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STERKTE: “De verbondenheid die Piet wil. Dat staat 
trouwens ook in mijn plan. Hij pleit voor opnieuw 
meer verbinding, tussen alle opleidingen, faculteiten, 
onderzoeksgroepen. Het betrokken gevoel van het 
kleine LUC in het grote(re) UHasselt van vandaag.”

ZWAKTE: “Het is een 180 graden-plan, geen beleid van 
360 graden. Er wordt te veel intern gefocust, niet op 
UHasselt in de wereld. We mogen ons nu niet 
terugplooien. Ook nog: er staan heel wat ambitieuze 
voorstellen in: meer geld voor fundamenteel 
onderzoek, voor kwaliteitsvol vernieuwend 
onderwijs, extra labo’s. Maar, om het in de termen 
van Bart De Wever te zeggen: Show me the money. 
Waar ga je dat halen?”

X  De Schepper over Stinissen
STERKTE: “Luc heeft heel wat verdiensten als rector, 
hij heeft veel opgebouwd, de universiteit helpen 
groeien tot wat ze vandaag is. Maar ik denk dat het 
tijd is voor een nieuwe wind.”

ZWAKTE: “Zijn beleidsplan is heel druk, er is te veel in 
geduwd. Je hebt een zee van tijd nodig om het 
allemaal te lezen. Ah, je hebt het met z’n drieën 
geschreven, jijzelf en de twee vice-rectoren? Wel, ik 
heb mijn plan alleen geschreven, nadat ik overal mijn 
oor te luisteren heb gelegd. Dat mis ik dan ook in het 
plan-De Schepper: ik vind onvoldoende terug wat er 
leeft bij de mensen op de universiteit, in de organisatie 
zelf. Het wordt te weinig gedragen door de basis.” 

X  Stinissen over De Schepper

Wie mag stemmen?
• Er zijn 210 stemgerechtigden, 
141 mannen en 69 vrouwen
• Het gaat om leden van de zes 
faculteitsraden en de school voor 
mobiliteitswetenschappen
• Concreet: 163 leden van het 
zelfstandig academisch 
personeel, 27 leden van het 
assisterend academisch 
personeel, 7 leden van het 
administratief technisch 
personeel en 13 studenten
• Per faculteit zijn dat: architec-
tuur en kunst (29), bedrijfs-
economische wetenschappen 
(34), geneeskunde en levens-
wetenschappen (45), industriële 
ingenieurswetenschappen (14), 
rechten (17), wetenschappen (65) 
en school voor mobiliteits-
wetenschappen (6)

Hoe stemmen?
• Stemgerechtigde leden krijgen 
een stembiljet toegestuurd. Tot 2 
mei kunnen ze hun biljet depo-
neren in een urne op de campus 
in Hasselt en Diepenbeek

Hoe verloopt de stemming?
• De twee kandidaten stellen op  
2 mei hun beleid nog kort voor 
• De enveloppes worden geopend 
en het aantal stemmen geteld
• Er moet geen meerderheid zijn: 
wie de meeste stemmen heeft, 
wordt rector
• Beheerder Marie-Paule Jacobs 
maakt de uitslag bekend

Nieuwe rector?
• De nieuwe rector wordt officieel 
aangesteld op 10 mei door de 
raad van bestuur

Hoe verlopen 
verkiezingen?
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Wie is Piet Stinissen?
XStudies: licentiaat biochemie (LUC), 

doctoraat wetenschappen (Universiteit
Antwerpen)

XFunctie: decaan geneeskunde
XLeeftijd: 51 jaar
XBurgerlijke staat: gehuwd en vader 

van twee dochters
 

Wie is Luc De Schepper?
XStudies: licentiaat fysica (Universiteit 

Antwerpen), doctoraat fysica (LUC) 
XFunctie: rector
XLeeftijd: 59
XBurgerlijke staat: gehuwd, vader 

van een zoon en dochter 

1. Connected organisation
“Zorgen voor verbondenheid binnen de universiteit is
een prioriteit. De laatste jaren zijn we sterk gegroeid: van
minder dan 2.000 studenten naar dik 6.000, van 400
naar 1.200 personeelsleden. Maar daardoor zijn we een
beetje de cohesie van het kleine LUC verloren. Er zijn
heel wat mensen komen werken bij de centrale diensten
die nooit aan de basis hebben gewerkt. Dat moet anders,
daarom wil ik een verplichte stage van 6 maanden van
centraal bij een faculteit, een vakgroep of een 
onderzoeksinstituut. Om te leren hoe proffen denken.”

2. Verder groeien
“We moeten de groei van onze unief voortzetten. Als we
dat nu 4 of 8 jaar stilleggen, komt het nooit meer terug.
Dat krijg je niet meer aangezwengeld. We moeten de 
huidige dynamiek erin houden, de Limburgse politiek
en samenleving niet loslaten. UHasselt moet een 
comprehensive university worden, met 10 nieuwe
richtingen.”

3. Geen japanologie, wel bio-ingenieur
“Een civic university moeten we zijn. Ik vind niet meteen
een juiste vertaling voor het woord, UHasselt moet een
universiteit zijn die verbonden is met de streek en 
omgekeerd. We moeten inspelen op de noden van de
regio. Een economische motor zijn. Daarin kaderen
ook die 10 nieuwe richtingen: het moeten er zijn die 
belangrijk voor Limburg zijn, archeologie of 
japanologie hebben we niet nodig. Wel bijvoorbeeld 
bio-ingenieurs.”

1. Opnieuw naar de basis
“We moeten opnieuw naar de basis: onze kernwaarden 
versterken om de groei aan te kunnen. Lange tijd zijn we
koploper geweest in onderwijsvernieuwing - zoals de kleine
onderwijsgroepen en het 10-wekensysteem - maar die rol
zijn we aan het verliezen. We moeten opnieuw investeren in
kwaliteitsvol onderwijs, in infrastructuur en labo’s, in 
personeel. Daar liggen kansen. Ik wil een leerinnovatie-
centrum oprichten om die focus opnieuw te leggen.”

2. Wetenschappers coachen
“Het wetenschappelijk onderzoek is fors toegenomen, 
maar dat zorgt ook voor veel druk op de ketel. Vooral dan
bij de jonge docenten. We moeten die veel meer coachen en
gaan ondersteunen met onder meer de stijgende 
papierwinkel. Het fundamenteel onderzoek moet versterkt
worden, over de hele keten van de unief. We zijn - met de 
nieuwe faculteiten en opleidingen - breed genoeg om 
maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.”

3. Meer klantgericht
“We moeten werk maken van onze interne organisatie. De
sterke groei zorgt ook voor groeipijnen en die zijn 
onvoldoende verteerd. We moeten veel meer klantgericht 
gaan werken. Er is veel expertise aanwezig maar die moeten
we beter gaan gebruiken. Nu lopen te veel personeelsleden
op de toppen van hun tenen, bijvoorbeeld door die veelheid
aan administratie en papieren waarmee we belast worden.
Zo moet een prof de examenpunten intikken en iemand op
centraal moet die overtikken omdat de systemen niet 
compatibel zijn. Dat kan vandaag toch niet meer.”
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