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Beste voorzitters, beste collega’s, beste vrienden, beste studenten, 

Ik wil u graag allemaal welkom heten op deze nieuwjaarsreceptie van onze universiteit. 

Traditioneel is het de gewoonte even terug te blikken op het voorbije jaar en ook kort vooruit te blikken op wat 

ons in dit nieuwe jaar te wachten staat. 

. Om op het einde van 2010 te beginnen: de overstroming en de waterellende van december. 

Het was een kleine ramp, in alle opzichten, maar tevens een gebeurtenis waarbij gebleken is dat de 

veerkracht van onze organisatie bijzonder groot is. In enkele dagen tijd werd het hoofdgebouw opnieuw 

bruikbaar gemaakt voor onderwijsactiviteiten, en dankzij de inzet van velen was bij het begin van de 

kerstvakantie vrijwel niks meer te merken van de aangerichte ravage.  

Dank aan de dienst MAT en de beheerder voor de wekenlange inzet, aan alle campusgebruikers voor het 

begrip en het geduld, en aan de externe firma’s die in minimum van tijd het gebouw terug operationeel 

gemaakt hebben.  

Er was veel materiële schade, maar ook zwaar getroffen zijn een aantal doctoraatsstudenten in de biologie 

die vele maanden werk hebben zien verloren gaan. Het universiteitsbestuur heeft zich al formeel 

geëngageerd om hiervoor een oplossing te zoeken en we zijn daar volop mee bezig. 

De overstroming was een gebeurtenis die liefst niet voor herhaling vatbaar is. Ondertussen is daarom al een 

noodwaterkering geïnstalleerd, waarmee we de kelder kunnen beveiligen indien de Demer opnieuw zou 

overstromen, en worden de plannen voor een meer definitieve waterkering bestudeerd. 

. Dames en heren, alle gebeurtenissen van 2010 terug voor de geest halen is onbegonnen werk, dus ik pik er 

enkele uit. 

. In november hebben we in een academische zitting met uitreiking van eredoctoraten het 20-jarig bestaan 

gevierd van het Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO), ons oudste en grootste onderzoeksinstituut. IMO 

staat model voor ons succesvolle onderzoeksbeleid van de voorbije twee decennia, met als kernwoorden: focus 

op speerpunten, interdisciplinariteit, en integratie van fundamenteel, basisindustrieel en toegepast onderzoek 

in één instituut. De goede onderwijsvisitatie voor onze opleiding scheikunde die we in 2010 behaalden, bewijst 

nog maar eens – voor wie daar nog zou aan twijfelen – dat sterk onderzoek, zoals de scheikundigen en de 

natuurkundigen samen realiseren in IMO, niet in tegenspraak is met goed onderwijs. 

. De geregelde creatie van spin-off bedrijven is een essentiële doelstelling van ons onderzoeksbeleid. Spin-offs 

zijn voor onze stakeholders in de politiek en het bedrijfsleven immers het tastbare bewijs dat investeren in het 

onderzoek van UHasselt voor de regio een directe economische return oplevert. We zijn dan ook blij dat ook 

vanuit het Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM) nieuwe spin-off bedrijven het licht zagen in 2010: 

Thinker Touch dat zijn technologie van multitouchscreens met veel succes demonstreerde op Pukkelpop, 

waaraan onze unief dit jaar voor het eerst als hoofdsponsor deelnam. En Aristoco, dat zijn interactieve 

informaticatechnologie voor ouderenzorg succesvol demonstreerde op het symposium over zorginnovatie, dat 

in december op deze campus georganiseerd werd, in aanwezigheid van de ministers Vandeurzen en Lieten. 

. We hebben in 2010 ook het veldstudiecentrum dat zich zal vestigen in het toegangspoortgebouw van het 

Nationaal Park Hoge Kempen boven de doopvont gehouden. Dit veldstudiecentrum moet in de komende jaren 

uitgroeien tot het veldlabo van onze biologieopleiding en van het Centrum voor Milieukunde (CMK), en moet 

een onderwijs- en onderzoekscentrum rond biodiversiteit worden voor biologiestudenten en onderzoekers uit 

heel Europa. 

. We hebben in 2010 ook een aanzet gemaakt naar een nieuwe strategische positionering van UHasselt. Dat 

heeft geresulteerd in het onderzoek+ en onderwijs+ concept. Deze concepten zullen in 2011 verder uitgewerkt 

worden tot een volwaardige nieuwe marketingstrategie, die onze universiteit een duidelijker profiel moet geven 

in de buitenwereld. 



. Het onderzoek+ profiel sluit nauw aan bij het onderzoeksbeleid dat we al jaren voeren, maar zal sterker in 

onze communicatie naar de buitenwereld toe benadrukt worden. Ons onderzoek levert immers directe return 

op voor de regio. Er zijn onze spin-off bedrijven, er is het basisindustrieel contractonderzoek (om en nabij 16 

miljoen euro per jaar), maar er is ook de kleine dienstverlening aan bedrijven in de regio. Ook de kleine kmo 

kan bij de universiteit terecht voor die kleine dienstverleningsopdrachten. In de categorie van opdrachten 

kleiner dan 10.000 euro, werden in 2009 meer dan 500 opdrachten uitgevoerd voor een gemiddeld bedrag van 

1.300 euro per opdracht. 

. Het onderwijs+ concept betekent een meer grondige herpositionering. Het is een belangrijke operatie, die goed 

moet voorbereid worden, want ze raakt aan het DNA van onze unief. Nu het basisconcept vastligt, zal het 

onderwijs+ concept in 2011 in alle faculteiten voor alle opleidingen verder uitgewerkt worden. Onze knowhow 

als onderwijsvernieuwer wordt hiermee zeker niet overboord gegooid, maar de nadruk – zeker in onze 

communicatie – zal meer komen te liggen op de meerwaarde die deze aanpak voor de student oplevert, en 

minder op het onderwijsconcept dat het middel is om deze meerwaarde te realiseren. De meerwaarde voor de 

student zal liggen in het verwerven van een set van professionele competenties, naast uiteraard de realisatie 

van de academische competenties die eigen zijn aan een universitaire opleiding. Het verder uitwerken van deze 

nieuwe strategische positionering van UHasselt wordt een belangrijke uitdaging voor 2011. 

. Een tweede belangrijke opgave voor 2011 wordt de voorbereiding van de integratie van de tweecycli-

opleidingen in onze universiteit in 2013. Vanaf 2013 worden de opleidingen kinesitherapie, architectuur en 

interieurarchitectuur en industrieel ingenieur geïntegreerd in UHasselt als volwaardige universitaire opleidingen, 

en zal onze universiteit een belangrijke rol opnemen in de School of Arts die de kunstenopleiding in onze 

provincie zal inrichten. Deze integratie is al jaren in voorbereiding in onze associatie, maar 2013 komt erg dicht 

bij, en nu moeten we echt werk maken van structuren binnen UHasselt om de nieuwe opleidingen in onder te 

brengen. Nieuwe faculteiten en nieuwe vakgroepen dus, maar vooral ook heel wat nieuwe collega’s die 

harmonisch in onze structuren moeten geïntegreerd worden. Een grote operatie, maar één die van strategisch 

belang is omdat het voor onze universiteit een beslissende en definitieve stap betekent naar een universiteit 

met 5000 studenten, en dus een universiteit waarvan het bestaansrecht en de noodzaak in het Vlaamse 

universitaire landschap niet kan worden betwist. 

. Ook de opstart van de masteropleiding rechten wordt een belangrijke stap die we in 2011 moeten zetten. We 

wachten momenteel nog vol spanning het resultaat van de NVAO-accreditatieaanvraag af, die de faculteit 

Rechten in de loop van deze maand verwacht. Daarna moet ook nog de Vlaamse Regering een besluit tot 

inrichting van de opleiding nemen maar dat zou eerder een formaliteit moeten zijn. 

. Beste collega’s, beste vrienden, 2011 kondigt zich dus weer als een boeiend jaar aan met vele nieuwe 

uitdagingen voor onze universiteit. Ik wens u – mede namens de voorzitter en de andere leden van de 

Beleidstop – een beloftevol  jaar 2011 toe, met op persoonlijk vlak een goeie gezondheid, veel warmte en veel 

vriendschap, en in uw professioneel leven aan UHasselt tal van boeiende projecten en contacten met collega’s.  

 


