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Door Liliana 
Casagrande en 
Caroline Vandenreyt

Voor het eerst in 20 jaar zijn er 
opnieuw spannende rectorverkiezin-
gen aan Universiteit Hasselt. Na drie 
onbestreden ambtstermijnen heeft 
Luc De Schepper voor het eerst een 
stevige tegenkandidaat in decaan 
geneeskunde, Piet Stinissen. Het 
zou wel eens heel nipt kunnen 
worden, is het aanvoelen op de unief. 
Wij zetten de twee nu al in de ring 
voor het grote rectorendebat. Op 2 
mei kennen we de nieuwe rector.

Ik wil het 
beleid dat 
we de 
voorbije 12
jaar suc-
cesvol 
hebben 
uitgestip-
peld afma-
ken

Luc De
Schepper

Ik heb me 
kandidaat 
gesteld 
omdat ik 
aanvoelde 
dat er een 
nieuwe 
wind nodig
is

Piet Stinissen

Meneer De Schepper waarom wil
u rector blijven? En u, meneer 
Stinissen, waarom wil u het 
worden?

Luc De Schepper: “We hebben aan 
UHasselt een traditie van lang
zetelende rectoren, sinds onze start 44
jaar geleden ben ik nog maar de derde
rector. Ik ga nog voor één termijn,
mijn vierde. Dan is het gedaan. Dat
heb ik letterlijk in mijn beleidsplan
geschreven. Waarom nog één keer? 
Om het beleid dat we de voorbije 12 
jaar succesvol hebben uitgestippeld af
te maken, er zijn nog een aantal 
stappen die we moeten zetten. Een
comprehensive university met 10 
nieuwe richtingen - waardoor we
groeien tot 10.000 studenten - is mijn
streefdoel. Om dat allemaal te 
bereiken, moet je als rector van
UHasselt constant lobbyen in de
politieke wereld. In het verleden voor
ons voortbestaan, nu voor de 
uitbouw. Zo’n politiek netwerk
opbouwen vraagt tijd en begint pas op
langere termijn te renderen.”
Piet Stinissen: “Ik heb me kandidaat 
gesteld omdat ik aanvoelde dat er een
nieuwe wind nodig is op UHasselt. 
Dat merk ik bij de collega’s, de
administratie, de studenten. Een
nieuwe ploeg, een nieuwe aanpak. En
vooral ook rust en zuurstof. De laatste
jaren is er veel gebeurd: nieuwe
opleidingen, veel bouwplannen, de
inkanteling van de hogeschool-
opleidingen. Dat is allemaal nog niet
verteerd. We moeten nu teruggaan 
naar onze kracht: vernieuwend 
onderwijs en grensverleggend onder-
zoek. Ik denk dat de wetgever met
reden een termijn heeft geplakt op de
duur van het rectorschap aan de
andere uniefs.”
De Schepper: “In de politiek zijn de
termijnen ook niet beperkt, hé Piet.”

Als wij u zo bezig horen, meneer
De Schepper, is een rector vooral
bezig met politiek.

De Schepper: “Neen, maar lobbyen is
toch wel een belangrijk deel van de
taak. Het gaat ook niet alleen om de
politiek: ook in het bedrijfsleven, bij de
provincie, de interuniversitaire raad... 
Dat is nodig als je wil groeien.”
Stinissen: “Ik moet, wat dat politiek
netwerk betreft, ook niet van nul 
beginnen, Luc. Als je ziet wat we de 
voorbije jaren hebben uitgebouwd met
life sciences, het plan dat ik destijds heb
uitgeschreven. Ik ken wel mijn weg in
deze provincie. We moeten vooral 
opletten dat we onze geloof-
waardigheid niet verliezen. Dat het 
idee ontstaat dat er maar één man 
geschikt is om onze universiteit 
langdurig te leiden. We zijn een 
volwassen unief, vol volwassen
mensen.”

We voelen het, het wordt span-
nend. Voor het eerst in uw 
carrière heeft u een tegenkandi-
daat. Moeten jullie nu echt 
stemmen gaan ronselen (van de
kiesmannen), zoals bij de Ameri-
kaanse verkiezingen?

Stinissen: “Absoluut. Het zijn echte
verkiezingen. Zodra ik mijn kandi-
datuur had gesteld, heb ik gezorgd dat
het er allemaal was: mijn beleidsplan,
een website, voor het eerst zit ik zelfs
op Facebook (lacht). Zodat iedereen 
perfect weet waarvoor ik sta. Ik ben 
ook al met veel mensen gaan praten,
polsen wat er leeft.”
De Schepper: “Voor mij is het allemaal
nieuw (lacht). We zullen ons moeten
verkopen. Alleen met een groot
verkiezingsbord ga ik niet rond-
lopen... Het is 20 jaar geleden dat er 
nog zo’n spannende kiesstrijd is 
geweest. Tussen Harry Martens en
Jules Mullens was dat. Ook heel nipt,

hé Piet? Met 7 stemmen verschil, 
geloof ik. Maar pas op, ik heb geen 
probleem met een tegenkandidaat. 
Als er mensen zijn die denken dat ze 
het beter of even goed kunnen: graag.
Ik apprecieer Piet ook, we hebben
altijd goed samengewerkt.” 
Stinissen: “Ik ben ook overtuigd van 
de talenten van de huidige rector, 
maar we moeten een nieuwe weg 
inslaan. Veel meer op interna-
tionalisering mikken, over de grenzen
kijken.”

Daar staan ze nochtans niet te 
wachten. Maastricht voelt niet 
meer veel voor samenwerking 
omdat zij voluit voor Engelse 
opleidingen gaan en wij met de
taalwetgeving aanmodderen. 

Stinissen: “Ga ik niet mee akkoord, we
hebben met Maastricht een mooie 
opleiding biomedische wetenschap-
pen uitgebouwd. Maar ik bedoel het 
veel verder dan de buurlanden. Daar
liggen nog veel onbenutte kansen.
Maar dan moeten we ons beter 
profileren: de website en de commu-
nicatie verbeteren, zorgen voor meer
opvang en huisvesting als die
buitenlandse studenten of onder-
zoekers aankomen, meer begeleiding.
Hen niet zomaar aan hun lot over-
laten. Ze voelen zich te veel een 
vreemde eend op deze unief. Ik heb het
onlangs nog gemerkt met genees-
kundestudenten uit Myanmar.”
De Schepper: “We zijn echt wel een
internationale universiteit, met 13 
procent buitenlandse studenten zelfs 
de meest internationale van heel
Vlaanderen. Meer dan Leuven. Maar
die studenten komen uiteraard niet
voor basisopleidingen als fysica of
scheikunde. We moeten het verschil 
blijven maken met richtingen als
biostatistiek en mobiliteitsweten-
schappen. Ik volg als je zegt dat we 

Voor het eerst in 20 jaar 
spannende rectorverkiezing 
aan UHasselt

IN DE RING MET
DE SCHEPPER 
EN STINISSEN
HASSELT/DIEPENBEEK - “Een tip, Piet. Als jij rector wordt: ambitieuzer worden, 
of je haalt helemaal niets binnen. We mogen nu niet gaan rusten, 
dan is het gedaan met UHasselt”, onderbreekt Luc De Schepper, 
huidig rector, zijn tegenkandidaat Piet Stinissen, decaan genees-
kunde. Als die zegt dat de unief hoognodig op z’n poten moet ko-
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onze internationale contacten nog 
moeten uitbouwen, maar ze zijn zeker
niet onbestaande.”

Meneer De Schepper, u bent in 
uw beleidsplan erg scherp voor
de KU Leuven. U beschouwt jullie
akkoord uit 2008 niet meer als
bindend en zet ‘vertroebelde 
relatie’ zelfs in vette letters.

De Schepper: “Wel, wat nu gebeurt 
kan niet blijven duren. Leuven is onze
partner in drie of vier opleidingen en 
bij elke gelegenheid schoffeert de
rector ons. Dat wij zouden braderen
met diploma’s bijvoorbeeld. We delen
wel samen met de KU Leuven
diploma’s uit, hé. Hun naam staat 
daar ook op. Dus ofwel maken we 
goede afspraken, ofwel stopt het.”

Hoe moeten jullie dan verder?
De Schepper: “Onze samenwerking
met Leuven staat echt niet in steen 
gebeiteld. We zijn niet getrouwd. We 
kunnen voor rechten bijvoorbeeld 
ook met Antwerpen samenwerken, 
het decreet zegt niet dat dit Leuven 
moet zijn.”

En wat met ingenieurs?
De Schepper: “Dat is een gemeen-
schappelijke opleiding, maar daar-
voor kunnen we opnieuw naar de 
oude toestand, naar twee ingenieurs-
afdelingen in Limburg. Eén voor de 
KU Leuven en een voor de UHasselt.
Alleen hebben we nu acht afstudeer-
richtingen en zullen we er dan elk
maar een stuk of vier hebben.”

Onlangs was er ook commotie 
over een mediacampagne van de
KU Leuven in Limburg. Wat stond
er precies op die affiches?

De Schepper: “Ach, er stond letterlijk
Studeren aan de KU Leuven nu ook in
Diepenbeek. Dat kan niet, want de 

KU Leuven heeft geen onderwijs-
bevoegdheid in Limburg, tenzij voor 
de opleiding ingenieurs. Maar die 
richten we samen in. Ik moet eerlijk 
zeggen: dat heeft de KU Leuven 
meteen rechtgezet.”
Stinissen: “Ik vraag me toch af in
welke mate al die discussies bijdragen
aan onze kerncompetenties. We
hebben sterke partners nodig. Leuven
en Maastricht zijn voor ons belang-
rijk. Luik en Antwerpen ook, voor 
andere domeinen. Het is niet goed dat
we die discussies aanzwengelen.”
De Schepper: “Wij zwengelen die
discussies niet aan, hé Piet. Dat doet 
Torfs. Wij schofferen hen ook niet.”
Stinissen: “Ik stel vast dat als je goede
afspraken maakt, die samenwerking
wel lukt. Zoals bij kinesitherapie en 
revalidatiewetenschappen. In prin-
cipe hoeven we daarvoor ook niet
samen te werken, we kunnen dat ook
alleen. Maar we hebben vastgesteld 
dat we samen meer kunnen.”

Belt u Torfs bij elke uithaal 
persoonlijk op?

De Schepper: “Ja, voor de leraren-
opleiding van CVO Limlo heb ik dat
onlangs weer moeten doen (die 
specifieke lerarenopleidingen - de
vroegere D-cursus - moet van minister 
Crevits voor de masters geïntegreerd 
worden in de universiteiten, red). Als wij
en Leuven partners zijn, vind ik niet
dat zij eenzijdig een overeenkomst met
Limlo kunnen sluiten. Het ontwerp 
was klaar, Torfs en de directeur van 
Limlo hadden een akkoord, maar 
gelukkig heeft de raad van bestuur
van Limlo geweigerd om dit goed te
keuren. Anders had Leuven de
exclusiviteit op de grootste specifieke
lerarenopleiding van Limburg.”
Stinissen: “Als ik daar even op mag
doorgaan, het feit dat we die
lerarenopleiding kunnen aanbieden 

vanuit de universiteit is ook een
mogelijkheid om onze banden met het
Limburgse onderwijs te versterken. 
Die banden moeten we structureel
onderhouden, ik wil ook geregeld
samenzitten met vertegenwoordigers
van het onderwijs.”

Meneer De Schepper, in uw plan
staat dat u over 10 jaar 10 
nieuwe opleidingen wil en 10.000
studenten. Meneer Stinissen u 
noemt geen duidelijke groeicij-
fers.

Stinissen: “Ik denk dat we rustig,
organisch moeten groeien. Dat wil 
niet zeggen dat we geen nieuwe 
opleidingen moeten aanbieden, wel 
dat we goed moeten bekijken welke
versterkend zijn. Niet alleen in de
regio, maar ook in Vlaanderen.”
De Schepper: “Piet, wat je nu zegt, is
heel gevaarlijk. Als je rust inbouwt, is
het gedaan. We hebben nu in Limburg
nieuwe opleidingen nodig en niet over
10 jaar. Want nu zijn er economische 
problemen. Die dynamiek die we nu al
12 jaar hebben, moeten we voort-
zetten.”
Stinissen: ”Ik wil in elk geval eerst een
draagvlak, want nu zie ik overal lijstjes
verschijnen waarover binnen de unief
geen debat is geweest. Elke nieuwe
opleiding zorgt voor interne druk. 
Bovendien veranderen uw lijstjes al
eens.”
De Schepper: “Het enige dat verandert
is dat taal- en letterkunde er niet meer
bij staat. Dat is toegepaste taalkunde
geworden, de vroegere vertalers/tolk. 
Ik ben ook wel realistisch, hoor.”

Maar de Vlaamse regering moet
besparen. Waarom zou u meer 
geld krijgen, meneer De Schep-
per?

De Schepper: “We moeten ons echt 
niet in slaap laten wiegen door

mogelijke besparingen. In mijn 
beleidsplan staat wat die extra
opleidingen kosten. Om naar 10.000
studenten te gaan, hebben we 50
miljoen euro extra nodig. Niet veel, in
verhouding met een Vlaamse begro-
ting van 1,6 miljard voor hoger 
onderwijs. Momenteel geeft Vlaan-
deren minder dan 1,6 procent van zijn
bnp uit aan hoger onderwijs, van
Europa moet dat 2 procent worden. Er
moet dus 400 à 500 miljoen bijkomen.
Wij vragen dus 10 procent van die
groei. Dat moet kunnen.”

Meneer De Schepper, u pleit ook
voor masters geneeskunde, 
inclusief een academisch zieken-
huis. Hoe realistisch is dat?

De Schepper: “In 2008 is er met de KU
Leuven al een akkoord gesloten over 
academische ziekenhuisdiensten in
Jessa en ZOL.”
Stinissen: “Niemand die mij kan uit-
leggen wat dat precies betekent. 
Trouwens, dat akkoord is nooit 
ondertekend.”
De Schepper: “Maar wel goedgekeurd
door de raad van bestuur van de KU 
Leuven. Alleen is toenmalig minister 
van Onderwijs Frank Vandenbroucke
in een colère geschoten omdat er ook 
in stond dat we een opleiding bio-
ingenieur kregen. Dus is onze
plechtige ondertekening geschrapt.”
Stinissen: “Ik wil liever samenwerken
met Jessa en met ZOL en van daaruit
verder groeien. Een universitair 
ziekenhuis is totaal onrealistisch.”
De Schepper: “Piet, als je straks rector
wordt, moet je ambitieuzer worden.
Als je legt de lat niet hoger legt, haal je
niets binnen.”
Stinissen: “Ik heb anders wel de life
sciences-campus uitgebouwd. Daar-
mee hebben we toponderzoek naar
Limburg gehaald. Ik ben ambitieus,
maar ook realistisch.”

Ik denk dat we 
rustig, organisch 
moeten groeien

Piet Stinissen

Piet, wat je nu zegt,
is heel gevaarlijk. 
Als je rust inbouwt,
is het gedaan

Luc De Schepper

We moeten
veel meer 
op interna-
tionalise-
ring mik-
ken, over 
de grenzen
kijken

Piet Stinissen

Met 13 
procent 
buitenland-
se studen-
ten zijn we
al de meest
internatio-
nale uni-
versiteit 
van heel 
Vlaanderen

Luc De
Schepper


