van de opleidingen in het UHasselt-
onderwijssysteem is heel goed verlopen, zij zijn opgenomen 
in het kwaliteitszorgsysteem en nemen initiatieven inzake 
onderwijsinnovatie.

 
Het onderzoek in de kunsten is ingebed in de faculteit 
ARK. De eerste doctoraten kunst werden door de UHasselt 
afgeleverd.

 
Het verbeterplan werd opgesteld en goedgekeurd. De 
hervisitatie was positief en de opleiding is geaccrediteerd.

 
De kredieten voor de bouw van het Applicatiecentrum voor 
beton werden inderdaad toegekend door het Grindfonds en 
de bouwwerken starten in 2016

 
De integratie van het onderzoek verbonden aan de 
geïntegreerde opleidingen werd inderdaad op deze wijze 
gerealiseerd (voor IIW sloten bouwkunde en NuTec niet 
aan bij IMO). Binnen ARK werden twee onderzoeksgroepen 
opgericht die nauw samenwerken: ARCK en MAD.

Bovendien hebben we bij de Vlaamse Regering een aanvraag 
ingediend voor een impulsfinanciering voor onderzoek voor deze 
opleiding, te financieren uit het Grindfonds. Indien dit toegekend 
wordt, zal 4,5 miljoen euro beschikbaar komen voor de uitbouw 
van een Applicatiecentrum Beton, dat gehecht zal worden aan 
de bouwkundeopleiding, en de hoeksteen zal vormen van de 
academisering van deze opleiding.

Er is al een vrij duidelijk beeld gevormd van de integratie van 
het onderzoek verbonden aan de 2-cycli opleidingen van 
de hogescholen in de universiteit. Het onderzoek van de 
ingenieursopleidingen zal grotendeels in IMO geïntegreerd 
worden (met uitzondering van bouwkunde waar op termijn een 
nieuw speerpunt kan ontstaan uit het Applicatiecentrum Beton). 
Het onderzoek in kine wordt volledig in BIOMED geïntegreerd, 
en voor de faculteit Architectuur en Kunst wordt gewerkt aan 
één geïntegreerde onderzoeksgroep die op termijn zou kunnen 
uitgroeien tot een nieuw speerpunt.
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3.2 Het concretiseren van de nieuwe strategische 
positionering 

 
Onderwijs+

Vorig jaar hebben we het startschot gegeven voor de nieuwe 
strategische positionering van de UHasselt. Knowledge in 
action – onze nieuwe baseline – vat deze nieuwe positionering 
kernachtig samen. Knowledge in action heeft zowel betrekking op 
ons onderwijs als op ons onderzoek. Voor onderwijs positioneren 
we onze opleidingen voortaan als de beste op de universitaire 
markt, met een duidelijke meerwaarde voor de student: hij/zij 
verwerft lifelong employability skills bovenop een uitstekende 
academische opleiding. Een duidelijke meerwaarde voor de 
- pragmatisch ingestelde - Gen Y student, voor wie studeren 
een missie is met een doel: het verwerven van een waardevol 
diploma waarmee hij/zij sterk staat op de arbeidsmarkt.

De werkgeversfederaties in Limburg hebben de boodschap 
van onze nieuwe positionering al duidelijk opgepikt. Ik citeer uit 
een interview met Koen Hendrix (VKW), Johann Leten (VOKA 
Limburg) en Joël stockmans (UNIZO) n.a.v. het jaarverslag 2011:

Koen Hendrix: “In Groot-Brittannië heeft de Confederation 
of British Industry (CBI) een brede bevraging opgezet 
waarin ze peilen naar de verwachtingen van werkgevers 
ten opzichte van pas afgestudeerden. De resultaten waren 
duidelijk: werkgevers zijn vooral op zoek naar universitairen 
met forse employability skills als timemanagement, 
projectmanagement, communicatie, teamwork en 
problemsolving. De universiteit liet zich door dit lijstje 
inspireren. En terecht, want uit een Belgische bevraging 
van het werkveld zou precies hetzelfde blijken. Alleen 
zouden we ons lijstje nog verder aanvullen met goede 
vreemde talen skills. In een Vlaamse context is ook dat 
immers cruciaal.”

Johann Leten: “Employability skills zijn geen vak op zich. 
Die moet je in je curriculum integreren. Anders werkt dat 
niet. Als je studenten bijvoorbeeld vertrouwd wil maken met 
nieuwe technologieën dan volstaat het uiteraard niet om 
de iPad te introduceren als studenten er alleen maar hun 
thesis op typen. Je moet echt alle opportuniteiten benutten. 
En dat vraagt een hele omschakeling.“

Koen Hendrix: “UHasselt heeft daar een enorm voordeel ten 
opzichte van de andere universiteiten. Zij hebben immers 
een lange traditie in onderwijsvernieuwende projecten die 
het mogelijk maken om intensief aan die skills te werken.

Joël Stockmans: “Zowel de traditie als de kleinschaligheid 
spelen in het voordeel van UHasselt. Grote universiteiten 
zullen het veel moeilijker hebben om employability skills 
op een succesvolle manier in hun curricula te vertalen. 
Het zal voor hen veel langer duren om die omschakeling 
te maken. Vaak houden zij ook veel halsstarriger vast aan 
enkel academische kennis. Maar dat is te eenzijdig en 
correspondeert helemaal niet met wat het werkveld vraagt. 
En dus zullen zij uiteindelijk toch ook die switch moeten 
maken.

Ook voor ons is die switch niet zo evident, maar we zijn 
vastbesloten om ervoor te gaan, in al onze opleidingen. 
Uiteraard zal hierbij ook een opleiding voor docenten en andere 
medewerkers rond employability skills voorzien worden.

Het is ook duidelijk dat de introductie van onderwijs+ niet top-
down geregisseerd kan worden, maar in goed overleg en in open 
interactie met de opleidingen dient uitgewerkt te worden, met 
voldoende ruimte voor eigen accenten in de diverse opleidingen. 
Hiervoor werd een implementatiegroep geïnstalleerd die al 
enkele malen bijeen gekomen is. Deze groep, bestaande uit 
rector en vicerector onderwijs, decanen, vertegenwoordigers van 
de diverse OMT’s, vertegenwoordiger van onderwijskundigen 
en een studentenvertegenwoordiger, wordt het platform dat de 
introductie van lifelong employability skills  in de opleidingen 
gestalte moet geven.

 
De implementatie van de employability skills(ES) in de 
opleidingen is goed gevorderd: de  ES werden opgenomen 
in de eindcompetenties. De opleidingsspecifieke 
implementatie loopt.

Voor wat onderwijs betreft, wil ik graag nog enkele andere 
belangrijke ontwikkelingen voor de komende jaren voorop 
stellen.

 
Werkgroep ‘blended learning’ van de OWR: heeft de 
verschillende initiatieven in de opleidingen geïnventariseerd 
en er gebeurden reeds diverse investeringen: 
videopnamesystemen, voting softwares in testfase: 
chromebooks participatie Europese projecten (ingediend): 
platform evaluatie, proctoring

 
Bestaande initiatieven in de opleidingen werden 
geïnventariseerd,  een actieplan ICT in het onderwijs wordt 
opgemaakt. Er zijn investeringen gebeurd (vb. chromebooks 
worden nu in testfase gebruikt, de toekomst zal gericht zijn 
op “bring our own device (BYOD)”). 2 Europese projecten 
werden ingediend rond platform evaluatie en proctoring.

 
De ervaringen met ICT -ondersteund afstandsleren in 
Mobiliteitswetenschappen en Statistiek vormen een 
waardevolle basis voor de verdere uitrol.

Het gebruik van ICT in het onderwijs moeten we grondig 
herbekijken in het licht van belangrijke nieuwe ontwikkelingen 
die tal van mogelijkheden bieden: willen we als UHasselt actief 
worden op een platform als iTunes U, en gaan we dit integreren 
in onze basisopleidingen of postacademische programma’s? 
Kunnen deze nieuwe ICT-ontwikkelingen ingezet worden 
om via ICT-ondersteund afstandsleren  meer internationale 
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studenten aan te trekken, bv. voor masterprogramma’s die 
deels via afstandsleren en deels via fysieke aanwezigheid op 
onze campus kunnen verwerkt worden? Is in dit verband een 
nieuw samenwerkingsmodel met de Open Universiteit (OU), 
die al jaren succesvol op onze campus aanwezig is, een goede 
strategie? Uit een gesprek met de studentenraad blijkt dat de 
studenten graag willen meedenken over de introductie van 
nieuwe ICT toepassingen in het onderwijs. We zullen daarvoor 
een werkgroep samenstellen waarin ook studenten participeren. 
De studentenraad is ook vragende partij om samen met het 
beleid na te denken over de ICT-infrastructuur op de campi 

Verder willen we aandacht besteden aan de kwaliteitszorg rond 
examens en toetsen. Inspiratie hierbij kan gevonden in projecten 
die reeds in bepaalde opleidingen als pilootproject gelopen 
hebben (zoals ‘toetsing getoetst’ in de opleidingen Geneeskunde). 
Ook de doorstroom in de diverse opleidingen zal systematisch 
onder de loep genomen worden: een vrij hoge uitval in het eerste 
jaar is allicht onvermijdbaar, maar in de hogere jaren zouden we 
moeten streven naar een doorstroom in alle opleidingen op een 
voldoende hoog peil: bv. 80 % van de studenten die slagen voor 
het eerste jaar behalen hun bachelordiploma twee jaar later.

We willen in de komende jaren ook verder werken aan de 
uitbouw van diverse vormen van ‘life long learning’. Ook dat 
past bij onze knooppuntfunctie in het innovatieweb. De doctoral 
schools zullen op korte termijn in alle faculteiten operationeel 
worden. Ook willen we terug meer aandacht gaan besteden aan 
ons professionaliseringsaanbod voor docenten en tutoren.

We willen tenslotte ons aanbod aan postacademische 
programma’s gevoelig uitbreiden, ook naar andere faculteiten 
dan BEW, en onderbrengen in een UHasselt School for 
management and Technology. Hierop gaan we verder in onder 
punt 1.4.

 
Het Auditcomité heeft een uitgebreid auditrapport afgeleverd 
over de werking van de ICT-diensten dat nu de basis vormt 
voor een nieuw plan van aanpak. Zowel bij de gebruikers, 
als bij de ICT-diensten is het nodige draagvlak gecreëerd 
voor een totaal nieuwe ICT-aanpak.

Hasselt en Diepenbeek. Daarbij willen de studenten vragen aan 
bod laten komen zoals de afweging of het nut van uitgebreide 
vaste PC-infrastructuur voor studenten nog wel voldoende groot 
is om de investeringskosten te verantwoorden, en of een beter 
gesubsidieerd laptop-aankoopprogramma (met inbegrip van de 
nodige software), samen met meer aansluitpunten en draadloze 
netwerken, geen beter alternatief is voor een meerderheid van 
de studenten.
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Onderzoek+

Voor onderzoek verwijst “knowledge in action” naar de 
meerwaarde die onze onderzoeks- en valorisatieactiviteiten 
opleveren voor de regio in de brede zin. De rol van de universiteit 
als knooppunt in het internationale innovatieweb wordt hierbij 
een centraal concept.

Dit concept stelt verschillende aspecten van de nieuwe visie 
op innovatie in het licht. In de eerste plaats weerspiegelt het 
innovatieweb de vaststelling dat innovatie niet langer een 
lineair proces is (een lineair proces van fundamenteel naar 
toegepast onderzoek naar economische valorisatie), maar 
veeleer een complex web-like interactieproces tussen bedrijven, 
kennisinstellingen en overheden, waarbij de interactie zich in alle 
fasen van het onderzoek (fundamenteel, toegepast, valorisatie) 
voordoet. Bedrijven ontdekken meer en meer de universiteit 
als partner in innovatie, ook via het doctoraat en fundamenteel 
onderzoek. De onderhandelingen die IMO voert met Umicore rond 
lange termijn onderzoek naar nieuwe materialen voor elektrische 
batterijen is een goed voorbeeld van interactie tussen bedrijf en 
universiteit in een stadium van vrij fundamenteel onderzoek. 
Maar ook het KPMG-contract met onderzoekers uit de faculteit 
BEW over doctoraten met als thema ‘regulatory impact analysis’ 
is een sprekend voorbeeld. Het eigen spin-off fonds van de 
UHasselt (binnen een globaal fonds dat door PMV, LRM een 
beperkte inbreng van de UHasselt gekapitaliseerd werd) is dan 
weer een voorbeeld hoe overheid (PMV), bedrijfswereld (LRM) 
en universiteit (UHasselt) samen aan economische ontwikkeling 
door innovatie werken.

 
Ook in de voorbije periode werden talloze 
samenwerkingsovereenkomsten met bedrijven 
gerealiseerd. De activiteiten rond fotovoltaïsche cellen en 
batterijtechnologie ondersteunen mede de oprichting van 
Energyville II op het THOR-Wetenschapspark in Genk.

 
De term ‘”regionale universiteit’ hebben we inmiddels 
vervangen door civic university, een universiteit 
gekarakteriseerd door internationale kwaliteit en 
samenwerking maar met oog en engagement voor de 
economische, sociale en culturele ontwikkeling van de regio.

 
De universiteit als knooppunt in het innovatieweb werd 
inmiddels verder uitgewerkt met FRIS concept (Full Regional 
Innovation System) dat we in een 8-tal toepassingsdomeinen  
hebben uitgerold

In de tweede plaats staat het concept innovatieweb voor een 
andere complexe interactie, met name deze over diverse 
domeinen en disciplines heen. Interdisciplinair onderzoek blijkt 
van cruciaal belang voor innovatie. De universiteit, met haar 
verschillende faculteiten en onderzoeksdisciplines, is een ideaal 
knooppunt om deze interdisciplinaire innovatie vorm te geven. 
De universiteit dus als ideale partner in open innovatie omwille 
van  haar multidisciplinariteit .

Ten slotte vertolkt het concept van de universiteit als knooppunt 
in het internationale innovatieweb ook optimaal onze ambitie als 
“regionale” universiteit, d.w.z. een universiteit met een belangrijke 
meerwaarde voor haar regio. Als universiteit beschikken 

we immers over een breed internationaal (onderzoeks- en 
innovatie)netwerk, waarbij we verbindingen hebben met tal van 
internationale universiteiten en bedrijven. Via het internationale 
knooppunt dat de UHasselt op deze manier vormt, komt dit 
netwerk ter beschikking voor regionale ontwikkeling, met tal 
van opportuniteiten: brain gain naar de regio Limburg, acquisitie 
van bedrijven (bijv. de spin-off dossiers Apitobe, E-vince dat 
nog in onderhandeling is,…), coördinatie door de UHasselt van 
clusters van bedrijven, kennisinstellingen en overheden rond 
economische thema’s (LifetechLimburg, Cleantechplatform, …)

Deze positionering sluit ook optimaal aan bij het 
verwachtingspatroon dat in brede maatschappelijke en politieke 
kringen in Limburg ten aanzien van de universiteit leeft (zie ook 
de uitgangspunten hierboven).
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Uit recente cijfers die in het kader van het U-map project 
verzameld werden, blijkt dat de UHasselt nu al met recht een 
positie als knooppunt in het innovatieweb mag claimen. Met 
gemiddeld 1,3 spin-off’s per jaar in de periode 2007-2009 haalt de 
UHasselt 12,3 spin-off’s per jaar per 1000 ZAP-leden. Daarmee 
zij we absolute koploper, gevolgd door de UGent met 6,6, spin-
off’s per jaar per 1000 ZAP leden, de KU Leuven met 5,3, de UA 
met 5,0 en de VUB met 3,2 spin-off’s per 1000 ZAP leden per 
jaar. De UHasselt staat ook mee aan de kop voor wat betreft het 
aandeel inkomsten uit “knowledge exchange contracts” (grosso 
modo 3e en 4e geldstroom contracten): de KU Leu- ven haalde 
hieruit voor het boekjaar 2008 28,7 % van haar inkomsten, 
gevolgd door de UHasselt met 27,8 %, de UGent met 26,7 %, de 
VUB met 19,4 % en de UA met 16,2 %.

Ons speerpuntenbeleid wordt verder gezet, ook na de integratie, 
waarbij de instituten die als speerpunt erkend worden door de 
Onderzoeksraad voortaan een structurele financiering krijgen, 
met ex-post evaluatie. Belangrijke criteria voor de erkenning als 
speerpunt blijven focus in onderzoekstopics, gecombineerd met 
het afdekken van het volledige onderzoeksspectrum binnen de 
topics (van fundamenteel over toegepast tot dienstverlenend 
onderzoek en valorisatie). Een goed speerpuntbeleid is 
het uitgangspunt om een creatief knooppunt te zijn in het 
innovatieweb.

Toch heeft de ervaring met het impulsplan voor onderzoek in 
BEW, en de opstart van onderzoek in de faculteit Rechten, 
ons geleerd dat de vorming van grote instituten in de humane 
wetenschappen minder evident blijkt te zijn dan in de exacte 
wetenschappen. Krachtige kleinere onderzoeksgroepen zijn 
in de context van humane wetenschappen – minstens in 
een opstartfase maar mogelijk ook op langere termijn – een 
gedegen alternatief voor grotere instituten. Ook in de kleinere 
onderzoekseenheden kan – mits gepaste focus - een brede 
afdekking van het onderzoeksspectrum gerealiseerd worden. 
Het onderzoeksbeleid moet deze onderzoeksgroepen dan ook 
voldoende toegang tot interne financieringskanalen bieden .

 
In de periode 2009-2013 haalt de UHasselt gemiddeld 1 
spin-off per jaar. Omgerekend betekent dit voor de UHasselt 
8.44 spin-off’s per jaar per 1000 ZAP-leden. Daarmee blijft 
ze nog steeds de absolute koploper in Vlaanderen.

 
Het onderzoeksinstituut KIZOK van de faculteit BEW werd 
inmiddels terug opgesplitst in kleinere onderzoeksgroepen

 
De metaspeerpunten werden vervangen door de 8 FRIS 
domeinen

Een ander kenmerk van ons onderzoeksbeleid is het stimuleren 
van interdisciplinair onderzoek. Ook dit is evident belangrijk 
voor het concept van de universiteit als knooppunt in het 
innovatieweb. Hiervoor werden eerder al de thematische clusters 
(over onderzoeksgroepen heen) geïntroduceerd. Het nieuwe 
beleidsplan onderzoek voegt hier nog het nieuwe concept 
“metaspeerpunt “ aan toe. Aan een metaspeerpunt zullen 
meerdere onderzoeksinstituten en –groepen kunnen participeren. 
Belangrijke bijkomende voorwaarde is dat metaspeerpunten 
thema’s zullen behandelen die nauw aansluiten bij de provinciale 
strategie (het plan Limburg 2.24), en op die manier gepast 
inspelen op onze rol als regionale universiteit. Daarom hopen we 
dat we via de metaspeerpunten ook op toekomstige financiering 

uit provinciale en LSM-middelen zullen kunnen rekenen .

In de “onderzoek+”-strategie neemt de Technology Transfer 
Office (TTO) een centrale plaats in. De TTO is als het ware de 
fysieke veruitwendiging van de UHasselt als knooppunt in het 
innovatieweb. De TTO is nu al het interne aanspreekpunt voor 
de onderzoeker als het om valorisatie gaat, en is omgekeerd het 
loket voor de organisatie uit de bedrijfswereld/non-profit-sector 
die contact zoekt met de universiteit als kennisinstelling. De TTO 
wordt in de komende jaren ook de interface tussen de regionale 
strategische (overheids)partners zoals het provinciebestuur, 
LSM en LRM enerzijds en het universiteitsbestuur anderzijds 
met het oog op een optimale afstemming van strategische 
ontwikkelingen (bijv. voor de definitie/invulling van de hoger 
genoemde metaspeerpunten, of voor het aanreiken van 
wetenschappelijke background aan LRM bij de behandeling 
van acquisitiedossiers of starterdossiers). Onze nu al behoorlijk 

 
TTO coördineert inderdaad de FRIS werking en is 
verantwoordelijk voor contacten met overheden (provincie 
en LSM) en financiers/investeerders (LRM)

 
Dit impulsprogramma werd uitgevoerd en heeft een aantal 
doctoraten opgeleverd (of zal deze nog opleveren). Toch lijkt 
een verderzetting van de impuls voor onderzoek in  rechten 
nodig

sterke positie in spin-off creatie zullen we verder uitbouwen, via 
de stichting UHVM (UHasselt Venture Management) en ons spin-
off fonds binnen het investeringsfonds KMOFIN2 dat we samen 
met PMV en LRM hebben opgericht.

Tot slot vernoem ik nog enkele belangrijke ontwikkelingen die zich 
in de komende jaren op het vlak van onderzoek kunnen voordoen. 
Verwacht wordt dat de onderzoeksgroep CORe van de faculteit 
Rechten zal uitgroeien tot een volwaardig nieuw speerpunt, via 
de impulsfinanciering van bijna één miljoen euro die vanaf nu 
ingezet kan worden . In de faculteit Geneeskunde ontwikkelen 

zich nieuwe onderzoeksactiviteiten samen met de ziekenhuizen 
Jessa en ZoL dankzij het Limburg Clinical Research Program, 
met aanzienlijke LSM-middelen. Mogelijk zal dit de basis kunnen 
leggen voor een aantal ‘academische ziekenhuisdiensten’ in 
deze centrumziekenhuizen, een ontwikkeling die voorzien is 
op basis van het akkoord met de KU Leuven van 2007. In de 
faculteit BEW wordt, door de dynamiek die is ontstaan door de 
impulsfinanciering, nog een sterke groei van het onderzoek en 
de onderzoeksoutput verwacht in de komende jaren, zowel in het 
speerpunt KIZOK als in de verschillende onderzoeksgroepen. 
Het aantal doctoraatsstudenten in BEW bijvoorbeeld is gegroeid 
tot een kleine 80 in 2011 (te vergelijken met een 25 tal in 2004). 
In de faculteit Wetenschappen, nog steeds ons zwaartepunt in 
onderzoek met de laatste jaren gemiddeld 20 tot 25 behaalde 
doctoraten per jaar, kunnen de diverse instituten, samen met 
BIOMED en IMOB, krachtig vorm geven aan het concept van 
de universiteit als knooppunt in het innovatieweb. Een aantal 
interdisciplinaire initiatieven waaraan twee of meer van deze 
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instituten deelnemen, staan trouwens nu al in de steigers. Het 
Field Research Centre dat samen met het nationaal Park Hoge 
Kempen door CMK in de steigers gezet wordt, kan een belangrijke 
rol spelen in de toekomstige ontwikkeling van de provincie, en 
werd ook als dusdanig opgenomen in het plan Limburg 2.24 . 

3.3 Structuren, organisatie en processen aanpassen aan 
de groei van de universiteit

De sterke groei van de universiteit in het afgelopen decennium, en 
de groei die nog te verwachten valt in de komende jaren, vereist 
ook aanpassingen aan structuren, processen en organisatie. 
Hiertoe is het voorbije jaar al het project ‘organisatie+’ van 
start gegaan onder sturing van de beheerder. Dit project heeft 
tot doel een performante organisatie en coördinatie van de 
centrale en decentrale diensten op te zetten, met het oog op 
meer gestandaardiseerde processen, zodat de onderwijs- en 
onderzoeksactiviteiten van de groeiende universiteit optimaal 
kunnen ondersteund worden. Dit project zal uiteraard verder 
gezet worden .

 
Het Field Research Centre werd gerealiseerd en de Ecotron 
wordt in september 2016 opgeleverd.

Het kan ook een unique selling proposition worden voor onze 
biologie opleiding. Het verwerven van Europese/Vlaamse 
financiering voor de bouw van een ecotron in het Nationaal Park 
wordt daarom een hoge prioriteit. Het recente initiatief “Green 
Growth and Travellism Institute” dat momenteel door IMOB, 
CMK, de faculteit BEW en externe partners uitgewerkt wordt, 
sluit eveneens nauw aan bij de provinciale strategie en zal 
allicht opnieuw door LSM gesteund worden. Het moet op termijn 
een belangrijke Master in Sustainable Tourism  opleveren, met 
internationale faam en instroom.

 
Binnen het project “organisatie+” werden in een eerste 
fase de grootste processen van de centrale diensten in 
kaart gebracht, transparanter gemaakt en geoptimaliseerd. 
Verbeterpunten bij diverse processen werden in overleg met 
de faculteiten in kaart gebracht en worden nu geremedieerd.

 
Inmiddels werd één academische kalender, gebaseerd 
op een indeling in kwartielen, goedgekeurd door de RvB, 
en wordt in alle opleidingen geleidelijk ingevoerd zodat 
iedereen in 2018-2019 op de nieuwe kalender aansluit

 
Inmiddels werd reeds een succesvolle Summerschool rond 
Sustainable Tourism gerealiseerd.

Maar we zullen in de komende periode ook de 
onderwijsorganisatie, in het bijzonder de indeling van het 
academiejaar (trimesters, semesters, blokkensysteem) 
grondig analyseren. Met de groei van het aantal opleidingen 
en studenten, en met de toenemende vraag naar efficiëntie in 
de onderwijsorganisatie – ook over opleidingen en faculteiten 
heen - moeten we kritisch durven kijken naar de huidige situatie, 
waarin verschillende onderwijsorganisatiemodellen naast elkaar 
bestaan in de faculteiten en opleidingen. Dit leidt immers tot 
een steeds moeilijker samen te stellen academische kalender,  
en weegt meer en meer op het studentenleven door de niet-

samenvallende blok- en examenperiodes en vakanties. Ook 
het gezamenlijk organiseren van opleidingsonderdelen, of het 
organiseren van aanschuifonderwijs over opleidingen/faculteiten 
heen, wordt hierdoor een steeds moeilijkere opdracht. Een 
meer uniforme onderwijsorganisatie in gemeenschappelijke 
onderwijsperiodes (zoals bijv. voor alle opleidingen trimesters in 
het 1e jaar en semesters vanaf 2e jaar) moet onderzocht worden. 
Uit een gesprek met de studentenraad blijkt alleszins dat ook 
de studenten hier vragende partij voor zijn. Ook een dergelijk 
uniform onderwijsorganisatiemodel is nog compatibel met 
blokonderwijs (bijv. in periodes 5 weken) waarbij de evaluaties 
gebundeld worden op het einde van trimester/semester. De 
meerwaarde van interdisciplinair blokonderwijs wordt zeker niet 
in vraag gesteld.

We zullen ook werk moeten maken van een nieuw 
kwaliteitszorgsysteem, met het oog op de decretale invoering 
van de instellingsreview en -accreditatie in de komende jaren. 
De instrumenten van ons huidig systeem van kwaliteitszorg 
– in het verleden sterk geapprecieerd in de diverse 
opleidingsvisitatierapporten – moeten geïntegreerd worden in 
een instellingsbreed systeem van kwaliteitszorg. Een belangrijk 
aandachtspunt wordt het sluiten van de kwaliteitszorgcirkel door 
een adequate remediëring. Om dit voldoende te verankeren in 
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de opleidingen en voldoende bottom-up input mogelijk te maken, 
zal de implementatiegroep die het “onderwijs+”-project  vorm 
geeft ook voor dit project het platform van implementatie vormen.

 
In eerste instantie werd de kwaliteitszorg te zeer centraal 
benaderd. De vicerector heeft samen met de Onderwijsraad 
echter snel geschakeld en de verantwoordelijkheid voor de 
kwaliteitszorg onderwijs werd op diverse niveaus gelegd:

- instellingsniveau: BOWR en OWR, stuurgroep  
 instellingsreview, adviesgroep KZR,...

- facultair niveau

- opleidingsniveau met opleidingsportfolio’s.

Zo werden de opleidingen zelf opnieuw empowered om zelf 
verantwoordelijk te zijn voor hun kwaliteit.

3.5 Interne samenwerkingsverbanden en allianties met 
UM en KU Leuven als hefbomen voor verdere groei

Onze alliantie met de Universiteit Maastricht, die de hoeksteen 
vormt voor een goede samenwerking met de universiteiten 
in de Euregio, blijft een belangrijk strategisch element in de 
komende jaren. De faculteit Wetenschappen onderhandelt 
momenteel over uitbreiding van de samenwerking rond de 
bachelor of science die ingericht wordt in het University College 
Maastricht. Er wordt nagedacht over de wijze waarop een 
gezamenlijke masteropleiding zou kunnen opgezet worden . 

 
Werd gerealiseerd als UHasselt School of Expert Education. 
Ongeveer 1000 unieke studenten volgden in 2015 een of 
andere SEE opleiding.

 
Helaas is dit tot op heden niet gerealiseerd. UM is niet op 
onze voorstellen ingegaan.

 
Deze diverse nieuwe opleidingen worden onmogelijk 
gemaakt op dit ogenblik door het moratorium  op nieuwe 
opleidingen dat de minister heeft ingesteld in het kader 
van besparingen/rationalisatie. Wel werd een uitzondering 
gemaakt voor bachelor en master handelswetenschappen, 
opleidingen waarvan de noodzaak voor Limburg door de 
SALK experten werd aangegeven.

 
Alle plannen rond nieuwe opleidingen i.s.m. KULeuven, 
en ook de uitbouw van gezamenlijke universitaire 
ziekenhuisdiensten, werden voorlopig on hold gezet omdat 
de nieuwe rector van de KU Leuven deze plannen niet ziet 
zitten

3.4 UHasselt School for Management and Technology 
De UHasselt organiseert al vele jaren een aantal succesvolle 
permanente (post-academische) vormingsprogramma’s, vooral 
vanuit de faculteit BEW. De zichtbaarheid van deze programma’s 
is echter niet optimaal, en op vragen naar specifieke opleidingen op 
maat kan niet altijd ingegaan worden door capaciteitsgebrek. We 
stellen daarom voor deze programma’s te bundelen in een aparte 
eenheid met als werktitel ‘UHasselt School for Management and 
Technololy’ (UHMST). mogelijk zou de UHMST ook best in een 
aparte rechtsvorm ondergebracht worden om meer flexibiliteit en 
dynamiek mogelijk te maken. De UHMST moet geen concurrent 
worden van Vlerick of UAMS, maar moet zich richten op eigen 
niches. Ik denk hierbij aan maatprogramma’s voor bedrijven of 
bepaalde sectoren (bijv. ‘management in ziekenhuizen’), en aan 
op sectoren gerichte ‘bijspijkerprogramma’s’ voor academisch 
afgestudeerden met een diploma dat onvoldoende kansen 
biedt op de arbeidsmarkt (bijv. een programma dat voorbereidt 
op een job in de ICT-sector voor afgestudeerden in humane 
wetenschappen). Door dergelijke niches uit te kiezen betekent 
de UHMST een bijzondere meerwaarde voor de regio, en 
draagt zo ook weer bij tot de positionering van de UHasselt als 
knooppunt in het innovatieweb. De UHMST zou instellingsbreed 
moeten kunnen opereren met een aanbod van opleidingen uit de 
diverse faculteiten.

De tUL zou hiervoor opnieuw een geschikt vehikel kunnen zijn. 
Los van deze samenwerking zijn er ook binnen de faculteit 
Wetenschappen en binnen de huidige onderwijsbevoegdheden 
nog opportuniteiten voor nieuwe opleidingen. Ik denk er bv. 
aan een bachelor bioingenieur i.s.m. de KU Leuven (voorzien 
in het eerder afgesloten akkoord), maar ook aan een brede 
opleiding ‘wetenschap en innovatie’, in te richten binnen de 
faculteit Weten- schappen, maar in een samenwerkingsverband 
met de faculteit BEW. De KU Leuven heeft momenteel een 
macrodoelmatigheidsaanvraag ingediend voor een dergelijke 
bacheloropleiding, en zal later ook voor een vervolgmaster een 
dossier indienen. Interfacultaire samenwerking tussen BEW 
en Rechten moet ook mogelijkheden bieden voor een brede 
opleiding rechten+bedrijfsmanagement .

Onze alliantie met de KU Leuven is de ideale insteek voor onze 
betrokkenheid bij regioconcept ELAt (ELAt = Eindhoven-Leuven-
Aachen-triangle). Onze alliantie met de KU Leuven, die een 
vrijwillig partnership is tussen onafhankelijke universiteiten, biedt 
ook nog opportuniteiten voor verdere groei. In het UHasselt-KU 
Leuven-akkoord van 2007 zitten nog enkele afspraken die nog 
niet gerealiseerd werden, vooral omwille van de rationalisatiegolf 
die de laatste jaren het hoger onderwijs domineerde. Het 
akkoord voorziet in de uitbouw van gezamenlijke academische 
ziekenhuisdiensten in de ziekenhuizen Jessa en ZoL. Hiervan 
moet in de komende jaren werk gemaakt worden. De eraan 
gekoppelde onderzoeksactiviteiten Jessa-ZoL-UHasselt worden 
nu reeds opgestart, mede dankzij een impulsfinanciering 
door LSM (het zgn. Limburg Clinical Research Program). 
In het akkoord is verder nog een nieuwe gezamenlijke 
bacheloropleiding UHasselt-KU Leuven in de humane 
wetenschappen opgenomen, in te richten aan de UHasselt (bv. 
psychologie, sociologie,…). Uiteraard is dit een bijzonder moeilijk 
dossier (akkoord andere universiteiten, Vlaamse Regering en 
Parlement, opstartfinanciering vinden), maar het blijft wel een te 
realiseren doelstelling in het komende decennium .
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3.6 Internationalisering
Uit een recente rapportering aan LSM van het luik 
‘internationalisering’ in het tUL fase 2 project blijkt een zeer 
verdeeld beeld van het resultaat van onze inspanningen op het 
vlak van internationalisering in de afgelopen jaren. Op het vlak 
van onderzoek is internationalisering sterk doorgedrongen, zie 
bijv. de aanwerving van internationale doctoraatsstudenten, 
post-docs en zelfs in beperktere mate ZAP-leden. Maar op het 
vlak van initiële onderwijsprogramma’s (bachelor en master) 
is veel minder succes geboekt. De uitwisselingsprogramma’s 
zoals Erasmus spreken studenten eerder matig aan (zowel 
inkomend als uitgaand) en de inschrijving van internationale 
studenten in onze masteropleidingen (zelfs in deze die vrij uniek 
zijn zoals biostatistiek, bio-elektronica en verkeerskunde) blijven 
toch beneden de gestelde verwachtingen. De ophanden zijnde 
nieuwe taalregeling dreigt de situatie nog moeilijker te maken. 
We moeten ons opnieuw bezinnen over de te volgen strategie 
i.v.m. internationalisering. We moeten hierbij onderzoeken 
of vormen van afstandsleren en/of blended learning nieuwe 
perspectieven kunnen openen voor internationale instroom in 
bepaalde masterprogramma’s. Onze samenwerking met de 
Euregio universiteiten biedt allicht veel meer mogelijkheden 
dan we op dit ogenblik benutten. In het domeinen Life 
Sciences is er een sterke samenwerking tussen BIOMED en 
het GIGA onderzoekscentrum van de universiteit van Luik, er 
is het EURON consortium en er wordt nu al gewerkt aan een 
European master in Neurosciences (Euregio universiteiten 
samen met een aantal andere). Ook de faculteit BEW heeft de 
banden met de Euregio universiteiten versterkt, o.a. door een 
gezamenlijke euregionale MBA (OpenBordersMBA) op te zetten. 

in die regio’s voor brede samenwerkingsverbanden (onderwijs, 
onderzoek, UOS-programma’s) met Europese universiteiten. 
Ook Afrika  blijft belangrijk, i.h.b. voor UOS-projecten. We 

 
Het beleidsplan internationalisering met KPI’s brengt meer 
structuur in het geheel van deze activiteiten: opleidingen 
hebben streefdoelen en preferentiële partners gedefinieerd, 
afstandsleren werd geïntroduceerd in de masters statistiek 
en mobiliteit,...

 
Intussen werd ook een strategisch partnership ondertekend 
met Universiteit Namen.

 
vb. recente realisatie van een IUS project met Marokko.

Met Luik  hebben we recent ook een uitwisselingsprogramma 
voor doctoraatsstudenten. Ook vanuit de faculteiten Rechten 
is er interesse om de banden met Luik te versterken. Een 
interessant idee is ook de instroom te promoten van Franstalige 
bachelorstudenten in onze Nederlandstalige masters in BEW en 
rechten.

 
Toetreding tot Europees consortium nog in onderhandeling.

Op Europees niveau is het toetreden tot een Europees consortium  
van vergelijkbare universiteiten als de UHasselt (bijv. ECIU = 
European Consortium of Innovative Universities) allicht een 
belangrijk element in een nieuwe internationaliseringsstrategie. 
Meer en meer immers willen universiteiten hun internationale 
samenwerkingsverbanden instellingsbreed exploiteren 
(onderwijs, onderzoek en valorisatie).

Op wereldniveau zouden we de mogelijkheden van Latijns-
Amerika en Azië verder willen bekijken. Er is duidelijk interesse 

zullen ook onderzoeken of we de succesvolle inleefstages van 
geneeskundestudenten kunnen koppelen aan UOS- projecten.

Uit een gesprek met de studentenraad komt de vraag 
naar voor naar meer Erasmus-uitwisselingen in de 2-jarige 
masteropleidingen, en naar meer gedetailleerde bilaterale 
samenwerkingsovereenkomsten met buitenlandse universiteiten, 
waarbij door de UHasselt erkende modeltrajecten vastgelegd 
worden, en de gastuniversiteit zelf de verantwoordelijkheid 
opneemt om een studentenverblijf te zoeken voor de inkomende 
student. De studenten zijn ook vragende partij naar een aanbod 
van summer schools aan buitenlandse universiteiten in alle 
opleidingen. De studentenraad vraagt zich ook af of de bestaffing 
van het studentenloket internationalisering, en van de centrale 
dienst internationalisering niet moet uitgebreid worden. Deze 
vragen en bekommernissen van de studentenraad zullen verder 
onderzocht en besproken worden.
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3.7 Betere infrastructuur voor studenten
De studentenraad maakt zich zorgen over de beschikbare 
infrastructuur in Diepenbeek voor studentenactiviteiten, vooral 
van de kleinere verenigingen. Einde 2012 verdwijnt de Villicus 
definitief als beschikbaar lokaal, en er is niet onmiddellijk een 
alternatief voor handen. Ook voor een grotere fuifzaal moet een 
oplossing gevonden worden: de Fitlink is voor de meeste clubs 
te duur, en de Grenslandhallen lijken na de overname geen 
interesse meer te hebben voor studentenfuiven.

We stellen voor om snel een werkgroep in het leven te roepen 
met vertegenwoordigers van de studentenraad en het rectoraat 
om samen naar oplossingen te zoeken. Eén van de alternatieven 
voor de sluiting van de Villicus is dat de UHasselt zelf een pand 
in de buurt van de campus in Diepenbeek zou huren dat door de 
studentenverenigingen/studentenraad kan uitgebaat worden als 
FacBar. 

 
In samenwerking met de stad Hasselt werd een pand 
aangeboden aan de studenten om er een facbar te 
realiseren. Wegens gebrek aan interesse bij de studenten is 
dit project niet doorgegaan, maar het wordt wel opnieuw op 
de agenda gezet.

 
Helaas blijft de parkeerproblematiek in Diepenbeek 
dramatisch en  is er minder zicht dan ooit op de realisatie 
van Spartacus. Aangezien iederen naar elkaar kijkt en 
wacht op wat er gaat gebeuren in dit dossier, ligt alles stil…

 
Inmiddels is een bouwaanvraag voor een fuifzaal annex de 
Fitlink in behandeling

Ook  de situatie in Hasselt zal bekeken worden, mogelijk kan 
daar met een gelijkaardige formule gewerkt worden. Voor 
de grotere fuifinfrastructuur zal opnieuw overleg met het 
provinciebestuur moeten gevoerd worden om tot een duurzame 
lange termijn oplossing te komen. tenslotte zullen we op 
vraag van de studenten ook werk maken van een betere fiets- 
infrastructuur (grotere fietsenstalling, meer verlichting) en van 
volgehouden sensibiliseringscampagnes in samenwerking met 
de studentenraad om meer de fiets naar de campus te komen. 
Ook de bereikbaarheid van de Hasselt/Diepenbeek via het 
openbaar vervoer zal opnieuw met De Lijn besproken worden, 
zeker nu het Spartacusplan duidelijk vertraging oploopt.

3.8 Het team van vicerectoren
Ik stel voor dit beleidsplan uit te voeren met volgende collega’s 
als vicerector: Paul Janssen (vicerector onderzoek) en Jean-
Michel Rigo (vicerector onderwijs). Beide kandidaten hebben 
dit beleidsplan mee onderschreven, en er enthousiast toe 
bijgedragen. De uittredende vicerector onderwijs, Erna 
Nauwelaerts, wil ik van harte danken voor haar grote inzet, haar 
realisaties op onderwijsvlak (zie ook deel 1) en de aangename 
samenwerking in de afgelopen jaren.
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Beleid

- UHasselt werd volwaardig VLIR lid (vertegenwoordiging op hetzelfde niveau van VUB en 
UA) en nam voor het eerst het VLIR voorzitterschap op

- Toevoegen van “valorisatie” en “community” trajecten voor ZAP bevorderingen vanaf de 
graad van hoogleraar

Studenten

- Aantal studenten doorbreekt de grens van 6000 en aantal generatiestudenten overstijgt 
begin academiejaar 2015-2016 de 1500.

- Planning en financiering van een nieuwe fuifzaal in Diepenbeek i.s.m. Filtlink. Bouwaanvraag 
is ingediend (start werken einde 2016)

Onderwijs

- Goedkeuring en implementatie van een onderwijsbeleidsplan (2014-2018)
- Succesvolle integratie van de nieuwe opleidingen industrieel ingenieur, architectuur en 

interieurarchitectuur, kinesitherapie
- Opstart van de bacheloropleiding handelswetenschappen en indiening van het dossier voor 

de master (uitzondering op het moratorium op nieuwe opleidingen)
- Employability skills in alle opleidingen ingebed in de leerresultaten en ingevoerd in de 

meeste opleidingen
- Employability skills in de meeste opleidingen ingevoerd
- Invoeren van een fonds voor de stimulering van onderwijsinnovatieprojecten
- oprichting van een onderzoeksgroep van onderzoek van onderwijs O3 en basis gelegd van 

een “School of Education”
- herziening van de onderwijsbeleidsorganen: hervorming van de OWR, inrichting van een 

bureau OWR, bevoegdheden van de OMT’s (o.m. toekenning van onderwijsmiddelen aan 
de OMT’s)

- Principiële beslissing dat alle opleidingen overstappen naar een uniforme academische 
kalender vanaf academiejaar 2018-2019

- Opstarten van een volledige interne kwaliteitszorgsysteem (in het zicht van de 
instellingsreview)

Onderzoek & valorisatie

- Aantal doctoraatsstudenten overstijgt voor het eerst 500 en aantal afgelegde doctoraten per 
jaar nadert de 80.

- Opstart van de doctoral schools
- Herorganisatie TTO en opstart van lerend netwerk van IOF-mandatarissen
- Verankeren van de aanwezigheid van UHasselt-vertegenwoordigers in een aantal 

onderzoeksgerelateerde externe commissies
- Lancering van het Full Regional Innovation System (FRIS) concept in het kader van SALK
- Bouw van het veldstudiecentrum en de ecotrons in het Nationaal Park Hoge Kempen
- Verwerving van de middelen uit het Grindfonds voor de bouw van het Applicatiecentrum 

Beton op het Wetenschappark; bouw start nog in 2016
- Er werd een akkoord gesloten dat UHasselt toetreedt tot Energyville in Genk als 4e 

kennispartner naast KU Leuven, VITO en IMEC. UHasselt (i.h.b. IMO-IMOMEC) gaat er 
samen met IMEC de activiteiten rond zonne-energie en batterijtechnologie huisvesten. De 
hiervoor voorziene nieuwbouw (Energyville II) start vanaf zomer 2016

- In de periode 2012 tem 2015 werden vijf spin-offs opgericht, waarvan er nog vier actief zijn. 
In 2015 werden 10 dossiers begeleid die tot een spin-off konden leiden.

Internationalisering

- UHasselt nam voor het eerst ook het voorzitterschap van VLIR-UOS op; UHasselt gaat 
naast het IUS programma met Kisangani ook een IUS programma met Marokko coördineren

- Goedkeuring en implementatie van een internationaliseringsbeleidsplan (2103-2017)
- Invoeren van een internationaliseringstimuleringsfonds

BELANGRIJKSTE REALISATIES IN DE PERIODE 2012-2016
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Logistiek en beheersdiensten

- Verwerving van de gronden achter de Gevangenis voor de bouw van een nieuwe faculteit 
BEW; bouwwerken vatten aan einde 2016 

- Verwerving van LSM middelen voor de bouw van een nieuwe vleugel voor Scheikunde (waar 
nu F blok staat) en verbouwing van het hoofdgebouw om meer/betere infrastructuur voor 
de faculteiten GEN en WET te voorzien; bouwwerken vatten aan einde 2016 (Scheikunde) 
en 2018 (gebouw D)

- Uitbreiding van de campus Hasselt door verwerving van het Poortgebouw en de Witte 
Kazerne op de Herkenrode site in de Maastrichterstraat. Op deze nieuwe site komt 
vanaf einde 2016 een Promotiezaal, een ontvangstruimte en administratieve diensten 
(Poortgebouw), en IMOB plus de opleiding mobiliteitswetenschappen (in Witte Kazerne, 
2017)

- oplevering Ecotron is voorzien voor september 2016
- start bouw Applicatiecentrum Beton in 2016
- realisatie van een nieuw verpakkingslabo in het technologiecentrum en van praktijklokalen 

voor de geïntegreerde opleiding kine
- procedure open offerte aanvraag voor de aankoop van scheikundige producten succesvol 

afgerond
- succesvolle afhandeling van de integratie van de hogeschoolopleidingen (personeel en 

vakbondsonderhandelingen, financiën, vastgoed,  ….)
- functieclassificatiesysteem voor ATP > graad 7.
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4.1 Aantal ingeschreven studenten 

De grafiek bevat de inschrijvingsaantallen van bachelors, 
masters, schakel- en voorbereidingsprogramma, lerarenopleiding 
en doctoraten.

Het aantal studenten steeg van 2666 in academiejaar 2008-09 
tot 6096 in academiejaar 2015-16. Dit is een stijging van maar 
liefst 129%. 
De voornaamste groei is te wijten aan de integratie van de 
academische opleidingen van de hogeschool in academiejaar 
2013-14. Dit resulteert in een stijging van 64% t.o.v. het 
academiejaar voordien. 

DEEL 4. DE EVOLUTIE VAN ENKELE BELANGRIJKE  

 KERNCIJFERS

Daarnaast werd de nieuwe opleiding rechten jaar na jaar 
verder geïmplementeerd. De faculteit startte in 2008-09 met 
274 studenten en telt in academiejaar 2012-13, wanneer de 
volledige opleiding (bachelor en master) wordt aangeboden, 820 
studenten. 
Ook de andere faculteiten vertonen een groei in hun 
studentenaantal gedurende deze periode van 8 academiejaren.
Wat internationalisering betreft stijgt het aandeel buitenlandse 
studenten van 10.62% in academiejaar 2008-09 naar 12.99% in 
academiejaar 2015-16.

Aantallen op 01 februari van het betreffende academiejaar 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15
Hoofdinschrijvingen met diplomacontract
Associatiefaculteiten (Interieur)architectuur en Beeldende Kunst 14 16 19 20 23  /  /
Faculteit Architectuur en kunst  /  /  /  /  / 558 534
Faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen (excl. SLS) 197 214 216 191 193 934 1022
Faculteit Rechten 274 485 624 765 820 880 874
SIT 371 364 363 378 368 378 402
SLS 376 361 416 473 530 547 590
Faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen 908 922 919 943 930 957 974
School voor Mobiliteitswetenschappen 146 169 147 142 130 144 162
Faculteit Wetenschappen (excl. SIT) 342 364 385 398 396 421 398
Faculteit Industriële ingenieurswetenschappen
RIJ TOTAAL

 /  /  /  /  / 741 807
2628 2895 3089 3310 3390 5560 5763

examencontract voor het behalen van credits 1 1 2 4 5 14 7
examencontract voor het behalen van een diploma 2 0 2 1 1 1 1
creditcontract voor afzondelijke opleidingsonderdelen 35 32 47 27 26 30 51

Totaal: 2666 2928 3140 3342 3422 5605 5822
belangrijke mijlpalen: start ba REC start ma REC integratie

Stijging t.o.v. 2008-09

Aantal buitenlandse studenten 279 307 308 348 418 589 699
% aandeel t.o.v. totaal weergegeven in RIJ TOTAAL: 10,62% 10,60% 9,97% 10,51% 12,33% 10,59% 12,13%

aantal studenten met woonplaats in andere Vlaamse provincie dan Limburg 477 506 516 551 561 1078 1132
% aandeel t.o.v. totaal weergegeven in RIJ TOTAAL: 18,15% 17,48% 16,70% 16,65% 16,55% 19,39% 19,64%

(ingeschreven in ba, ma, schakel- of voorbereidingsprogramma, lerarenopleiding, doctoraat)

Aantal ingeschreven studenten (bachelors, masters, schakel- en voorbereidingsprogramma, lerarenopleiding en doctoraten)
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4.2 Onderzoeksdata

2006

2006

20
05

-20
06

20
05

-20
06

20
06

-20
07

20
06

-20
07

20
07

-20
08

20
07

-20
08

20
08

-20
09

20
08

-20
09

20
09

-20
10

20
09

-20
10

20
10

-20
11

20
10

-20
11

20
11

-20
12

20
11

-20
12

20
12

-20
13

20
12

-20
13

20
13

-20
14

20
13

-20
14

20
14

-20
15

20
14

-20
15

700

4,0%
3,5%

70

350

450

80

400

500

*

600

60

300

500

3,0%

50

250

400

2,5%

40

200

300

2,0%

30

150

200

1,5%

20

100

100

1,0%
0,5%

10

50

0

0,0%

0

0

2010
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2007

2007

2011

2011

2008

2008

2012

2012

2014

2014

2009

2009

2013

2013

2015

2015

Publicatiejaar

Kalenderjaar

Academiejaar

Academiejaar

Evolutie WoS publicaties UHasselt

Evolutie BOF-sleutel UHasselt

Evolutie behaalde doctoraten UHasselt

Evolutie lopende doctoraten UHasselt

4.3 Contractonderzoek en valorisatie

Uit recente cijfers die in het kader van het U-map project 
verzameld werden, blijkt dat de UHasselt nog steeds met recht 
een positie als knooppunt in het innovatieweb mag claimen. In de 
periode 2009-2013 haalt de UHasselt m.n. gemiddeld 1 spin-off 
per jaar. Daarmee haalt de UHasselt 8.44 spin-off’s per jaar per 
1000 ZAP-leden, en blijft ze nog steeds de absolute koploper, 
gevolgd door UGent met 6.86 spin-off’s per jaar per 1000 ZAP-
leden, de UA met 6.82, de VUB en KULeuven met beiden 4.11 
spin-off’s per 1000 ZAP leden per jaar.
Het % inkomsten bekomen uit derde en vierde geldstroom tov 
totaal aantal inkomsten, gemiddeld over de periode 2009-2013 
bedraagt 29,5% voor de KULeuven, 28,3% voor UGent, 25,5% 
voor UHasselt, 24,0% voor VUB en 18,2% voor UA.
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4.3 UHasselt in de pers

Cijfers rechts geven de vermeldingen van UHasselt weer in de 
geschreven pers (kranten en tijdschriften). Wat we helaas niet 
kunnen meten, is echter veel belangrijker geworden: vermelding 
op radio, TV, nieuwswebsites en gespecialiseerde media (bv 
websites, bladen zoals artsenkrant, blogs, social media...).

2015
2012

1175 TOTAAL

402 IN HBVL

1045 TOTAAL

369 IN HBVL


