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Kernboodschap 

De UHasselt is vandaag een regionaal ingebedde universiteit met duidelijke speerpunten en een student-

gerichte onderwijsaanpak. Als nieuwe rector wil ik verder bouwen op deze fundamenten en onze universiteit 

leiden naar de toekomst als een trotse, dynamische en verbonden Universiteit Hasselt die sterk staat in 

Vlaanderen en de wereld. Een universiteit die durft en ambitieus is. Een universiteit die groeit en kansen biedt. 

Een universiteit met een regionale inbedding maar met een stevige internationale uitstraling. En een 

universiteit die interdisciplinaire speerpunten ontwikkelt waarbij de verbondenheid tussen faculteiten en 

onderzoeksgroepen wordt versterkt. 

Als katalysator voor die groei zet ik in op volgende strategische beleidskeuzes:  

- Koploper in onderwijs: vanuit de expertise van onze docenten zetten we nog meer in op innovatief en 

toekomstgericht onderwijs (onder andere met een nieuw UHasselt Leerinnovatiecentrum als 

katalysator), en met een sterke focus op student-gerichtheid en excellente onderwijsinfrastructuur 

worden we terug koploper in kwaliteitsvol onderwijs 

- Internationalisering: we versterken internationalisatie – een belangrijke groeimotor voor onderwijs en 

onderzoek - in al zijn facetten en verankeren dit in ons DNA,  

- Vernieuwend onderzoeks- en innovatiebeleid: we geven zuurstof aan onze onderzoekers en gaan uit 

van onze diversiteit als kracht van de UHasselt, we zetten onder andere in op faculteits- en 

instituutsoverschrijdende onderzoekslijnen en een gerichte clusterversterking samen met externe 

partners, 

- Samen sterk: we zetten in op de sterktes van onze universiteit – in haar volle breedte – om te werken 

aan belangrijke verbindende maatschappelijke uitdagingen (via onder andere het nieuwe ‘UHasselt 

Connects’ programma) en maken van onze universiteit nog meer een bruisende en creatieve omgeving 

die talenten aantrekt. 

Daarnaast maken we onze interne organisatie meer klantgericht met minder bureaucratie vanuit een 

waarderend personeelsbeleid (dat ook rekening houdt met het groeiende belang van teamwork). Met deze 

aanpak wil ik onze universiteit leiden naar verdere groei vanuit onze bestaande sterktes. En dit vanuit de 

uitdrukkelijke focus op onze centrale kernactiviteiten: kwaliteitsvol onderwijs, onderzoek en maatschappelijke 

dienstverlening en innovatie.  

Dat zijn onze keuzes en ambities. In dit plan leest u hoe we onze ambitie om verder te groeien tot een trotse, 

dynamische en verbonden UHasselt de volgende beleidsperiode concreet realiseren met een nieuwe, 

ambitieuze en dynamische ploeg. Daar werk ik graag samen met jullie aan. Ik ben er klaar voor ! 
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Inleiding 

Een universiteit is in de eerste plaats een gemeenschap van geëngageerde studenten, docenten, onderzoekers 

en medewerkers die samen echte waarde creëren voor de samenleving. Wij leiden de leiders op van morgen 

en zijn trots op onze alumni die vlot hun weg vinden op de arbeidsmarkt. Onze onderzoekers werken aan 

nieuwe kennis, oplossingen en innovaties om onze wereld beter te maken: mooier, duurzamer, gezonder, 

socialer en sterker. Samen zorgen wij er mee voor dat onze kinderen en de volgende generaties kunnen 

opgroeien in een welvarende samenleving. In een wereld die antwoorden biedt op de grote maatschappelijke 

uitdagingen. Het is een voorrecht om onderdeel te zijn van een universitaire gemeenschap die hieraan dag in 

dag uit werkt. 

Om die ambitie waar te maken moeten we meer uitgaan van onze echte sterktes. We moeten trots zijn op wat 

we hebben (en niet te lang stilstaan bij wat we niet hebben). Onze schaalgrootte en jonge leeftijd is een 

voordeel, we zijn immers heel wendbaar. Hier kennen de meeste mensen elkaar. Wij hebben bijzondere 

studenten. Zie kiezen bewust omdat we een sterk onderwijsconcept op de kaart hebben gezet. Onze 

onderzoekers genieten meer kansen in een groeiende universiteit met korte lijnen tussen de beleidsniveaus. 

Ook onze medewerkers kiezen voor de universiteit als werkgever omdat we bijzondere waarden nastreven. 

Onze ligging in een welvarende regio met zoveel kennis, innovatie en ondernemerschap is een enorme troef. 

Onze identiteit moeten we als onze sterkte beschouwen en krachtig aanwenden om onze basis te versterken 

met uitstekend onderwijs én onderzoek. 

Er liggen nu kansen om de volgende stappen te zetten in onze groei. Niet groeien om te groeien, maar om nog 

beter te kunnen werken aan onze toekomstgerichte ambities. We zullen de beschikbare sterktes van de 

universiteit meer verbinden tot een krachtig geheel. Meer verbinden intern, om vanuit de hele breedte van de 

universiteit – dus ook met onze nieuwe opleidingen en faculteiten - te werken aan gemeenschappelijke 

ambities. Meer verbinden met de buitenwereld om vanuit de wisselwerking met onze partners meerwaarde te 

realiseren en te werken aan concrete projecten die de maatschappij en onze regio versterken.  

 

 

Interne sterktes en externe partners verbinden in een versterkend ecosysteem. 
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Wij bouwen aan een universiteit die bewust is van eigen kunnen, die ambitieus is, die durft, die bruist en 

dynamisch is. We zijn geen eiland maar hebben een stevige blik op de wereld. Daarom zal internationalisatie 

geen slogan zijn, maar wordt dit een onderdeel van ons DNA. Om ‘future proof’ te zijn moeten we ook 

‘international proof’ zijn. Onze kwaliteit, gastvrijheid, gezelligheid, enthousiasme en individuele benadering 

kunnen ons - met de juiste beleidskeuzes – internationale uitstraling geven en studenten uit de hele wereld 

aantrekken.  

Onze universiteit heeft een voortrekkersrol gespeeld op het gebied van onderwijsinnovatie. Eén van de laatste 

belangrijke hervormingen, de introductie van het activerend onderwijsmodel (‘opdracht gestuurd onderwijs’) 

werd reeds in 1997 gerealiseerd. Vandaag zetten alle universiteiten in op vernieuwend onderwijs en verkleint 

onze voorsprong. We zijn dus al lang geen alleenspeler meer in dit domein. We moeten daarom onze 

voortrekkersrol bestendigen en versterken, met nieuwe en gerichte onderwijsinnovaties en een breed 

gedragen cultuur van zin voor onderwijskwaliteit. Een onderwijsaanpak die inzet op de nieuwe generatie van 

studenten met haar specifieke kenmerken. We vertrekken daarbij van de meerwaarde van activerend, 

kleinschalig contactonderwijs. We mogen daarbij geen energie verspillen aan administratie tenzij deze effectief 

bijdraagt tot de verbetering van de kwaliteit. Inzetten op innovatie en een goed doordrongen en 

resultaatgerichte kwaliteitscultuur is de beste investering voor de duurzame versterking van onze 

onderwijskwaliteiten. En die kwaliteit leidt tot de versterking van de aantrekkingskracht en dus groei van onze 

opleidingen. 

Onze studenten zijn belangrijke partners. Zij krijgen een cruciale stem in ons beleid en werken als partners mee 

aan de kwaliteitscultuur die we ontwikkelen. Al onze studenten zijn belangrijk, ook onze internationale gasten, 

onze doctorandi en onze deelnemers in onze navorming. We werken aan een actieve betrokkenheid van onze 

alumni en zetten sterk in op levenslang leren waarbij onze SEE school verder zal groeien. Studenten verdienen 

een excellente onderwijsinfrastructuur maximaal afgestemd op ons onderwijsconcept, en met inbegrip van een 

goede ontspanningsinfrastructuur.  

Ons onderzoeksportfolio kunnen we versterken door enerzijds in te zetten op slim gekozen niches, en 

anderzijds door verbindingen te maken – multidisciplinaire samenwerking - tussen expertises vanuit diverse 

instituten en onderzoeksgroepen. We bouwen aan kwaliteit door onze diversiteit in onderzoek als sterkte te 

zien, waarbij we verantwoordelijkheid en vertrouwen geven aan instituten, onderzoeksgroepen en 

onderzoekers. Onderzoekers moeten ruimte en mogelijkheden krijgen. We beseffen dat niet alles kan gemeten 

worden. We moeten investeren in de hele keten van onderzoek, gaande van niet-gericht tot toepassingsgericht 

onderzoek. Fundamenteel of niet-gericht onderzoek moet daarbij een belangrijke plaats krijgen. We moeten 

meebouwen aan innovatie en clusterversterking door een vernieuwend valorisatiebeleid te ontwikkelen. We 

kunnen daarmee nog meer impact en groei realiseren zoals onze ervaring in de life sciences aantoont. 

Onze medewerkers zijn de echte sterkte van de universiteit. We moeten daarom een personeelsbeleid 

ontwikkelen dat uitgaat van vertrouwen, wederzijds respect en waardering. Deze principes passen we toe bij 

alle geledingen in de universiteit en zijn de beste basis om een werkbare omgeving te creëren van 

geëngageerde professoren, onderzoekers, assistenten en administratieve en technische medewerkers. Wij 

sturen het personeelsbeleid bij om die doelstellingen te realiseren. Naast de bestaande individuele evaluaties 

zullen we werken aan een systeem waarbij ook het functioneren in teams wordt meegenomen, aangezien 

teamwork steeds meer aan belang wint voor de realisaties van onze ambities in onderwijs, onderzoek en 

dienstverlening. 

Onze centrale diensten hebben een belangrijke groei doorgemaakt de afgelopen jaren. Die was ook nodig om 

in te spelen op de nieuwe opdrachten en taken, o.a. na de integratie van de hogeschoolopleidingen. We 

hebben vele talentvolle en hardwerkende medewerkers. Nu liggen er kansen om onze organisatiestructuur te 

optimaliseren zodat alle troeven optimaal benut worden. Dat doen we door onze interne organisatie meer 

vanuit een service-rol te versterken. Onze interne organisatie moet meer klantgericht worden. Dat zal leiden 
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tot meer efficiëntie en minder administratieve overlast.  Deze aanpak zal leiden tot een win-win. De centrale 

diensten leveren vanuit hun inhoudelijke en operationele expertise een belangrijke toegevoegde waarde aan 

de academici, wat leidt tot meer waardering en erkenning. De academische staf wordt optimaal ondersteund 

voor haar basisactiviteiten in onderwijs en onderzoek, waardoor de administratieve belasting en bureaucratie 

voor hen gevoelig reduceert. Die aanpak levert daarom meerwaarde op voor alle partijen.   

We werken aan deze ambities en plannen met een nieuwe bestuursploeg met frisse ideeën en een 

vernieuwende aanpak. Een nieuwe ploeg die onze universiteit zal uitbouwen tot een trotse, bruisende 

UHasselt die sterk staat in Vlaanderen en de wereld. Met een rector die dichtbij de medewerkers en studenten 

staat en die vertrouwen en waardering schenkt. Een rector die verbindt en vertrekt vanuit de sterkte van de 

universiteit, in haar volledige breedte. Vanuit de kansen en opportuniteiten die aanwezig zijn. En die opereert 

vanuit de missie dat een universiteit in eerste instantie een gemeenschap is van studenten, docenten, 

onderzoekers en medewerkers die samen waarde creëren voor de samenleving. 

In dit beleidsplan leg ik nadruk op vernieuwen, wat we anders kunnen en zullen aanpakken. Uiteraard bouwen 

we verder op de aanwezige fundamenten. In dit beleidsplan beschrijf ik de visie en concrete acties waarmee de 

universiteit verder kan groeien en bloeien in de komende beleidsperiode. Dat moeten we uiteraard samen 

doen. Daarom zal ik uitvoerig in overleg gaan met onze professoren, medewerkers, studenten, en onze externe 

partners. Die input zullen we meenemen voor de realisatie van dit beleidsplan.  

Indien u mij het vertrouwen geeft om de nieuwe rector te worden zal ik met veel inzet en enthousiasme, 

samen met jullie, bouwen aan een trotse, dynamische en verbonden Universiteit  Hasselt. 

 

In de volgende bladzijden leest u in meer detail hoe we dit zullen aanpakken. We leggen daarbij focus op 7 

centrale beleidsassen: 

- Ambitieus en verbonden: bouwen aan een sterke interne cohesie, multidisciplinaire samenwerking 

tussen opleidingen en faculteiten, samenwerking met publieke en private spelers, in de regio en ver 

daarbuiten. 

 

- Internationalisatie in ons DNA: de beste ondersteuning voor ‘grenzeloze ambities’, het omvormen 

van onze universiteit tot een internationale aantrekkingspool. 

 

- Koploper in onderwijs: een bestendiging en versterking van onze voortrekkersrol in het onderwijs, 

met blijvend oog voor innovatie en zin voor kwaliteit. 

 

- Vernieuwend onderzoeks- en innovatiebeleid. Zuurstof voor onderzoekers: innovatie en 

clusterversterking door een vernieuwend valorisatiebeleid, naar het model van life sciences.  

 

- Student centraal: Onderwijs op maat, participatie in het beleid, en uitstekende accommodatie.  

 

- Waarderend personeelsbeleid: Investeren in mensen en niet alleen in output.  

 

- Klantgerichte organisatie: een efficiënte en klantgerichte organisatie die krachtige ondersteuning 

biedt. 
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Ambitieus en verbonden (samen sterk) 

 

We zijn een gewaardeerd onderdeel van een gemeenschap die oplossingen zoekt voor de grote uitdagingen 

waarmee onze maatschappij wordt geconfronteerd. Onze universiteit moet daarom stevig verankerd zijn in die 

maatschappij. Om die rol volwaardig op te nemen moeten onze campussen bruisende ontmoetingsplaatsen 

zijn voor nieuwsgierige en kritische studenten, professoren, medewerkers, burgers, organisaties, 

beleidsmakers. Voor iedereen die wil meewerken aan de toekomst van onze regio. En daar betrekken we in 

bijzonder ook de decision makers bij uit onze regio. Onze kennis moet gedeeld worden via creatieve 

ontmoetingen. Wij moeten voorop lopen in (beleids-)domeinen waarin we excelleren en waar we snel 

koppelingen kunnen maken met onze regio, onze provincie en met internationale partners. Denken we maar 

aan migratie, klimaat, duurzaamheid, gezondheid, diversiteit, digitalisering (en uiteraard nog veel meer). We 

moeten durven kiezen voor domeinen die echt onderscheidend zijn en waarmee we een koploper worden. 

Waarom zouden we niet ambiëren om na de warmste ook de groenste ‘greenest’ of de meest duurzame 

universiteit van België te worden? 
1
 Zoiets moet gedragen worden in beleid en strategie. We hebben zulke 

verbindende initiatieven nodig die ambitieus zijn en onze studenten en medewerkers prikkelen en verbinden. 

Met die positieve energie stimuleren we medewerkers en studenten om initiatieven te nemen die versterkend 

zijn voor de maatschappij. We moeten die durf ondersteunen, ze zal zuurstof geven aan onze groei.  

Om dit waar te maken hebben we nood aan concrete projecten, maar ook initiatieven om de connectie met de 

buitenwereld te versterken. Een concreet voorbeeld daarvan is ‘UHasselt Connects’: een nieuw programma dat 

we ontwikkelen met lezingen, debatten en tentoonstellingen op de campus rond maatschappelijke, 

economische, culturele en andere thema’s. Maar ook met de bestaande initiatieven zoals het succesvolle TEDx 

programma van onze studenten. Uiteraard doen we dat vanuit onze academische identiteit en focus op 

excellentie. We betrekken daar de hele universiteit bij vanuit haar volle breedte. Daarbij krijgen dus ook de 

nieuwe opleidingen van de humane wetenschappen en geïntegreerde opleidingen een stevige stem. Op die 

manier kunnen we talrijke thema’s bediscussiëren vanuit een interdisciplinaire invulling. We verbinden ons 

hiervoor met externe actoren en organisaties die onze waarden delen. 

Deze inspirerende activiteiten zijn bijzonder belangrijk voor onze universiteit. We willen immers een attractieve 

plek zijn waar we onze studenten en medewerkers op een positieve manier uitdagen en kansen bieden om zich 

te engageren in domeinen (die soms buiten hun comfortzone liggen). We participeren hiermee in het debat 

over belangrijke maatschappelijke thema’s en werken mee aan duurzame oplossingen. We stimuleren discussie 

en reflectie. En we zetten onze universiteit, haar medewerkers en studenten steviger op de kaart. Daarmee 

worden onze campussen internationaal georiënteerde broedplaatsen voor creativiteit en vernieuwing. 

Hiermee wordt onze universiteit nog meer een verbindende groeimotor voor onze regio.  

Onze studenten en medewerkers moeten aangemoedigd worden om initiatief te nemen, om te durven, om te 

ondernemen. We stimuleren daarom het ondernemerschap in al zijn facetten, zowel gericht op 

maatschappelijke als economische objectieven. We worden hiermee nog meer een universitaire gemeenschap 

waar je graag wil bij horen, en waar onze medewerkers en studenten terecht trots op zijn.  

  

                                                           
1
 http://www.bestcolleges.com/features/greenest-universities/ 
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Acties:  

 

- We starten met ‘UHasselt Connects’: een nieuw programma met lezingen en debatten van en met 

inspirerende topsprekers over actuele en maatschappelijke thema’s. Dit programma richt zich onder 

andere op de thematiek van de sustainable development goals van de VN. Onze eredoctors krijgen 

hierin een belangrijke rol. We ontwikkelen creatieve en inspirerende ontmoetingsplaatsen op onze 

twee campussen: we ondersteunen de organisatie van maatschappelijke projecten op de campus : 

debatten, seminaries, workshops, tentoonstellingen, … Onze campussen moeten creatieve 

ontmoetingsplaatsen worden die sterke verbindingen maken met onze regio, in het bijzonder ook de 

decision makers in onze regio. We zetten in op projecten die verbindingen maken tussen kunst en 

wetenschap. Onze stafleden vanuit de kunsten krijgen daarin een prominente rol. Onderdeel hierin 

vormt het initiatief ‘artist-in-resident’ op de campus (zie vorige programma’s met o.a. kunstenaars 

Frederik De Wilde en Edith De Kyndt). 

 

- We kiezen voor een breed gedragen visie en toekomstgerichte ambitie die ons verbindt en op de 

kaart zet. Een voorbeeld is de ambitie om de ‘greenest university’ te worden in België, ingebed in onze 

kernactiviteiten onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Maar er zijn ook andere mogelijkheden rond 

andere verbindende programma’s, bijvoorbeeld in het kader van gezondheid, duurzaamheid of 

digitale ontwikkeling.  

 

- We ontwikkelen UHasselt ‘-hubs’ om verbindingen met externe projecten te versterken en zichtbaar 

te maken: eerst regionaal, nadien erbuiten; op die manier maken we ons bredere UHasselt netwerk 

zichtbaar en toegankelijk (‘powered by UHasselt’): Voorbeelden van mogelijke UHasselt ‘Hubs’ zijn: 

UHasselt ‘hubs’ in Nationaal Park (Ecotron), Corda campus, C-Mine, La Biomista, Z33, partner 

ziekenhuizen, …  

 

- We ontwikkelen ook initiatieven om deze verbindingen met onze externe partners te valoriseren in 

onderwijs, bijvoorbeeld via een programma van intersectoriële mobiliteit waar onze masterstudenten 

en doctorandi gedurende enkele weken stage kunnen lopen in externe organisaties (social profit en 

bedrijven) ‘proeven van ondernemerschap’.  

 

- We bevorderen ondernemerschap bij onze studenten vanuit een interdisciplinaire aanpak via actieve 

participatie in programma’s zoals PXL-UHasselt Startup, LimburgStartUp en andere internationale 

programma’s in Vlaanderen en Europa. We betrekken ook onze doctoraatstudenten en postdocs bij 

deze programma’s via de doctoral schools. 
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Uppercut 17-3-2015: Kunstenaar Koen Vanmechelen en wetenschapper Piet Stinissen 

organiseerden op de agora een debat tussen studenten en professoren enerzijds en experten 

anderzijds in de unieke setting van een boksmatch. Het debat werd geleid door Indra Dewitte 

en behandelde diverse maatschappelijke thema’s. Er participeerden diverse internationale 

gasten en het event werd afgerond met een party.  
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Internationalisatie in ons DNA 

Van origine zijn we een universiteit met een belangrijke regionale oriëntatie. Dat is prima en willen versterken, 

maar mag niet beperkend zijn voor onze ambities. Om verder te kunnen groeien moet onze universiteit een 

echte en geloofwaardige internationale cultuur ontwikkelen. Ons profiel moet internationaler worden, met 

respect voor onze eigen waarden en cultuur. Die internationale oriëntatie is nodig om ons te versterken in onze 

kernactiviteiten. Het wetenschappelijk onderzoek is per definitie steeds ingebed in een internationale 

omgeving. In het onderwijs liggen er grote opportuniteiten om via internationalisatie te groeien. We moeten 

verder internationaliseren, niet omdat het wordt opgelegd, maar omdat we zelf geloven dat dit onze 

universiteit, onze studenten en onze medewerkers sterker maakt.  

Onze universitaire gemeenschap moet meer diversiteit krijgen onder haar medewerkers en studenten. 

Internationalisatie moet ingebed worden in onze dagelijkse werking. Wil onze universiteit ‘future proof’ zijn 

moet ze ook ‘international proof’ zijn. Bestaande initiatieven zoals de VLIR-UOS projecten en ‘World Evening’ 

krijgen al onze steun. Maar we moeten ook betere structurele internationale samenwerkingen ontwikkelen 

waar onze universiteit en haar medewerkers echt beter van worden. 

We zullen deze ambitie waarmaken door groei te realiseren rond internationalisatie in al zijn facetten: 

inkomende en uitgaande studentenmobiliteit, internationale stages, buitenlandse gastdocenten 

(docentenmobiliteit), participatie in internationale bama programma’s, summerschools, … Om dit te realiseren 

ontwikkelen we Engelstalige opleidingsvarianten van bestaande masteropleidingen. Internationalisatie moet 

ook in onze communicatie volwaardige aandacht krijgen. En uiteraard moet ook onze infrastructuur hierop 

aangepast worden. Studenten uit de hele wereld moeten naar de UHasselt komen omdat ze weten dat ze hier 

het beste onderwijs krijgen, van de beste docenten in de beste infrastructuur.  

Acties:  
 

- We maken de procedures in onze universiteit ‘international proof’. We ontwikkelen goede 

anderstalige communicatie-instrumenten : Minstens twee keer per jaar verschijnt een internationale, 

anderstalige versie van UHasselt magazine. Ook onze internationale website wordt versterkt. 

 

- We ontwikkelen een international visitor center waar we internationale bezoekers de belangrijkste 

ontwikkelingen (innovaties) vanuit de UHasselt kunnen demonstreren (‘made/developed by 

UHasselt’). We faciliteren de organisatie van internationale events op de campus: congressen, 

seminars, summer schools, … 

 

- We starten bijkomende Engelstalige masters op en ontwikkelen een gerichte marketing voor onze 

internationale masters. Voor de groei in rekrutering van studenten voor onze internationale masters 

ontwikkelen we samenwerking met externe organisaties. In ons beleid geven we onze internationale 

studenten een sterke stem (dat kan deels via de International Counsil van STURA). 

 

- We ontwikkelen internationale interuniversitaire samenwerkingsverbanden, waar mogelijk maken 

we gebruik van netwerken van onze partneruniversiteiten (vb. Maastricht) en partnercluster regio’s 

(Medicon Valley, Finland, ..). We zoeken naar partners die onze universiteit in de breedte kunnen 

versterken (diverse faculteiten, opleidingen, onderzoek, valorisatie, ..). 
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- We voorzien financiering voor studenten die ondersteuning bij mobiliteit nodig hebben: zowel voor 

inkomende als uitgaande mobiliteit. De huisvestingsfaciliteiten voor internationale gasten worden 

versterkt. 

 

 

 

 

 

 

Internationale samenwerking met meerwaarde ontwikkelen: Op 16-11-2016 ondertekenden 

we een samenwerkingsakkoord met het onderzoeksinstituut Finmeditech dat een kantoor 

opent in BioVille in Diepenbeek. Onze samenwerking met deze Scandinavische cluster werd 

ontwikkeld vanuit goede contacten die we uitbouwden met o.a. Finse en Zweedse partners 

(Medicon Village). 
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Koploper in onderwijs 

Bij de start van de universiteit werd reeds onder leiding van rector Verhaegen een modern activerend 

onderwijsmodel ontwikkeld. Dat heeft ons een goede reputatie bezorgd. We moeten echter beseffen dat we 

reeds lang geen alleenspelers meer zijn op het domein van innovatief onderwijs, en dat andere Vlaamse 

universiteiten onze voorsprong inlopen. Onderwijs moet daarom terug de centrale aandacht krijgen in onze 

universiteit. We moeten terug de leidende positie opnemen in universitair onderwijs via onze uitdrukkelijke 

keuze voor onderwijskwaliteit, via onze student-gerichte (‘student centraal’) onderwijsaanpak en begeleiding, 

via onderwijsvernieuwing en via de state-of-the-art studieomgeving (ook digitaal) die we aanbieden.  

We ontwikkelen daarom een nieuwe visie en strategie op onderwijsvernieuwing waarbij we aandacht hebben 

voor de veranderingen in de maatschappij en de evoluties in het universitair onderwijslandschap (MOOCS, 

internetonderwijs, ..). Niet ‘vernieuwen om te vernieuwen’, maar om ons aan te passen aan de snelle 

maatschappelijke evoluties, en om onze studenten ook in de toekomst een sterke en uitdagende academische 

opleiding te bieden
2
. We vertrekken daarbij van ons basisconcept ‘activerend onderwijs’ waarbij 

contactonderwijs een essentiële component is en blijft.  

Studenten zullen meer kiezen voor een sterke basis gecombineerd met ‘op maat’ trajecten vanuit 

opleidingsonderdelen en stages vanuit diverse faculteiten, maar ook met aandacht voor intersectoriële 

ervaringen, verbreding en internationalisatie. Daar kunnen wij antwoorden op bieden via onze wendbaarheid 

en diversiteit. Goede voorbeelden zoals verbredende initiatieven zoals Studium Generale en Project+ (vanuit 

wetenschappen) krijgen alle kansen. Wij ontwikkelen onze campus als een aantrekkelijke fysieke en digitale 

onderwijsruimte, ook voor professionals in het levenslang leren (hoofdzakelijk via SEE). Onze innovatieve 

onderwijsaanpak zal ook ingebed worden in de SEE opleidingen.  

Onze samenwerking met PXL in de Associatie (Universiteit-Hogeschool) biedt unieke kansen om vanuit elkaars 

complementaire onderwijsexpertise te werken aan kwaliteitsprojecten onder andere op vlak van 

interdisciplinair werkplekleren, inzetten van digitale hulpmiddelen, acties om het STEM onderwijs te 

versterken, internationalisering en vlotte (her)oriëntering tussen professionele en academische opleidingen. 

Daarbij is het nodig om onze strategische samenwerking binnen de AUHL te actualiseren (nu de integratie van 

de hogeschoolopleidingen is afgerond).   

We kiezen voor kwaliteit en zetten de dingen voorop die er echt toe doen. Vandaag is er veel aandacht voor de 

aankomende instellingsvisitatie. Daar zullen we niet aan ontsnappen. We moeten echter waakzaam zijn dat 

een administratieve overvloed aan procedures, reglementen, meet- en monitoringinstrumenten de aandacht 

niet wegtrekken van de dingen waar het echt om gaat. Onze onderwijskwaliteit zal veel meer baat hebben van 

een doordachte en sterk ingebedde kwaliteitscultuur die vertrekt van de expertise van onze docenten. Indien 

we gedrag willen veranderen (kwaliteit) moeten we inzetten op een verandering van de cultuur. We kunnen 

hierbij leren van andere organisaties, zoals ziekenhuizen, hoe we die kwaliteitscultuur in onze hele instelling 

laten doorsijpelen. Dat zal op een veel betere, efficiëntere en duurzame manier onze kwaliteit in onderwijs 

versterken. We betrekken hierbij onze belangrijkste stakeholders: de studenten, het middelbaar onderwijs en 

CLB, onze afgestudeerden, ... Een brede kwaliteitscultuur voor onderwijs die gedragen wordt door de hele 

universitaire gemeenschap (en van opleiding tot Raad van Bestuur) is de beste garantie om opnieuw een 

internationale koppositie in onderwijs te verwerven. 

                                                           
2
 ‘Goede morgen professor’, Visie op studeren in een nieuwe tijd, VSNU 2015 
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Acties:  

 

- We investeren in kwaliteitsvolle en state-of-the-art onderwijsinfrastructuur: meer studieruimtes, 

betere skills labs, labo’s, praktijklokalen, digitale toetsing, poll everywhere, … Onze 

onderwijsinfrastructuur – met de noodzakelijke professionele ondersteuning - moet in functie staan 

van ons onderwijsconcept zowel voor de basisopleidingen als de navormingsprogramma’s. 

 

- We ontwikkelen het UHasselt Leerinnovatiecentrum (LIC) dat als katalysator fungeert voor 

onderwijsvernieuwing, en waar praktijkgericht onderzoek hand in hand gaat met beleidsontwikkeling 

en -implementatie. De bestaande projecten van de onderzoeksgroep 0
3
 worden hieronder gebracht. 

Dit nieuwe centrum met eigen staf en locatie wordt de spil van de onderwijsinnovatie van onze 

universiteit: zowel op vlak van (digitale) infrastructuur als didactische werkvormen. Het UHasselt LIC 

ontwikkelt een actieprogramma voor ‘good educational practice’ (vergelijkbaar met bestaande good 

laboratory practice in de laboratoria). Collega’s kunnen hier terecht voor inspiratie, goede 

voorbeelden en advies.  

 

- We werken aan een kwaliteitscultuur via een jaarlijks actieprogramma dat wordt uitgewerkt met de 

docenten en alle andere betrokkenen in het onderwijs. Hieraan wordt sterke interne communicatie 

gekoppeld. Jaarlijks worden één of twee thema’s gekozen (werkvormen, evaluatie, interactiviteit, …) 

die instellingsbreed worden uitgerold. We geven waardering aan succesvolle voorbeelden en 

trajecten. Jaarlijks wordt een wedstrijd georganiseerd voor het meest innovatieve onderwijsproject 

(nieuw). Deze prijzen worden toegekend aan teams. Ook zullen we onze topinnovatoren in onderwijs 

en beste lesgevers meer in de schijnwerpers zetten via onze communicatiekanalen. Daarnaast krijgt 

onderwijs ook de terechte aandacht in de persoonlijke evaluaties en bevorderingen. We maken in de 

uitbouw van onderwijskwaliteit meer gebruik van de goede voorbeelden die reeds ontwikkeld werden 

in de UHasselt (of bij onze partners). We faciliteren de implementatie ervan in andere opleidingen. Er 

zijn immers al hele knappe projecten ontwikkeld (vb. in competentiegericht leren, blended learning, 

tutorprojecten, werkplekleren, flipped classroom,...). Als blijk van transparantie en vertrouwen in 

eigen kunnen, zetten we de belangrijkste resultaten van onze kwaliteitsmetingen op onze website 

(met de nodige context en duiding).  

 

- We gebruiken input en feedback van onze stakeholders op een gestructureerde wijze om ons 

onderwijs te versterken. We bouwen het Stakeholdersoverleg uit als een belangrijk instrument in 

onze kwaliteitscultuur. Dit stakeholdersoverleg (max 12 personen) wordt voorgezeten door een 

externe voorzitter en bestaat uit een afvaardiging van de studenten, docenten, universiteitsbestuur, 

middelbaar onderwijs, werkveld en overheid. Zij bespreken thema’s die relevant zijn voor ons 

onderwijs en geven hierover advies aan het universiteitsbestuur. Zo maken we ons onderwijs nog 

sterker in nauwe interactie met onze belangrijkste stakeholders. Binnen de ziekenhuiswereld zijn er 

goede ervaringen met deze aanpak. 

 

- We versterken ons opleidingsaanbod: We verbreden het aanbod van Engelstalige masters en zetten 

deze masters beter in de markt. We ambiëren ook de organisatie van de masters van opleidingen 

waarvan we nu alleen de bachelors aanbieden (vb. wetenschappen), dit is nodig om onze ambities 

met betrekking tot internationalisering mee te realiseren. Levenslang leren krijgt een centrale focus in 

ons onderwijsbeleid. SEE speelt een belangrijke rol in de navormingstrajecten. Het 
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opleidingsprogramma van SEE wordt uitgebreid met nieuwe programma’s die breder worden 

ontwikkeld, ook naar andere faculteiten zoals architectuur, rechten, wetenschappen en ingenieurs. 

We ontwikkelen een lange termijn strategie met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe 

basisopleidingen die noodzakelijk zijn om onze missie en ambities waar te maken. Ook de uitbouw van 

de lerarenopleiding zetten we hog op de agenda (zie recente beslissing van de Vlaamse regering met 

betrekking tot de lerarenopleiding). Het (her)organiseren van deze lerarenopleiding is een extra 

opportuniteit om de banden met het secundair onderwijs te versterken. 

 

 

 

 

Kwaliteitsvol onderwijs voor enthousiaste studenten: Kwaliteit en dynamiek begint bij de 

start: een foto die ik jaarlijks neem van onze nieuwe lichting. Het is een genoegen om aan deze 

gemotiveerde groep te mogen lesgeven, niet?  
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Vernieuwend onderzoeks- en innovatiebeleid 

Succesvolle universiteiten hoeven niet groot te zijn. De kracht van kleinere instellingen is dat ze slimme keuzes 

maken en hun schaalvoordeel en diversiteit inzetten als een troef. Dat moeten wij doen. Wij zetten in op de 

volledige keten van onderzoek: het niet-gerichte of blue sky onderzoek (dat onder andere door onze 

theoretische groepen succesvol wordt gevoerd), het strategisch basisonderzoek en het onderzoek dat dichter 

bij de toepassing staat. Maar we maken ook keuzes, want daarmee maken we het verschil. We doen dat vanuit 

een focus op excellentie, originaliteit en integriteit. Het fundamenteel of niet-gericht onderzoek zal daarbij een 

essentiële component blijven in ons academisch onderzoek. Wij zullen dit type van onderzoek – dat soms 

minder in de belangstelling komt – actief ondersteunen en uitdragen in onze communicatie, het is immers 

onontbeerlijk voor wetenschappelijke vooruitgang. 

De wijze waarop onderzoek wordt georganiseerd en de kwaliteit ervan wordt gemeten, verschilt van domein 

tot domein, van discipline tot discipline. Dat moet erkend worden en mag de eigen dynamiek niet verstoren. 

We houden rekening met de verhoogde druk op onderzoekers (publish or perish). Naast kwantiteit moet 

kwaliteit meer erkend worden bij outputanalyse. De principes van de San Francisco Declaration on Research 

Assessment zijn daarbij een goede leidraad. 
3
 

Onze wendbaarheid is een belangrijk voordeel. Hiermee kunnen we snel niches in onderzoek uitbouwen – 

slimme keuzes - die ons op de kaart zetten. Goede voorbeelden zijn het onderzoek rond patiëntveiligheid, 

slimme mobiliteit, de Ecotrons, digitale toepassingen in gezondheidszorg, ... Ook in de toekomst willen we die 

slimme niches helpen uitbouwen binnen én tussen de faculteiten.  

De echte doorbraken en innovaties komen meer en meer van verbindingen tussen disciplines. We moeten 

daarom veel meer inzetten op het ontwikkelen van interdisciplinair en intersectorieel onderzoek (vb. samen 

met bedrijven of non-profit organisaties). De belangrijke expertises van de onderzoeksgroepen uit de nieuwe 

faculteiten en geïntegreerde opleidingen bieden vele extra opportuniteiten. We zullen deze samenwerking 

over domeinen heen faciliteren en versterken via nieuwe beleids- en financieringsinstrumenten. Vele van onze 

onderzoeksactiviteiten hebben een potentieel voor maatschappelijke of economische valorisatie. Het FRIS-

beleid is een goed model voor de organisatie van het extern innovatiebeleid in de regio, maar we hebben 

hiervan een vertaalslag nodig naar onze eigen instelling, zeg maar een ‘intern FRIS’. Meer samenwerking tussen 

disciplines (vb. economie – ingenieurs, het nieuwe X-Lab) is immers ook vereist om succesvolle valorisatie na te 

streven. 
4
 

We ontwikkelen een innovatiebeleid dat gebaseerd is op waardecreatie waarin op slimme manieren wordt 

samengewerkt tussen ‘denkers’ en ‘doeners’, en met investeerders en bedrijven. Het door de UHasselt 

ontwikkelde FRIS model is een goed systeem om de belangrijkste actoren in kaart te brengen, maar er is meer 

nodig om sterke clusters uit te bouwen. Voor succesvolle valorisatie en om onze rol in het innovatielandschap 

succesvol op te nemen hebben we een sterke visie en strategie nodig. We hebben sterke en korte lijnen met 

het berdrijfsleven, de non-profit sector, de overheid en investeerders nodig. Ook onze samenwerking via onze 

associatiepartner PXL met opleidingen die dichter bij de toepassing staan is belangrijk. Via de uitbouw van het 

life sciences actieplan hebben we bewezen hoe dat succesvol kan. Die aanpak willen we ook uitrollen voor 

andere domeinen in onze universiteit met sterk groeipotentieel.  

We hebben vernieuwende concepten nodig in ons valorisatiebeleid om succesvolle en groeiende spinoffs te 

ontwikkelen. De klassieke weg van IP naar spinoff volstaat niet langer. Er zijn andere invalshoeken nodig die we 

                                                           
3
 http://www.ascb.org/dora/ 

4
 M. Curley & P. Formica. Designing creative spaces for idea generation and start-up experiments. The role of university 

ecosystems. Industry & Higher Education (2013), 27: 9-14. 
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vanuit onze TTO-valorisatiecel ontwikkelen. In die cel bundelen we de nodige expertise. Daarbij zullen we 

maximaal samenwerken met de valorisatieteams van de SOCS, met een netwerk van ervaren ondernemers en 

met investeerders zoals LRM. Het IOF-beleid werd recent herzien met enerzijds valorisatiemanagers in de 

instituten en faculteiten en anderzijds financiering voor diverse types van projecten. We geven deze aanpak 

alle kansen, maar zullen waar nodig bijsturen. Alleszins is een geïntegreerde benadering vereist waarbij we niet 

alleen kijken naar onze IOF-financiering, maar ook naar de clusterstrategie, O&O programma’s bij VLAIO, de 

EFRO programma’s en andere innovatiesteunkanalen. 

We ontwikkelen een vernieuwde visie en strategie op onderzoek en innovatie in de UHasselt waarin deze 

elementen een plaats krijgen. 

 

Acties:  

 

- We zetten meer middelen in op niveau van de basisfinanciering voor onderzoek (zogenaamde 

input/output middelen) zodat onderzoekers minder afhankelijk zijn van externe projectmiddelen 

gezien de grote concurrentie bij diverse financieringskanalen.  We ontwikkelen output-meetsystemen 

die rekening houden met kwantitatieve én kwalitatieve parameters (vb. gerealiseerde impact) en die 

rekening houden met het specifieke vakgebied. We beseffen dat niet alles gemeten kan worden. We 

zetten in op fundamenteel of niet-gericht wetenschappelijk onderzoek, en geven dit type van 

onderzoek meer aandacht in onze externe communicatie. We geven vertrouwen aan 

onderzoeksinstituten en onderzoeksgroepen. De strategienota’s van instituten worden op een 

efficiënte wijze opgevolgd, met input van de dienst onderzoekscoördinatie en bespreking met een 

externe adviesgroep. 

 

- We faciliteren en ondersteunen interdisciplinair onderzoek. De drempels om dit type van onderzoek 

te activeren worden gereduceerd. Er moeten positieve incentives komen voor dit type onderzoek. We 

steunen nieuwe initiatieven zoals X-Lab en het centrum voor assistieve technologie. We zetten in op 

strategische infrastructuurprojecten die een belangrijke hefboom zijn voor het UHasselt onderzoek. 

De Ecotrons zijn een mooi voorbeeld. Ook in andere domeinen moeten we – o.a. via het Europese 

ESFRI netwerk en via het Hercules programma – inzetten op investeringen op vlak van infrastructuur 

die ons onderzoek strategisch versterken (betonapplicatie centrum, nieuwe materialen, digitale 

infrastructuur, …). Onze onderzoekers moeten optimale toegang krijgen tot alle digitaal beschikbare 

literatuur. 

 

- We bouwen aan sterke samenwerkingen. Met de Vlaamse SOCs IMEC-iMinds, VIB, VITO, 

FlandersMake, en met EnergyVille. We werken een duurzame structuur uit voor het Limburg Clinical 

Research Program, onze structurele samenwerking met de partnerziekenhuizen ZOL en Jessa. We 

zetten ‘sandwich’ doctoraatsbeurzen in om de samenwerking met onze strategische universitaire 

partners te versterken in prioritaire onderzoeksdomeinen: We moeten daarbij keuzes maken en 

zetten in eerste instantie in op samenwerking met KULeuven, Universiteit Maastricht, Universiteit 

Antwerpen en in Wallonië met Universiteit Luik. We bouwen aan krachtige EU consortia als voorloper 

van nieuwe EU samenwerkingsverbanden. We volgen het ingezette open source beleid. 

 

- We schakelen onze nieuwe en gevestigde onderzoekstoppers (vb. ERC beurshouders, Methusalem-

houders, BOF-ZAP) in bij het onderzoeksbeleid. We richten een externe internationale adviesraad op 
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om het onderzoeks- en innovatiebeleid van de UHasselt door te lichten en gericht te adviseren 

(vooruitlopend op externe accreditering voor onderzoek).  

 

- We zetten in op strategische clusters / FRIS systemen die een meerwaarde bieden voor ons 

innovatiepotentieel en aligneren dit met onze IOF strategie: LifeTechValley, Cleantech, EnergyVille, 

ICT, materialen, duurzame mobiliteit, …  We richten binnen TTO een valorisatiecel op met externe 

ondernemers en stafleden/experten rond economische valorisatie. 

 

- We zetten onze wetenschappelijke expertises in om impact te realiseren op het maatschappelijke 

vlak. Voorbeelden daarvan zijn de projecten van de faculteit ARK rond capacity building, de 

initiatieven van IMOB rond duurzame mobiliteit, innovatie in zorg vanuit GLW en andere. We werken 

als partner voor regionale en internationale overheden in projecten rond beleidsondersteuning, vb. 

steunpunten Welzijn en Mobiliteit op Vlaamse niveau, maar ook projecten samen met Europese 

overheid vanuit het Centrum voor Overheid en Recht. 

 

 

 

 

Investeren in toponderzoek en innovatie: Op 24-11-2015 opende minister Muyters het 

nieuwe VIB lab in UHasselt-BIOMED onder leiding van professor Kleinewietfeld (tweede van 

links). Prof. Kleinewietfeld behaalde inmiddels een prestigieuze Europese ERC beurs. Vanaf nu 

is BIOMED partner in het internationale toponderzoekscentrum Vlaams Instituut voor 

Biotechnologie: een flinke boost voor het fundamenteel onderzoek én de valorisatiecapaciteit 

in life sciences.    
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Student centraal 

Wij zijn trots op onze studenten en alumni. Zij zijn onze beste ambassadeurs. We geven onze studenten een 

belangrijke stem in ons onderwijs. Dat gebeurt vandaag al via STURA en de participatie in de beleidsorganen 

(RvB, onderwijsraad, faculteitsraad, OMT).  Studenten zijn onze partners in het onderwijsbeleid, het is daarom 

logisch dat ze mee verantwoordelijkheid opnemen. Zij verdienen het om van ons het beste onderwijs te 

krijgen, maar we verwachten daarvoor uiteraard ook iets terug via hun engagement en actieve samenwerking. 

Indien via overleg en wederzijds respect een goede uitwisseling en interactie ontstaat tussen studenten en 

onderwijsstaf wordt iedereen daar beter van. Daar zullen we actief werk van maken. 

Het centraal stellen van de student betekent niet dat we ons afstemmen op de individuele noden van de 

student. Elke student telt en de flexibilisering die er gekomen is heeft een zekere meerwaarde. Maar de 

flexibilisering en juridisering loopt aan tegen praktische limieten en levert niet altijd een kwaliteitsbonus op. 

We moeten dus bekijken hoe we daarin kunnen bijsturen en beperken zonder de kwaliteit van het onderwijs 

en de keuzevrijheid in het gedrang te brengen. 

Studeren gaat niet zonder studentenleven. De UHasselt heeft een uniek studentenleven dat een bijzondere 

troef is. Wij geven daarom alle steun aan de uitbouw van ontspanningsfaciliteiten voor onze studenten in 

Diepenbeek en Hasselt. De fuifzaal in Diepenbeek is daarbij topprioriteit. We zullen als partner voor onze 

studenten optreden in het overleg met het gemeentebestuur van Diepenbeek en het stadsbestuur van Hasselt 

om te komen tot goede regelingen die de bekommernissen van de buurt én van onze studenten verzoenen. 

Onze studenten: dat gaat niet alleen over onze bachelors, masters, schakelstudenten en onze internationale 

studenten, maar ook over onze doctorandi en de studenten in onze navormingsprogramma’s (SEE). Al deze 

studenten moeten aan bod komen in ons studentenbeleid en in de inspraakorganen.  

Naast de aandacht voor de studentikoze activiteiten moet er voor onze studenten ook een goed aanbod zijn 

voor sport en cultuur, gezonde voeding en goede huisvesting op de campus (ook voor onze internationale 

studenten). We zetten ook in op goede studie-infrastructuur voor de studenten: voldoende studieruimtes, 

toegang tot skills labs, digitale ondersteuning, enz. 

Studenten moeten alle kansen krijgen om te proeven van internationale ervaringen. Dat is een belangrijk 

onderdeel van hun opleiding. Indien nodig moet daarvoor extra financiële ondersteuning geboden worden. We 

hebben bijzondere aandacht voor studenten uit kansengroepen; we willen meer diversiteit in onze 

studentenpopulatie. Het is belangrijk dat de grote groep jongeren van allochtone origine – ook vanuit onze 

regio – betere kansen krijgt in het hoger onderwijs. We gaan voor inclusief onderwijs, daarbij moeten adequate 

oplossingen gezocht worden voor studenten met beperkingen.  

Acties:  
 

- STURA en onze studentenverenigingen zijn belangrijke partners voor het beleid: we houden rekening 

met hun mening en standpunten. Ook onze groeiende aantallen internationale studenten krijgen een 

stem in het beleid. Wij luisteren naar de adviezen, voorstellen en kritieken van de studenten. Ze 

moeten concrete opvolging krijgen, en studenten moeten geïnformeerd worden over de resultaten 

van hun inbreng. Ze moeten gerichte informatie en terugkoppeling krijgen zodat ze in de praktijk 

ervaren dat hun mening echt telt.  

 

- Studenten hebben recht op de beste onderwijsinfrastructuur. Er moet voldoende studieruimte komen 

in onze gebouwen, en ook moet er verder geïnvesteerd worden in projectruimtes en skills labs. 
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Digitale tools (o.a. colleges op het web) moeten als hulp worden ingezet.  Maar onze campus blijft 

steeds uitgaan van contactonderwijs (colleges, begeleide werkzittingen, …) omdat die aanpak strookt 

met onze onderwijsvisie.  

 

- Naast optimale onderwijsinfrastructuur is er voor onze studenten ook nood aan goede 

ontspanningsinfrastructuur (feestruimte, sport & cultuur, ..). Daarvoor werken we samen met de 

betrokken overheden. We staan schouder aan schouder met onze studenten om te komen tot goede 

regelingen die de belangen van de studenten en de buurt verzoenen. 

 

- We zetten in op meer diversiteit op de campus en hebben daarbij bijzondere aandacht voor 

kansengroepen. Het peter/meter programma voor allochtone studenten worden versterkt en 

verbreed. We geven steun aan unieke studentinitiatieven zoals TEDxUHasselt, Teddy Bear Hospital en 

zo vele andere. 

 

- We maken gebruik van ons alumni netwerk (ook met onze internationale studenten) als 

ambassadeurs van onze universiteit. Zij zijn ook goede partners om nieuwe werkvormen in ons 

onderwijs uit te werken (stages, projectonderwijs, werkplekleren, ..).   

 

 

 

Studentenverenigingen zijn essentieel voor een universiteit. Als decaan heb ik erg gepleit voor 

de start van REKINEA, de vereniging voor kine studenten. We hebben dit sterk aangemoedigd. 

Ik was dan ook erg blij om in 2015 de eerste lidkaart van deze vereniging te kunnen kopen. 

Vandaag zijn zij één van de grootste studentenverenigingen van de UHasselt. 
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Waarderend personeelsbeleid 

Vertrouwen moet je verdienen, maar het is ook essentieel om goed te kunnen presteren. Studenten moeten 

vertrouwen krijgen om hun talenten te ontplooien. Docenten en assistenten moeten vertrouwen krijgen om 

het beste uit zichzelf te halen in het belang van goed onderwijs. Sterke onderzoekers moeten vertrouwen 

krijgen om nieuwe wegen te kunnen bewandelen en wetenschappelijke doorbraken te forceren. Hetzelfde 

geldt voor onze administratieve en technische medewerkers, ook zij zijn belangrijke schakels in een goed 

draaiende universiteit en verdienen vertrouwen.  

Onze medewerkers werken hard en zijn zeer gemotiveerd. Te vaak gaan fantastische prestaties van onze 

docenten, assistenten, onderzoekers, ATP-medewerkers, … onopgemerkt voorbij. Dat is een gemiste kans, 

want waardering en respect vanuit het beleid is een belangrijke stimulans. Van een schouderklopje is nog 

niemand slechter geworden. Ik wil daarom werk maken van een cultuur van vertrouwen, waardering, respect 

en intrinsieke motivatie. Die elementen moeten ook een centrale plaats krijgen in ons evaluatie- en 

bevorderingsbeleid. Hiervoor dienen gepaste bijsturingen te worden doorgevoerd. 

Iedereen in onze universiteit is belangrijk om, vanuit zijn context, de doelstellingen van de universiteit te 

realiseren. Alle geledingen van onze universiteit zijn gelijkwaardig: ZAP, AAP, BAP, ATP, integratiekader. Elke 

medewerker verdient het om een mooie loopbaan te kunnen uitbouwen, dat impliceert ook kansen voor 

verdere opleiding. 

Ik wil onze universiteit laten groeien. Groeien moeten we vooral doen door een omgeving en een cultuur te 

creëren die inspireert, die bruist, die mensen kansen geeft, die creatief is, die uitdaagt, die verbindt, die 

vertrouwen geeft en die waardeert, die ambitieus is, … Deze cultuur zorgt ervoor dat onze professoren en 

medewerkers verder gemotiveerd worden om te werken aan groei- en kwaliteitsprojecten in onderwijs en 

onderzoek. Die cultuur is ook de beste magneet om nieuwe sterke en gepassioneerde medewerkers aan te 

trekken. Nieuwe sterke medewerkers die positief kiezen voor de UHasselt als een warme universiteit die 

kansen biedt om hun talenten verder te ontwikkelen. Een community van gepassioneerde en gemotiveerde 

medewerkers met een beleid dat inspireert, kansen biedt en ondersteunt, dat is de sterkste groeimotor voor 

een universiteit. 

 

Acties:  
 

- We ontwikkelen een cultuur van positieve samenwerking door het ondersteunen van sociale 

activiteiten, teambuilding en dergelijke. Onze universiteit moet niet één week, maar het hele jaar door 

de ‘warmste universiteit’ zijn. We zetten in op een gender neutraal personeelsbeleid en volgen 

daarbij de richtlijnen van de VLIR commissie. We implementeren alle adviezen om te komen tot een 

echte gezinsvriendelijke universiteit en implementeren de aanbevelingen van de betrokken 

commissie in het personeelsbeleid. We ontwikkelen een ruim aanbod van opleidingsmogelijkheden 

voor onze medewerkers.  

 

- Tevreden en gelukkige medewerkers zijn goede medewerkers. We stellen een concreet actieplan op 

rond tevredenheid op het werk en gezonde werklast. Daarbij maken we gebruik van de input van het 

personeel (vb. via enquêtes en diepte-interviews). We werken ook aan een beleid en concrete acties 
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rond gezondheid op het werk. Daarbij is er ruime aandacht voor gezondheidspromotie (bijvoorbeeld 

samen sporten, wandelen) en preventie (onder andere burnout preventie). 

 

- Het ZAP bevorderingstraject werd recent aangepast. Bij de beoordeling en bevorderingen kunnen nu 

ook ander elementen uit onderwijs en dienstverlening meegenomen worden. We steunen deze 

aanpak die toelaat om meer diversiteit te ontwikkelen in de loopbaan van ZAP. De faculteiten krijgen 

een grotere stem in het bevorderingsbeleid. Ook willen we specifiekere criteria ontwikkelen om te 

bepalen waaraan voldaan moet worden om de volgende stap in de ZAP bevordering te kunnen zetten. 

Het ZAP tenure track statuut biedt mooie kansen voor jonge wetenschappers die een carrière als ZAP 

wensen uit te bouwen. De individuele opvolging van deze trajecten vertrouwen we toe aan de 

faculteiten. We versterken het mentor-programma (begeleiding door een ervaren prof) voor jonge 

docenten. We creëren een startersfonds voor ondersteuning van beginnende ZAP (binnen het BOF-

kanaal).  

 

- Voor het ATP bestaat er nu een evaluatiebeleid dat gekoppeld is aan bevorderingen, waardoor er 

ongewenste effecten (en frustraties) ontstaan. Dat willen we aanpassen, de evaluatiecyclus zou 

losgekoppeld moeten worden van bevorderingen. Een aangepast plan wordt ontwikkeld samen met 

de personeelsdienst en de ATP geledingen. Daarbij kijken we ook hoe er meer flexibiliteit kan ontstaan 

met betrekking tot andere elementen (zoals werkregime, tikklok, en dergelijke) in lijn met een modern 

HRM-beleid dat gebaseerd is op vertrouwen en resultaat- en klantgerichtheid (zie verder). Daarnaast 

maken we ook werk van een personeelsevaluatiesysteem dat meer rekening houdt met het 

functioneren in een team. We zijn afhankelijk van succesvolle teams: OMT’s, onderwijsteam, 

onderzoeksploegen, CAD-teams, … Soms werkt het team heel sterk, maar is dit niet altijd zichtbaar 

vanuit het individu. Daarom willen we een vernieuwend element toevoegen in het evaluatie- en 

bevorderingsbeleid met betrekking tot teamwork (via peer assessment). 

 

- Binnen de universiteit is er nood aan sterke profielen voor ondersteuning in onderwijs. Tutoren en 

onderwijsassistenten kunnen die nood invullen. Dit statuut willen we verder concretiseren. De vraag 

om een middenkader leeft al lange tijd, vooral in de onderzoeksinstituten. We gaan in overleg met de 

betrokken actoren om te bekijken hoe we invulling kunnen geven aan deze terechte bekommernis.   

 

- De mobiliteit van administratieve en ondersteunende medewerkers tussen diensten en faculteiten 

wordt aangemoedigd. Beter begrijpen wat de andere doet en waarom hij/zij dit doet leidt tot betere 

en efficiëntere samenwerking. En tot meer waardering voor elkaars job. Om de lijnen tussen de 

administratieve medewerkers van de centrale diensten / rectoraat en de decentrale diensten en 

faculteiten te ‘verkorten’ wordt een programma ontwikkeld waarbij medewerkers van het centrale 

niveau gedurende korte tijd (enkele dagen tot een week) meelopen in de decentrale diensten (en 

omgekeerd). Op deze wijze krijgt iedereen impact van zijn/haar werking op een ander niveau 

(centraal/decentraal). Deze acties worden goed afgestemd met de betrokken diensten en 

leidinggevenden.  

 

- We ondersteunen de verdere uitbouw van de doctoral schools in een interuniversitair 

samenwerkingsverband. Onze doctoral schools bieden de perfecte ondersteuning voor onze jonge 

doctorandi. Ook onze postdocs hebben nood aan training en ondersteuning bij carrière planning, 

daarom zullen zij kunnen (blijven) deelnemen aan de vormingstrajecten en opleidingen van de 

doctoral schools (met eventueel gerichte opleidingen voor de postdocs). 
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Bouwen aan een cultuur voor waardering: Je collega’s die hard gewerkt hebben aan een 

vernieuwd curriculum biomedische wetenschappen in de bloemetjes zetten. 
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Klantgerichte organisatie 

Een universiteit heeft een krachtige organisatiestructuur nodig om al haar taken efficiënt en kwaliteitsvol uit te 

voeren. Hierin spelen de faculteiten, vakgroepen, onderzoeksinstituten en uiteraard de centrale diensten een 

belangrijke rol. De integratie van de hogeschoolopleidingen en de start van nieuwe faculteiten heeft een grote 

impact gehad op onze interne organisatie. Vele diensten op niveau van het rectoraat en de centrale 

administratieve diensten werden sterk uitgebouwd met toegewijde medewerkers. Binnen de faculteiten 

werden administratieve directeuren aangesteld.  

Onze administratieve staf is erg gegroeid met een groot maar onderbenut potentieel omdat onze organisatie 

niet mee geëvolueerd is. Die snelle groei heeft geleid tot een ‘knellende’ organisatie die onvoldoende inspeelt 

op de echte noden. Vandaag zien we veel frustraties over de afstand tussen centraal en decentraal, over de 

grote administratieve last, over administratieve medewerkers die zorgen voor extra werk, enz.  

Daar waar bij het academische personeel vooral een ‘vrije’ cultuur aanwezig is, zien we bij onze administratieve 

staf een overwegend hiërarchisch model. Hierdoor worden de taken bepaald door de rechtstreekse overste. 

Administratieve medewerkers worden gedwongen zich te richten op het tevreden stellen van de overste, 

terwijl dit in feite de ‘interne klant’ zou moeten zijn. De administratieve diensten moeten daarom 

georganiseerd worden vanuit een focus op klantgerichtheid. Uiteraard bevat die “service” meer dan klassieke 

administratie. Ze moeten docenten, onderzoekers en andere medewerkers klantgerichte ondersteuning bieden 

op basis van hun specifieke expertise en kennis. De administratieve medewerkers moeten voldoende 

autonomie en vertrouwen krijgen om die rol succesvol op te nemen. Dat zal leiden tot tevredenheid vanuit 

beide kanten: de academische staf wordt echt geholpen in hun basistaken, de ATP medewerkers krijgen meer 

waardering en erkenning omwille van de toegevoegde waarde die ze leveren. 

We hebben daarvoor nood aan een duidelijkere visie en strategie met betrekking tot onze interne organisatie. 

Welke administratieve organisatie willen we? En hoe gaan we dat realiseren? Hoe kunnen we de 

samenwerking tussen de diverse entiteiten binnen de universiteit versterken, welke administratieve 

ondersteuning is daarbij nodig op welk niveau? Hoe ziet de administratie van een faculteit er best uit? Wat is 

de beste ratio tussen academisch en administratief personeel (FTE)? 

Een bijzondere doelstelling op niveau van onze organisatie is een IT systeem dat aangepast is aan de noden en 

groei van onze instelling. Hier ligt een grote uitdaging zoals bleek uit de interne audit. Dit punt moet vanuit het 

beleid prioritair worden aangepakt. 

 

Acties:  
 

- Er wordt een visie en strategieplan ontwikkeld met betrekking tot onze administratieve organisatie. 

Principes zoals subsidiariteit, klantgerichtheid, efficiëntie, lean management, samenwerking staan 

daarbij centraal. We hervormen onze organisatie stapsgewijs naar een service gericht model. Dat is 

een belangrijke doelstelling die in een meerjarentraject wordt gerealiseerd. Uiteraard wordt het 

personeelsbeleid (zie ‘Waarderend personeelsbeleid’) hierop afgestemd.  

 

- We reduceren de administratieve overlast. Een centrale coördinator maakt een doorlichting van 

bestaande procedures en maakt concrete voorstellen voor vereenvoudiging. Het principe van de single 

audit is hierbij cruciaal. 
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- Er wordt een lerend netwerk ontwikkeld vanuit de administratieve directeuren en partners van de 

centrale administratieve diensten. Hierbij kunnen goede ervaringen vanuit faculteiten worden 

uitgewisseld. 

 

- We ontwikkelen met een externe partner een strategisch plan voor de vernieuwing en optimalisatie 

van onze centrale IT architectuur. Een stabiele, efficiënte en toekomstgerichte IT-infrastructuur is 

cruciaal voor onze instelling. De ontwikkelde strategie wordt projectmatig uitgerold. Dit is een 

belangrijk meerjarenproject voor de centrale diensten. 

 

 

 

 

Groeipijnen. Op relatief korte tijd groeide onze instelling van een unief waar iedereen mekaar 

kent tot een middelgrote organisatie met grotere interne afstanden. Ons organisatiemodel 

moet nu mee aangepast worden aan die groei. 
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De rector en zijn ploeg 

 

Als nieuwe rector wil ik de universiteit leiden in samenwerking met een sterk team. Ik wil daarbij richting 

geven, sturen, verbinden, versterken en ambitie uitstralen. Ik zal me vanuit mijn verantwoordelijkheid inzetten 

om te coachen, te begeleiden, te ondersteunen, waar nodig bij te sturen, en te waarderen. Ik wil mensen 

motiveren en enthousiasmeren. Studenten en medewerkers die initiatieven nemen zullen mij als hun grootste 

supporter ervaren. Want onze groei komt van binnenuit, in verbinding met complementaire partners en 

uiteraard vanuit een breed gedragen beleidsvisie. Als rector wil ik de eerste verdediger zijn van de belangen 

van de universiteit, van haar studenten en van haar medewerkers. Ik zal pleitbezorger zijn voor kwaliteitsvol 

onderwijs en onderzoek (het fundamentele, basis én toegepast onderzoek). Ik zal werken vanuit mijn eigen 

achtergrond als ervaren docent en onderzoeker en vanuit mijn beleidservaring als decaan, instituutsdirecteur 

en OMT-voorzitter. 

Als rector wil ik voldoende interactie houden met de ‘werkvloer’ om te luisteren naar wat er leeft. Ik besef dat 

alles snel verandert en het is belangrijk om die voeling te behouden om het beleid waar nodig bij te sturen. 

Maar ook om dichtbij de mensen te staan om wie het draait in de universiteit: de studenten, professoren, 

docenten, assistenten, en administratieve en technische medewerkers. Als rector zal ik me inzetten om ervoor 

te zorgen dat academici zich kunnen ontplooien in de dingen waar ze het beste in zijn: onderwijs, onderzoek 

en/of dienstverlening, beseffende dat daarin keuzes kunnen gemaakt worden. Ik zal rekening houden met de 

diversiteit van de universiteit en de specifieke culturen van de diverse faculteiten en groepen in de exacte, 

biomedische en humane wetenschappen. Ik zal de sterkte van die diversiteit erkennen en valoriseren in het 

beleid. Als ‘gezicht’ van de universiteit zal ik de universiteit op een positieve manier in de buitenwereld 

vertegenwoordigen ook via onze externe communicatiekanalen. 

Ik zal nauw samenwerken met de Raad van Bestuur, het College der Decanen en de beheerder, en alle interne 

beleidsorganen en diensten om het voorgestelde beleidsplan te realiseren vanuit een positieve 

toekomstgerichte visie. Met mijn team en alle medewerkers zal ik zorgen voor een goede inbedding van de 

universiteit in het maatschappelijke weefsel. Ik zal meebouwen aan regionale en internationale contacten en 

netwerken die nieuwe kansen bieden voor de universiteit. Ik heb de afgelopen jaren een sterk netwerk 

uitgebouwd binnen en buiten de universiteit. Ik zal die goede relaties met academische, politieke, economische 

en maatschappelijke actoren verder aanwenden om de universiteit verder te laten groeien en te versterken in 

haar kernactiviteiten.  

Dat is de rector die ik wil zijn.  

 

Ik zou het daarom erg waarderen indien ik jullie vertrouwen krijg om mijn beleidservaring en brede 

netwerk aan te wenden om als nieuwe rector onze universiteit verder te laten groeien tot een  

Trotse, Dynamische en Verbonden Universiteit Hasselt. 
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Wie is Piet Stinissen ? 

 

 

Ik ben 51 jaar en woon met mijn echtgenote en twee dochters in Diepenbeek. Ik 

startte mijn studies aan het toenmalige LUC en behaalde het licentiaatsdiploma 

biochemie en het diploma lerarenopleiding aan de Universiteit van Antwerpen. 

Daarna behaalde ik een doctoraat in de wetenschappen (biochemie) in het team 

van Alzheimer-specialiste Christine Van Broeckhoven (Universiteit Antwerpen). 

Ik bleef geboeid door biomedisch onderzoek en werd postdoctoraal 

onderzoeker in het vroegere Dr. Willems-Instituut (de voorloper van het huidige 

Biomedisch Onderzoeksinstituut).  

 

Onderwijs 

In 1999 werd ik aangesteld als professor aan de UHasselt en kon ik het onderzoek combineren met mijn andere 

passie: onderwijs. Momenteel doceer ik met veel enthousiasme immunologie en moleculaire genetica aan 

studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen. Ik geef ook les over immunologie aan de Universiteit 

Antwerpen als gastprofessor. 

 

Onderzoek 

Als onderzoeker zet ik me in om autoimmuunziektes zoals multiple sclerose beter te begrijpen en die kennis te 

vertalen naar betere behandelingen. Multiple sclerose is een ongeneeslijke ziekte die zowat 10.000 Belgen 

treft. Wij hebben de patiënt met MS steeds nauw betrokken bij ons onderzoek. Ik ben medeoprichter van het 

MS-netwerk Limburg waarin we samenwerken met het MS centrum van Overpelt. Als promotor begeleid ik ook 

een netwerk van het FWO (Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap, FWO-WOG) waar wetenschappers 

van diverse Vlaamse en niet-Vlaamse universiteiten samenwerken rond MS. Ik ben de trotse promotor en 

copromotor van meer dan 20 doctoraatstudenten die inmiddels hun weg hebben gevonden in de 

wetenschappelijke of bedrijfswereld. Ik heb ook een bijdrage mogen leveren aan de start van twee succesvolle 

spinoff bedrijven, waaronder het biofarma bedrijf Apitope dat, vanuit Diepenbeek en Bristol, een therapie 

ontwikkelt voor MS. 

 

Beleid 

In 2009 werd ik verkozen (en in 2014 herverkozen) als decaan van de faculteit Geneeskunde en 

Levenswetenschappen. Voordien (2004-2009) was ik directeur van het Biomedisch Onderzoeksinstituut 

(UHasselt). Ik ben verantwoordelijk voor de onderzoeksgroep Immunologie-Biochemie, en was als bestuurslid 

van de associatiefaculteit nauw betrokken bij de integratie van de opleiding revalidatiewetenschappen en 

kinesitherapie in de UHasselt. Ik ben of was ook actief in diverse andere interne beleidsorganen in onze 

universiteit, waaronder OMT’s, examencommissies, onderzoeksraad (en -bureau), IOF-raad, algemene 

vergadering Associatie Universiteit Hogeschool Limburg, College van Decanen, Raad van Bestuur UHasselt.  
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Life Sciences 

Ik ben initiatiefnemer van het Life Sciences Actieplan Limburg dat veel steun kreeg vanuit diverse actoren in 

onze regio. Dat plan heeft gezorgd voor een sterke groei van de life sciences sector met jobkansen voor onze 

afgestudeerden, onder andere in het incubatiecentrum BioVille op onze Diepenbeekse campus. Ik ben ook 

voorzitter en medeoprichter van het Limburg Clinical Research Program (LCRP), een ambitieus 

onderzoeksprogramma om het medisch wetenschappelijk onderzoek uit te bouwen met onze 

partnerziekenhuizen van Genk (ZOL) en Hasselt (Jessa). Het LCRP startte in 2010, vandaag zijn er al meer dan 35 

doctoraatsondezoekers werkzaam in dit netwerk. Enkele maanden geleden konden we LifetechValley boven 

het doopvont houden; een nieuw ambitieus initiatief om innovaties rond ‘healthy aging’ te ontwikkelen. Ik heb 

actief kunnen meewerken aan de start van een nieuwe onderzoeksgroep van het prestigieuze VIB instituut in 

onze universiteit.  

 

Netwerk 

Buiten onze universiteit heb ik mijn schouders kunnen zetten als medeoprichter en/of bestuurder van 

initiatieven die belangrijk zijn voor onze provincie (ziekenhuisnetwerk Hospilim vzw, incubatiecentrum BioVille 

NV, LifeTechValley vzw), Vlaanderen (Vlaams Centrum voor Medische Innovatie vzw, Flanders’ Vaccine vzw, 

Flanders’Care) en Europa/Euregio (stichting Biomedica, European school for Neuroimmunology). 

Ik heb de kans gekregen om vele boeiende mensen te leren kennen in diverse domeinen in binnen- en 

buitenland: in de wetenschappelijke en innovatiewereld, de bedrijfswereld, de kunsten, de gezondheidszorg en 

sociale sector, investeerders, de overheid en politiek, enz. Ik ben trots op de wetenschappelijke 

onderscheidingen die ik ontving (Methusalem, Koninklijke Academie, Charcot). Maar ik was vooral verrast toen 

VOKA Limburg mij – als niet-ondernemer - nomineerde voor de Ondernemersprijs Herman Dessers in 2013 en 

toen het Belang van Limburg mij in 2013 en 2015 bij de ‘100 machtigste Limburgers’ plaatste. Ik heb steeds 

geprobeerd om mijn invloed te gebruiken om onze universiteit en regio sterker te maken. Het is fijn dat dit 

gewaardeerd wordt. 

 

Vrije tijd 

Ik steek veel energie en tijd in mijn job. Mijn vrije tijd gaat in eerste instantie naar mijn gezin. Ik ben ook 

geboeid door fotografie en kan genieten van een goed boek. Als bestuurslid van Kiwanis Diepenbeek zet ik me 

mee in voor kansarme kinderen. Mijn conditie tracht ik te onderhouden door af en toe gebruik te maken van 

mijn koersfiets.   

 

 

 

 

Foto’s: UHasselt, Liesbeth Driesen, Piet Stinissen  
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Meer informatie ? 
 

Ik ben graag bereid om uw vragen of opmerkingen te beantwoorden. Aarzel niet om te contacteren 

via mail of telefoon: 

 

piet.stinissen@uhasselt.be en 0476 21 27 22 

 

 

Je vindt meer informatie op de website die ik opende naar aanleiding van de rectorverkiezingen: 

 

http://piet.stinissen.be 

 


