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Blik op de wereld,
Impact voor de regio

OPENINGSINTERVIEW RECTOR LUC DE SCHEPPER

Academisch onderwijs en onderzoek hebben impact. Op maatschappij en economie. “Die impact vinden we belangrijk 

aan de UHasselt”, onderstreept rector Luc De Schepper. “Met onze slagzin ‘Knowledge in Action’ zit die idee zelfs 

nadrukkelijk in onze missie vervat. En als regionale universiteit willen we in de eerste plaats impact creëren voor onze 

regio. Door jonge talenten op te leiden die een verschil kunnen maken in hun domein, door academisch toponderzoek te 

verrichten op wereldschaal, door stevig te timmeren aan een sterk internationaal netwerk en door onze rol op te nemen 

in regionale innovatiesystemen. Ook het voorbije jaar heeft de UHasselt op die manier weer flink wat impact gecreëerd.”

IMPACT OP D E REGIO

Internationaal vs. regionaal
“Internationalisering zit in het DNA van 

elke universiteit. Onderwijs en onderzoek 
stoppen niet aan landsgrenzen. De com-
petitie speelt zich af op wereldvlak. Als 
universiteit moet je de lat hoog leggen 

en vanuit een internationale bril naar je 
onderzoek en onderwijs kijken. Onder-
zoekers moeten internationaal mobiel 
zijn. Studenten ook. Daar besteden we, ► 
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terecht, veel aandacht aan. Toch hoeft die 
internationale oriëntatie niet in tegen-
spraak te zijn met de rol die wij als uni-
versiteit willen opnemen voor onze regio. 
Integendeel. Precies door die expertise die 
wij in dat globale speelveld opbouwen 
en nét door dat stevige internationale 
netwerk, kunnen wij op lokaal vlak een 
belangrijke meerwaarde betekenen. Hoe 
sterker onze positie internationaal is, des 
te groter de impact die wij voor onze regio 
kunnen creëren.” 

“Onze afgestudeerden maken met hun in-
ternationaal relevante kennis een verschil 
voor lokale bedrijven. Onze academische 
expertise vertalen we in concrete on-
derzoeksopdrachten voor bestaande en 
nieuwe Limburgse bedrijven. Daar brengt 
kennis letterlijk dingen in beweging. Maar 
ook ons internationale netwerk is een 
troef voor regionale ondernemingen. 

Niet alleen omdat de UHasselt hen, als 
internationale hub, makkelijk in contact 
kan brengen met relevante expertise en 
partners elders in de wereld. We zijn ook 
hun voelsprieten voor de trends die zich 
op wereldschaal in verschillende sectoren 
aftekenen. Die kennis kan lokale bedrijven 
sterker maken en de aantrekkingskracht 
van onze regio versterken voor buiten-
landse bedrijven. Daarom stellen we onze 
proffen en hun expertise ook ter beschik-
king van Locate in Limburg, de organisatie 
die bedrijven uit het buitenland probeert 
te overtuigen om zich in Limburg te ves-
tigen.”

Kleinschalig contractonderzoek vs. im-
pact op het regionale innovatiebeleid
“De UHasselt heeft van bij haar oprichting 
fors geïnvesteerd in samenwerking met 
het bedrijfsleven. Wij zijn van nature een 
universiteit die haar kennis graag in de 
praktijk brengt. Nooit haalden wij onze 
neus op voor kleinschalig contractonder-
zoek waarmee we lokale bedrijven een 
duw in de rug kunnen geven, ook al le-
vert dat type onderzoek puur academisch  
misschien maar weinig op. Dat was het 
voorbije jaar niet anders.”

“Toch reikt de impact die de UHasselt 
wil genereren op het regionale innova-
tiebeleid veel verder dan die kleine vraag- 
gedreven innovatie-impulsen. Met het 
model van een Full Regional Innovation 
System (FRIS) vertaalde onze universiteit 
het triple-helixmodel voor innovatie naar 
de typische Limburgse context. En we zijn 
vastbesloten om, ook nu dat FRIS-ver-
haal verder uitgerold wordt, dat regionale  

innovatielandschap mee vorm en richting 
te blijven geven.”

“Vanuit haar concrete onderzoeksexper-
tise probeert de UHasselt een bijdrage 
te leveren in een achttal groei- en toe-
komstsectoren. In het oudste FRIS-sys-
teem rond de Limburgse lifesciences is 
de (economische) impact van die inspan-
ningen vandaag wellicht het meest zicht-
baar. LifeTechValley bewijst dat mooie 
synergieën en opportuniteiten ontstaan 
wanneer kennisinstellingen, bedrijven en 
zorgactoren de krachten bundelen rond 
innovatie in één duidelijk afgebakend do-
mein. Maar innoveren en een hele econo-
mie omvormen, kost tijd. Tien jaar nadat 
we de Limburgse lifesciences voluit im-
pulsen gegeven hebben, floreert die jon-
ge sector. Ook de zaadjes die we vandaag 
planten in de andere FRIS-domeinen heb-
ben een decennium nodig voor ze echt tot 
bloei komen.” 

“Het voorbije jaar hebben we in dat 
FRIS-verhaal enthousiast onze rol als 
kennispartner verder opgenomen. Met 
Smart Logistics rolden we, samen met 
Hogeschool PXL, heel concrete logistie-
ke projecten uit waar de regio meteen de 
vruchten van plukt. We stapten mee in de 
regionale innovatie-ecosystemen rond de 
Limburgse incubatoren Corda-campus, 
BioVille en GreenVille. En met de start van 
de bouwwerkzaamheden van de ecotrons 
in het Nationaal Park Hoge Kempen geven 
we de klimaat-expertise in onze provincie 
straks een flinke boost. Ook die investe-
ring zal de UHasselt en haar regio geen 
windeieren leggen.”

“Hoe sterker onze positie  

 internationaal is, des te  

 groter de impact die wij  

 voor onze regio kunnen  

 creëren.” 
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IMPACT OP OND ERZOEK 
EN INNOVATIE

Onderzoek vs. innovatie
“Anno 2015 kan je onderzoek en innovatie 
nog maar moeilijk van elkaar loskoppe-
len. De idee dat een innovatietraject een 
lineair proces is, is al lang achterhaald. 
Fundamenteel onderzoek, industrieel ba-
sisonderzoek, toegepast onderzoek, valo-
risatietrajecten en economische impact: 
alle fases van ontwikkeling zijn met elkaar 
verweven en in elke fase is er interactie 
tussen kennisinstellingen en actoren uit 
de industrie. In dat grote innovatieweb wil 
de UHasselt een knooppunt zijn.”

Fundamenteel vs. toegepast onderzoek
“Die rol kunnen we ten volle spelen in 
langdurige onderzoekssamenwerkingen 
met grote spelers als Umicore. Zij besef-
fen maar al te goed dat ze ook in funda-
menteel onderzoek moeten investeren 
als ze binnen twintig jaar nog innovatief 
willen zijn. Met onze samenwerkings-
overeenkomst dekt Umicore de volledige 
innovatieketen af en slaat ze bewust de 
brug tussen fundamenteel en toegepast 
onderzoek. Datzelfde principe geldt ook 
voor de Baekeland-mandaten die aan de 
UHasselt lopen. Ook in die context wordt 
fundamenteel onderzoek verricht om een 
toegepast onderzoeksprobleem aan te 
pakken.”

“Grote bedrijven realiseren zich steeds 
beter dat ze in de hele pipeline van on-
derzoek moeten investeren om op een 
duurzame en doorgedreven manier te 
innoveren. Met een eenzijdige focus op 
toegepast onderzoek ondermijnen ze hun 
eigen ontwikkelingskansen. Toegepast 
onderzoek is een schitterende manier om 
op korte termijn praktische problemen 
op te lossen en nieuwe valorisatieoppor-
tuniteiten te creëren, maar de innovatie- 
kansen met de allergrootste maatschap-
pelijke en economische impact schuilen 
zeker niet alleen daar.”

Europa vs. Limburg
“Europa trekt voluit de kaart van valorisa-
tie en innovatie. Via grensoverschrijdend, 
academisch onderzoek maatschappelijke 
én economische impact creëren: dat is de 
rode draad in de Horizon 2020-program-
ma’s. Ik ben ontzettend blij dat ze via  ► 

“De idee dat  

 een  

 innovatietraject  

 een lineair  

 proces is, is al  

 lang achterhaald.”
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de European Research Council (ER-
C)-grants tegelijkertijd kansen scheppen 
voor fundamenteel onderzoek. Die grants 
worden toegekend aan individuele topon-
derzoekers. Daardoor kunnen ook proffen 
die heel hoog scoren in het basisonder-
zoek deze financieringskanalen aanboren. 
Tot nu toe konden zij enkel bij het Fonds 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) 
terecht.”

“De UHasselt is heel trots dat we met 
Niel Hens, Tim Nawrot en Markus Klei-
newietfeld drie ERC-houders tot onze on-
derzoeks-staff mogen rekenen. En er zijn 
nog dossiers in aanvraag. Voor een kleine 
universiteit als de UHasselt is dat immens 
belangrijk: niet alleen qua financiering, 
maar vooral qua internationale uitstra-
ling. Zo’n Europese erkenning fungeert als 
een kwaliteitslabel. Het straalt positief af 
op het onderzoek dat we hier verrichten, 
het helpt om beloftevolle toponderzoe-
kers uit binnen- en buitenland aan te trek-
ken en opent deuren die anders misschien 
gesloten zouden blijven.”

“Hoewel Europa, net als de UHasselt, 
sterk de kaart trekt van valorisatie van 
academische onderzoeksresultaten, is 
het niet makkelijk om via die Europese 
programma’s de link naar die regionale 
impact te maken. Horizon 2020-projec-
ten zijn broodnodig om onze onderzoeks- 
activiteiten op internationaal niveau te 
brengen en helpen op die manier onrecht-
streeks om onze impact voor de regio te 
vergroten. Maar daarin zullen we niet 
de financiering vinden om die Limburgse 
FRIS-programma’s in de lucht te houden. 
Daar zijn projecten als het Limburg Clini-

cal Research Program (LCRP) veel geschik-
ter voor.” 

“Limburg heeft - tot op vandaag  - geen ei-
gen academisch ziekenhuis, maar de pro-
vincie is bereid geweest om, via Limburg 
Sterk Merk (LSM), doctoraten te finan-
cieren die ervoor zorgen dat de kwaliteit 
en de dienstverlening van onze zieken-
huizen wel aan diezelfde maatstaven be-
antwoordt. Door de intensieve onder-
zoekssamenwerking tussen de UHasselt, 
het Jessa Ziekenhuis en het Ziekenhuis 
Oost-Limburg heeft het academisch-me-
disch onderzoek in Limburg de voorbije 
jaren een hoge vlucht genomen. Nieuwe 
doctoraten vinden intussen ook via de 
traditionele kanalen steeds meer de weg 
naar financiering, maar die hefboomfi-
nanciering van LSM was nodig om die 
dynamiek in beweging te krijgen.  In 2015 
werd het 36ste LCRP-doctoraat al opge-
start. Dat zijn 36 mooie verhalen waar-
mee we écht impact voor de regio kunnen 
creëren. Baanbrekend medisch-weten-
schappelijk onderzoek waar ver buiten 
de provinciegrenzen met grote ogen naar 
gekeken wordt. En door die groeiende ex-
pertise staat Limburg nu toch weer een 
stap verder bij dat eigen academisch zie-
kenhuis.”

IM PACT OP OND ERWIJS

Noden van de regio vs. UHasselt-
opleidingsaanbod
“Onze regionale focus typeert de UHas-
selt. Zowel in ons onderzoek als in ons 
onderwijs proberen we onze expertise 
voortdurend zo nauw mogelijk te laten 
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aansluiten op de noden van de regio. Onze 
nieuwe opleiding handelswetenschappen 
is daar een mooi voorbeeld van. Die op-
leiding kwam er op uitdrukkelijke vraag 
van de SALK-expertencommissie. Toen 
uit hun economische analyse bleek dat 
een kmo-landschap als Limburg nood had 
aan afgestudeerden met dit profiel, gaven 
zij het startschot voor de oprichting van 
deze nieuwe UHasselt-opleiding.”

“Met 196 studenten in het eerste jaar 
heeft handelswetenschappen haar start 
niet gemist. Dat grote succes overtreft 
ruimschoots onze verwachtingen. Tegelij-
kertijd zijn we blij dat de nieuwe opleiding 
de andere economische UHasselt-oplei-
dingen geenszins gekannibaliseerd heeft, 
want ook Toegepaste Economische We-
tenschappen en Handelsingenieur blijven 
veel studenten aantrekken.  Dat bewijst 
dat die verbreding van ons economisch 
opleidingsaanbod écht een verrijking is 
voor alle partijen. Studenten kunnen aan 
de UHasselt precies dát economische pro-
fiel kiezen dat het best past bij hun talen-
ten, interesses en competenties. Blijkt na 

een tijdje dat ze toch in de foute economi-
sche opleiding beland zijn, dan kunnen we 
hen op dezelfde campus – én dat is uniek 
in Vlaanderen - heel vlot heroriënteren.”

Instroom vs. doorstroom
“Een goed werkend heroriënteringsbeleid 
vinden we belangrijk aan de UHasselt. Te 
veel jongeren bouwen in dat eerste jaar 
meteen een immense studievertraging op 
omdat ze een foute studiekeuze maken. 
Vaak beseffen ze dat te laat. Die over-
stap vlotter doen verlopen en studenten 
sneller heroriënteren naar een opleiding 
die beter bij hen past: dat blijft een grote 
uitdaging. Op associatieniveau zoeken we 
samen met Hogeschool PXL naar oplos-
singen. De beslissing om vanaf het acade-
miejaar 2018-2019 in elke UHasselt-oplei-
ding te werken met een kwartielsysteem, 
past in dat verhaal. Met examenreeksen 
in het midden van een semester creëren 
we een uitstekend instrument om nieuwe 
studenten nog sneller te laten ervaren of 
een opleiding bij hen past. Wanneer na 
zeven weken, dat is nog vÓÓr Kerstmis, 
al blijkt dat hun initiële studiekeuze ► 

“Een Europese erkenning als een ERC Grant is een kwaliteitslabel. Het 

straalt positief af op ons onderzoek, helpt om beloftevolle toponderzoekers aan 

te trekken en opent deuren die anders misschien gesloten zouden blijven.”
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toch niet zo’n goede match is, dan kun-
nen zij – zonder veel studievertraging 
– de overstap maken naar een andere 
opleiding, aan de universiteit of de hoge-
school.”

Academische kennis vs. employability 
skills
“De UHasselt wil met haar onderzoek en 
onderwijs midden in het leven staan. We 

invoerde. In 2015 hebben we die skills 
verder in alle UHasselt-curricula geïnte-
greerd. We zijn ervan overtuigd dat onze 
alumni door die aanpak straks nog meer 
impact kunnen creëren in het werkveld.”

“In die aandacht voor skills beperken we 
ons trouwens niet tot onze studenten. 
Ook onze docenten en jonge onderzoekers 
proberen we zo sterk mogelijk te wapenen 
voor een boeiende, dynamische loopbaan. 
Via de Doctoral Schools en docentenpro-
fessionaliseringstrajecten geven we hen 
tools en inspiratie om hun professionele 
vaardigheden verder te ontplooien. Want 
de wereld is complex geworden. Van onze 
afgestudeerden, docenten en onderzoe-
kers wordt ontzettend veel verwacht. En 
de UHasselt wil hen voor al die uitdagin-
gen klaarstomen. We zijn vastbesloten 
om onze missie waar te maken: met onze 
kennis willen we impact creëren. Voor 
onze studenten, werknemers, (internati-
onale) partners én de regio.”■

willen onze studenten zo goed moge-
lijk klaarstomen voor de reële beroeps- 
praktijk waar zij in terechtkomen. Dat 
academische kennis alleen niet meer 
volstaat om succesvol te zijn op de werk-
vloer, hebben we als geen ander begrepen. 
Timemanagement, teamwork, communi-
catievaardigheden: het zijn maar enkele 
van de employability skills die de UHasselt 
een paar jaar geleden instellingsbreed  
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2015 was een jaar van veel mooie momenten. Maar rector Luc De Schepper zal 2015 vooral herinneren als het jaar van: 

Start opleiding 
handelswetenschappen

“Met deze nieuwe opleiding spelen we 
rechtstreeks in op de noden van de regio. 
Afgestudeerde handelswetenschappers 
zullen straks – vanuit een heel eigen pro-
fiel - de Limburgse economie helpen her-
tekenen. En de inschrijvingscijfers liegen 
er niet om: handelswetenschappen ver-
sterkt het UHasselt-opleidingsaanbod.”

Bouw van de Ecotron 
Hasselt University

“Deze twaalf ecosysteemkamers be-
tekenen een grote wetenschappelijke 
meerwaarde voor de UHasselt. Deze top-
infrastructuur zet ons onderzoek naar 
klimaatverandering en biodiversiteit op 
de Europese kaart. Bovendien is ook het 
toeristisch potentieel van de ecotron gi-
gantisch. Toeristen die het Nationaal Park 
Hoge Kempen bezoeken, zullen hier te-
recht kunnen om hun kennis rond klimaat 
en biodiversiteit bij te spijkeren.”

UHasselt voorzitter 
van de VLIR

“In 2015 heeft de UHasselt voor het eerst 
– op voordracht van de Vrije Universi-
teit Brussel - het voorzitterschap van de 
Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) 
gekregen. Een mooie erkenning dat we als 
kleinere universiteit toch een volwaardige 
plaats verworven hebben in dat Vlaamse 
academische landschap.”

D E HOOGTEP UNTEN VAN 2015
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MIJLPAALMOMENTEN 
2015 was een gevuld jaar met veel hoogtepunten en mooie momenten. 

Maar deze mijlpalen zullen we niet snel vergeten.

JANUARI

december

FEBRUARI

NOVEMBER

MAART

OKTOBER

3D-printers, lasercutters en 
technologieworkshops: UHasselt en 
PXL lanceren een multidisciplinair 
‘maaklabo’ voor het grote publiek.

De UHasselt is partner van de StuBru-
actie ‘De Warmste Week’ en mag 
zichzelf trots de warmste unief van 
Vlaanderen noemen.

Google en Blackbox roepen Aristoco 
uit tot één van de vijftien meest 
beloftevolle start-ups wereldwijd. 
CEO Geert Houben mag naar een 
Bootcamp in Silicon Valley.

De renners van wielerploeg Lotto-
Soudal zakten af naar campus 
Diepenbeek voor hun medische 
testen.

 Alle logistieke actoren in Limburg 
samenbrengen om heel gericht 
impulsen te geven aan innovatie. Daar 
zetten het Instituut voor Mobiliteit 
(IMOB) en de onderzoeksgroep Logistiek 
van de UHasselt graag mee hun 
schouders onder.

Bio2Clean vermarkt innovatieve, 
groene bodemsaneringstechniek.

MakerSpace

de Warmste Week op de 
warmste unief

UHasselt-alumnus naar 
Sillicon Valley

Wielrenners Lotto-Soudal 
leggen medische testen af bij 

Adlon

Smart Logistics Limburg

UHasselt lanceert spin-off 
Bio2Clean



13

APRIl

SEPTEMBER

MEI

AUGUSTUS

JUNI

JULI

UHasselt-doctoranda An-Sofie 
Stevens ontwikkelt een snelle, 
goedkope test om kankerverwekkende 
stoffen op te sporen met behulp van 
(stamcellen in) platwormen.

Deze topinfrastructuur (in het Nationaal 
Park Hoge Kempen) is uniek in Europa 
en biedt een grote wetenschappelijke 
meerwaarde voor het milieu- en 
klimaatonderzoek van de UHasselt. 

Onder het motto ‘Sustainable World, 
Smart Entrepreneurship’ reikt de 
UHasselt een eredoctoraat uit aan 
Jeremy Rifkin, Emmanuel de Merode, 
John Lloyd Provis en Richard D. Bardgett.

Hoe ziet de winkel van de toekomst 
eruit? Dat was de centrale vraag in 
de zomercampus die de faculteit 
Architectuur en kunst in Diepenbeek 
organiseerde.

Wereldwijde belangstelling voor 
drone-thesis van UHasselt-
informaticastudent Aäron Trippaers.

UHasselt/PXL-onderzoekster 
krijgt beurs van 50.000 dollar van 
Microsoft om een nieuw lettertype te 
ontwikkelen.

Platwormen en kanker

Start van de 
bouwwerkzaamheden 

Ecotrons Hasselt University

Vier nieuwe eredoctoren

International Summer School 
Retail Design

Drone-thesis 

Ann Bessemans krijgt 
Microsoft-beurs 
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OND ERWIJS MET IM PACT



2015-16

2014-15

17 bacheloropleidingen

102 lectoren 695 doctorandi 

22 masteropleidingen

1 specifieke

lerarenopleiding

3 interuniversitaire 

masteropleidingen

7 postgraduaten

(waarvan 1 interuniversitair)

233 professoren

190 assistenten

16

OND ERWIJS MET IMP ACT

50 
OPLEIDINGEN



2015-16

2014-15
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87,9%
BELGEN

87%
BELGEN

54,6%
MAN

54,9%
MAN

45,4%
VROUW

45,1%
VROUW

37,2%
1e BACHELORS

1.857
kotstudenten

3.906
pendeslstudenten

37,5%
1e BACHELORS

12,1%
BUITEN-

LANDERS

13%
BUITEN-

LANDERS

5.763
STUDENTEN

6.042
STUDENTEN

5.828
porties friet

158.303
broodjes

16.198
koffies
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Scherpere profielen. 
Hogere slaagcijfers. 

Meer impact.

START HANDELSWETENSCHAPPEN

De nieuwe UHasselt-opleiding handelswetenschappen startte in september 2015 met bijna 200 studenten. Dat zijn er 

dubbel zoveel als verwacht. “Daarmee is dit SALK-project een succes, want de nieuwe opleiding kannibaliseert onze drie 

andere bedrijfseconomische richtingen niet. Integendeel. Ze helpt onze profielen zelfs scherper stellen”, aldus prof. dr. 

Piet Pauwels, decaan van de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen.

OP MAAT VAN DE REGIO
Met de verbreding van haar economische 
opleidingen speelt de UHasselt recht-
streeks in op de vraag van de SALK-exper-
ten. Die oordeelden dat er in een modern 
economisch kmo-landschap als Limburg 
behoefte is aan handelswetenschappers. 
“Productiviteitsstijging én jobcreatie: dat 
waren de twee grote uitdagingen die de 

SALK-experten formuleerden voor de 
Limburgse economie. In een recordtijd 
zijn we erin geslaagd om tienduizend ex-
tra jobs te creëren, maar om die produc-
tiviteitsstijging van 1% (ten opzichte van 
Vlaanderen) te realiseren, is er veel meer 
nodig. Dat vraagt een enorme professio-
naliseringsslag van onze lokale bedrijven: 
zowel op technologisch als op bedrijfs-

economisch vlak. Kmo’s moeten een 
aantal bedrijfsprocessen durven herdefi-
niëren om succesvoller te zijn. Hetzelfde 
nog beter doen, is geen optie. Het moet 
niet beter, maar anders. En handelswe-
tenschappers kunnen als geen ander klei-
ne en middelgrote bedrijven helpen om, 
bedrijfseconomisch, die professionalise-
ringsslag te maken.” ►
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DE INDUSTRIEEL INGENIEUR VAN 
DE ECONOMEN
“Handelswetenschappers zijn hands-on 
bedrijfseconomen die dicht bij de praktijk 
staan. Universitair geschoolden met een 
helikopterzicht, maar met hun voeten 
in de modder. Ze kunnen heel praktisch 

denken, ideeën kunnen uitwerken en ver-
schillende domeinen – zoals hr, logistiek, 
financiën en marketing – samenbrengen 
in één ondernemingsplan. Zij zullen, an-
ders dan de TEW’er en de handelsingeni-
eur, niet het hele beleid in vraag stellen of 
kritisch-analytisch de grote krijtlijnen uit-
zetten. Zij gaan concreet aan de slag met 
de instrumenten die voorhanden zijn en 
zoeken de synthese eerder dan de analy-
se. Handelswetenschappers zijn gedreven 
problem-solvers die aan het stuur willen 
zitten en die vanuit die positie ideaal ge-
plaatst zijn om de eigenaar-ondernemer 
te helpen om een professionaliseringsslag 
te maken.”

“Handelswetenschappers zijn vaak de eer-
ste universitair geschoolden in een onder-
neming. Hun hands-on-profiel is toegan-
kelijk. Hun impact een stuk zichtbaarder, 
ook op korte termijn.  Ze worden minder 
bedrijfsanalytisch en techno-economisch 
opgeleid, maar bedrijven in de regio hebben 
niet alleen behoefte aan de grote, strategi-
sche denkers. Voor gepassioneerde operati-
ons managers die het overzicht behouden 
en van aanpakken weten, is er zeker een 
belangrijke rol weggelegd in Limburgse or-
ganisaties. Wat dat betreft ontbrak er tot 
nu toe in onze regio een belangrijke schakel 
tussen praktijkgerichte van de professionele 
bachelor en het conceptuele van de TEW’er 
en de handelsingenieur.”

SCHERPERE PROFIELEN. 
HOGERE SLAAGKANSEN.
“Handelswetenschappen is geen minder 
zware universitaire opleiding dan TEW 
of handelsingenieur. De lat ligt niet la-
ger. Het is gewoon een andere lat. Om 
in complexe omgevingen verschillende 

disciplines te kunnen samenbrengen, de 
onderlinge synergieën benutten én ze ook 
doelgericht inzetten, is leiderschap én 
body nodig. Door die verbreding van ons 
opleidingsaanbod kunnen we de profielen 
van onze vier bedrijfseconomische oplei-
dingen nog scherper stellen. We kunnen 
er nog beter voor zorgen dat de juiste man 
of vrouw in de juiste opleiding terecht-
komt. Dat bewijzen de cijfers ook.”

“De oprichting van handelswetenschap-
pen heeft onze andere bedrijfseconomi-
sche opleidingen niet gekannibaliseerd. 
Enkel in de TEW-instroom heeft zich een 
kleine daling voorgedaan: daar verliezen 
we twintig studenten ten opzichte van 
vorig jaar. En toch verwacht ik niet dat er 
straks ook effectief minder TEW’ers zullen 
afstuderen aan de UHasselt. De gemid-
delde TEW’er in het eerste jaar heeft nu 
wél een meer analytische vooropleiding 
gevolgd in de middelbare school en daar-
mee verhoogt hij zijn slaagkansen. Als 
studenten door dit bredere opleidings-
aanbod beter kiezen en terechtkomen in 
een opleiding die écht bij hen past, zullen 
de slaagkansen voor al onze studenten 
alleen maar stijgen. Maken ze toch een 
foute keuze? Dan komen ze daar al snel 
achter, want na zeven weken leggen ze 
voor het eerst examens af. En we kunnen 
hen ook veel makkelijker – op dezelfde 
campus – heroriënteren.”

IMPACT IN HET KWADRAAT
“De nieuwe opleiding zorgt voor een frisse 
dynamiek op onze faculteit. De pioniers-
geest is voelbaar en overal zie je mooie, 
nieuwe projecten ontstaan. Zo sloegen 
de proffen bedrijfskunde en economie 
de handen in elkaar en nodigden ze Hans 
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Bourlon uit in hun les. Niet voor een klas-
siek gastcollege, maar voor een diepte-in-
terview waarin ze de inhoud van hun cur-
sussen heel praktisch aftoetsten bij het 
bedrijfseconomisch beleid dat Studio 100 
voert. Dat zijn fantastische initiatieven 
die de economische praktijk letterlijk naar 
onze campussen brengen. Helemaal in de 
geest van handelswetenschappen.”

“Door handelswetenschappen maakt onze 
faculteit op korte tijd een immense groei-
sprint. We blijven nog steeds een kleine fa-
culteit economie in Vlaanderen, maar op vijf 
jaar tijd zouden onze studentenaantallen 
toch moeten stijgen van 1000 naar 1500. 
En dat is alleen maar positief. Schaalgrootte 
helpt ons niet alleen onze vaste inspannin-
gen en kosten beter te dragen. Het zorgt er 
ook voor dat we nieuwe onderzoekers en 
professoren kunnen aanwerven. En meer 
proffen betekent meer onderzoek en meer 
relevantie. Op die manier kunnen we straks 
ook vanuit onze onderzoeksexpertise meer 
impact creëren: voor de regio en de maat-
schappij.”

UITDAGINGEN
“We zijn erin geslaagd om op een record-
tijd een goede, nieuwe UHasselt-opleiding 
op poten te zetten. De inschrijvingscijfers 
overtreffen ruimschoots alle verwachtin-
gen. De neveneffecten zijn enkel positief. 
Maar de uitdagingen blijven. Inkomen-
de studenten hebben nog geen scherp 
bedrijfseconomisch profiel. Dat profiel 
moeten wij creëren. In ons programma 
moeten we onze studenten, ook al in een 
eerste jaar, dichter bij de praktijk brengen 
en hun ondernemers- en managers-skills 
voeden. We moeten inductievere, actieve-
re en onderwijs-intensievere werkvormen  

hanteren om dat te realiseren. Dat blijft 
ook de komende jaren een grote uit-
daging, maar het studentgecentreerde 
UHasselt-concept van opdrachtgestuurd 
onderwijs en begeleide zelfstudie schept 
alvast het ideale leerklimaat om die skills 
te ontwikkelen.”

“Ook ruimte is een issue. Door de immen-
se groeisprint van de UHasselt was het 
tekort aan leslokalen op de campus in 
Diepenbeek al nijpend. Met de nieuwe op-
leiding handelswetenschappen is het pla-
fond nu echt bereikt. Gelukkig hebben we 
op dat terrein mooie vooruitzichten. De 
komende twee jaar organiseren we onze 
opleidingen nog op de campus in Diepen-
beek, maar in september 2018 – wanneer 
ook de masteropleiding handelsweten-
schappen van start gaat – verhuist de hele 
faculteit Bedrijfseconomische weten-
schappen naar de stadscampus in Has-
selt. Op de gronden van de GO-campus 
zal, aansluitend bij het faculteitsgebouw 
Rechten, een nieuwe vleugel gebouwd 
worden voor de economiestudenten. Zij 

UHasselt -  --op leiding met 
KU Leuven als partner

Handelswetenschappen is een UHasselt-opleiding, maar de KU Leuven participeert in deze opleiding wel 
als partner. Wat betekent dit concreet?

“De student krijgt een UHasselt-diploma, maar de KU Leuven vult 50 van de 180 studiepunten in de bachelor-
opleiding inhoudelijk in”, legt professor Piet Pauwels uit. “KU Leuven-proffen komen in Diepenbeek een deel van 
ons programma doceren. Onze expertises zijn complementair en versterken elkaar. Met een opleiding handels-
wetenschappen in Antwerpen en Brussel, beschikken zij over heel wat relevante ervaring. Door dit partnerschap 
plukken wij daar de vruchten van.”

krijgen een eigen, vaste plek in op de cam-
pus. En de bestaande infrastructuur – met 
cafetaria en auditoria – kunnen we maxi-
maal benutten voor de faculteiten BEW 
en Rechten.” 

“Financieel blijft de nieuwe opleiding een 
uitdaging. Op korte termijn krijgen we 
3.5 miljoen euro impulsfinanciering van 
SALK, maar daarmee moeten we wel de 
volledige naijlende financiering van de ba-
cheloropleiding dekken. Dat betekent dat 
er in onze faculteit ook de volgende jaren 
nog ontzettend hard gewerkt zal worden. 
Maar we gaan die uitdaging heel enthou-
siast aan, want we geloven rotsvast in die 
nieuwe opleiding én in de meerwaarde 
van die afgestudeerde handelsweten-
schappers in de Limburgse economie.” ■

 



“De Limburgse bedrijfswereld, toch 
veelal  een echt KMO-landschap, is ze-
ker gebaat bij een erg praktijkgerichte 
economische opleiding die resulteert in 
echte ‘handsonbedrijfseconomen’ die 
onmiddellijk praktisch inzetbaar zijn in 
onze bedrijven. Naast TEW-ers en han-
delsingenieurs, die via o.a. diepgaande 
analyses het bedrijf moeten toelaten 
de meest optimale strategische keuzes 
te maken, hebben Limburgse bedrij-
ven zeker ook nood aan snel inzetbare 
‘handsonbedrijfseconomen’ die reële 
bedrijfsproblemen aanpakken. Hierbij 
terugvallend op een sterk praktijk- en 
toepassingsgerichte opleiding met tal 
van reële casestudies. “ 

Jos Stalmans, gedelegeerd 
bestuurder VKW Limburg
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LIMBURG HEEFT NOOD AAN 
HAND ELSWETENSCHAPPERS

Door de verbreding van haar economische opleidingen met een nieuwe opleiding handelswetenschappen speelt de 

UHasselt duidelijk in op concrete noden van deze regio en komt ze ook tegemoet aan de duidelijke oproep van de 

SALK-experten. En daar zijn Limburgse ondernemers alleen maar blij mee.
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“We staan aan de vooravond van een 
transformatie van het logistieke eco-
nomische landschap. Het is noodza-
kelijk te evolueren naar een slimmer, 
duurzamer en efficiënter logistiek 
model. Enkel op die manier kunnen 
we onszelf - als logistiek bedrijf - die-
per verankeren, groeien en blijvend 
werkgelegenheid creëren. Om dit te 
doen slagen, hebben we strategische 
denkers en uitvoerders nodig, maar 
ook profielen die optimale processen 
kunnen bedenken en de implementa-
tie ervan op de werkvloer kunnen be-
geleiden. 

Vanuit het bedrijfsleven geloven wij dat 
de opleiding handelswetenschappen 
een perfecte balans biedt tussen het 
academische / theoretische enerzijds 
en het pragmatische en de handson-
mentaliteit anderzijds. Profielen met 
een dergelijke opleiding kunnen wij per-
fect inschakelen in een Young Potential 
programma waarin ze het geleerde aan 
de praktijk kunnen toetsen en ervaring 
opdoen binnen diverse logistieke pro-
cessen. Indien ze daarin slagen en over 
de nodige ambitie en capaciteiten be-
schikken, kunnen ze perfect doorgroei-
en naar leidinggevende functies in Engi-
neering of Business Development. We 
kijken er dan ook naar uit om de eerste 
lichting afgestudeerden te mogen ver-
welkomen in ons bedrijf.”

Pascal Vranken, COO H. Essers

“Begrijpen waar waarde wordt gecre-
eerd, zien wat dit voor je eigen orga-
nisatie betekent, bedenken waar je 
een verschil kan maken en dan vooral 
durven en doen! Daarvoor heb je een 
uitstekende theoretische basis nodig, 
maar zeker ook handvaten om je zelf-
zeker de eerste stappen in het beroeps-
leven te laten zetten. Dat deed de op-
leiding handelswetenschappen met 
mij. En dat wil ik ook zien en voelen bij 
mensen in mijn omgeving. Theorie is 
boeiend, maar zien dat ze ook werkt en 
dat je iets kan toevoegen...Dat maakt 
een verschil, geeft goesting om te 
doen/ondernemen en helpt mensen, 
bedrijven en regio’s vooruit. Handels-
wetenschappen is terug! Eindelijk, zou 
ik zeggen.”

Herman Verwimp, Marketing & 
HR Directeur – Bestuurder Gijbels

“Onze economie staat op een kantel-
punt. Dat geldt niet het minst voor 
de mediasector. Om het Mediahuis te 
helpen die transformatie op bedrijfs-
economisch vlak te maken, hebben we 
nood aan ondernemers. Entrepreneurs 
die binnen de organisatie nieuwe kan-
sen detecteren en grijpen  en die frisse 
synergieën opzoeken. Hoogopgeleide 
economische professionals die niet 
alleen op macro-economisch vlak be-
drijfsprocessen opvolgen en aansturen, 
maar die - met opgestropte mouwen – 
dingen doen gebeuren in een verande-
rende wereld. En dat is nu precies het 
profiel van de handelswetenschapper. 
Als we in eigen regio jonge, beloftevol-
le talenten kunnen opleiden met die 
combinatie van bedrijfseconomische 
bagage én ondernemersskills, kunnen 
we daar alleen maar bij winnen.”

Dominic Stas, Managing Director 
Audiovisual Mediahuis
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slaagpercentages aan 
Vlaamse universiteiten zijn niet 

zo dramatisch

INSTROOM – UITSTROOM

Ongeveer 80% van de studenten die direct na het secundair onderwijs starten aan een Vlaamse universiteit behaalt 

binnen de vijf jaar een bachelordiploma. Bijna 60% onder hen in de opleiding waarvoor ze zich initieel inschreven. Iets 

meer dan 20% boekt succes na heroriëntering naar een andere opleiding. Daarmee zijn de slaagcijfers aan Vlaamse 

universiteiten een stuk minder dramatisch dan algemeen wordt aangenomen. Dat blijkt uit onderzoek dat de UHasselt 

op basis van de Vlaamse instroom-uitstroomdata uitvoerde.

VERDER KIJKEN DAN HET EERSTE JAAR
“Wanneer we het hebben over slaagcijfers 
in het hoger onderwijs, mogen we ons 
niet blind staren op de slaagcijfers in het 
eerste jaar, maar moeten we het volledige 
traject aanschouwen. De werkelijkheid is 
immers een stuk genuanceerder – en posi-
tiever – dan krantenkoppen ons vaak doen 
geloven. Op vlak van efficiëntie en rende-
ment is België daarmee absolute koploper 
binnen de OESO. Onze jongeren behalen 
immers gemiddeld al een universitair ba-
chelordiploma op hun 22 jaar. Geen enkel 

ander OESO-land doet dat beter”, aldus 
prof. dr. Erna Nauwelaerts die het onder-
zoek naar studiesucces in het hoger on-
derwijs coördineert.

STATUS QUO IN HET EERSTE JAAR
“We ontkennen natuurlijk niet dat glo-
baal gezien slechts de helft van de star-
tende studenten het eerste jaar succesvol 
afrondt, maar toch moeten we ook die 
cijfers nuanceren. Jaren geleden was dat 
immers niet anders. De situatie is dus niet 
echt verslechterd doorheen de jaren zoals 

de media vaak zeggen. En de helft van de 
eerstejaarsstudenten doet het zelfs heel 
goed.”

STUDIESUCCES IN HET EERSTE JAAR 
BEVORDEREN
“Alles kan beter. En ook de UHasselt werkt 
hard aan manieren om dat studiesucces 
van eerstejaarsstudenten nog te verbe-
teren”, legt professor Nauwelaerts uit. 
“We voeren wetenschappelijk onderzoek 
naar factoren die studiesucces beïnvloe-
den. En we slaan de handen in elkaar met  
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UHASSELT OND ERZOEK 
VAN OND ERWIJS

In 2013 werd aan de UHasselt de on-
derzoekslijn Studiesucces in het hoger 
onderwijs opgericht. “Naast onder-
zoek naar de Vlaamse instroom, door-
stroom- en uitstroomcijfers, focussen 
we op factoren die een rol spelen bij 

studiesucces in het hoger onderwijs en 
op wetenschappelijk onderbouwde ori-
entatietrajecten in het secundair onder-
wijs”, aldus prof. dr. Erna Nauwelaerts 
die deze onderzoekslijn aanstuurt. 

secundaire scholen om een duurzaam, 
wetenschappelijk onderbouwd oriënta-
tietraject te ontwikkelen. Dat zou een 
mooi alternatief zijn voor oriëntatieproe-
ven, waar veel beperkingen aan verbon-
den zijn.”

Eenmaal de studenten in het eerste jaar 
starten, investeert de UHasselt in stevige 
begeleidings- en ondersteuningstrajecten 
op maat, én in een actief, laagdrempelig 
onderwijsmodel waarin we ook door snel-
le feedback vlotter kunnen heroriënteren.
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-De meest laagdrem peligE en 
sym pathieke vorm van bijles-

TUTORPROJECT INFORMATICA

“Het eerste jaar aan de universiteit is best heftig. Een nieuwe omgeving, nieuwe vakken, nieuwe proffen en immens 

veel leerstof die je aan een recordtempo moet zien te verwerken... Het verschil met de middelbare school is groot en de 

overgang is niet simpel. Een persoonlijke tutor bij wie je met al je (vak)inhoudelijke en andere vragen terechtkan, maakt 

dan een verschil”, zegt eerstejaarsstudent informatica Benito Lo Bue. Hij wordt begeleid door masterstudent Sven 

Coppers: “Ik weet perfect wat er op hem afkomt, want vier jaar geleden stond ik voor dezelfde uitdagingen.”

Wat houdt tutoring precies in?
SVEN COPPERS: “Het principe van tu-
toring is simpel: een masterstudent be-
geleidt een eerstejaarsstudent een jaar 
lang persoonlijk bij al zijn vakinhoudelijke 

vragen. Elke week zitten we minstens een 
uurtje samen en overlopen we de leerstof 
die tijdens de hoorcolleges en werkzittin-
gen behandeld werd. Is er iets onduidelijk? 
Of weet Benito niet goed hoe hij ergens 

moet aan beginnen? Dan help ik hem op 
weg.”
BENITO LO BUE: “Zo’n tutor is een luxe. 
Nog een extra begeleiding bovenop het 
reguliere begeleidingsaanbod. En bijzon-
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der laagdrempelig bovendien. Uiteraard 
kan je ook altijd bij de UHasselt-proffen 
en –assistenten terecht met al je vragen 
en problemen, maar in hun gezelschap 
ben je toch nog een beetje banger om een 
domme vraag te stellen. Aan een mede-
student durf je vanzelf meer vragen. En hij 
legt de leerstof ook op een andere, frisse 
manier uit.”

Ligt de focus dan vooral op vakinhoude-
lijke begeleiding?
SVEN COPPERS: “In principe wel. De 
bedoeling is in de eerste plaats dat je de 
inhoudelijke vragen van je tutee beant-
woordt. Door extra uitleg te geven, de 
dingen nog eens anders voor te stellen of 
samen oefeningen te maken. Maar toch 
blijft het daartoe niet beperkt. Heel spon-
taan geef je tussendoor ook heel wat stu-
dieadvies.”  
BENITO LO BUE: “Daar had ik misschien 
dit jaar nog het meest behoefte aan. Ik 
vond de eerste weken best overdonde-
rend. Het hoge tempo schrikte mij af. In 
de middelbare school kon je goed scoren 
op je testen, wanneer je de avond voor-
dien begon te studeren maar daar kom je 
hier niet mee weg. Je krijgt plots alle vrij-
heid van de wereld. Je enige verantwoor-
delijkheid is ervoor zorgen dat je op het 
examen slaagt, maar de leerstof stapelt 
snel op. Ik vond het niet altijd simpel om 
dat overzicht te behouden. Sven heeft 
mij ontzettend goed geholpen om mijn 
schoolwerk op een realistische manier te 
plannen.”
SVEN COPPERS: “Hij volgt mijn raad al-
tijd heel netjes op.” (lacht)
BENITO LO BUE: “Dat is waar. Wan-
neer Sven zegt dat twee dagen echt niet  

voldoende is voor een bepaald vak, of dat 
ik beter minder ‘switch’ tussen vakken tij-
dens het studeren, dan geloof ik dat ook 
meteen. Hij weet immers waarover hij 
spreekt. Nog niet zo heel lang geleden zat 
hij in hetzelfde schuitje. Van mijn prof of 
van mijn moeder zou ik dat advies mis-
schien minder snel aannemen.” (lacht) 

Kiezen jullie zelf je eigen tutor/tutee?
BENITO LO BUE: “Neen. Die verdeling 
wordt op opleidingsniveau gemaakt. Be-
gin september krijg je een e-mail waarin 
staat wie jouw tutor is. Dan kan je meteen 
contact met elkaar opnemen. Maar dat is 
an sich geen bezwaar.”
SVEN COPPERS: “We kenden elkaar wel 
al via de studentenvereniging. En het klikt 
ook ontzettend goed tussen ons. Dat is 
natuurlijk mooi mee genomen.”
BENITO LO BUE: “Ja. Het lijkt geen ‘offici-
ele’ begeleiding, maar eerder vrienden die 
elkaar helpen. Dat is fijn.”

Heb jij vier jaar geleden ook als tutee 
deelgenomen aan dit project?
SVEN COPPERS: “Neen. Op dat moment 
kende ik het tutorprogramma nog niet, 
maar toen onze assistent Jonny Daenen 
het concept voorstelde, was ik wél me-
teen enthousiast. Ik ben ook coderdo-
jo-coach en ik heb daar voor het eerst 
ontdekt dat ik eigenlijk wel graag dingen 
aan anderen uitleg. Moeilijke leerstof ver-
helderen, mensen een duwtje in de rug 
geven: dat vind ik echt fijn. En door deze 
tutor-ervaring heb ik de smaak van het 
lesgeven helemaal te pakken.”
BENITO LO BUE: “Daar is hij ook ont-
zettend goed in. Hij heeft veel geduld en 
slaagt er telkens weer in om de meest 
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complexe dingen heel bevattelijk voor te 
stellen. Als hij iets uitlegt, dan snap je dat 
meteen.”

Waarin bestaat volgens jullie het groot-
ste verschil met andere soorten begelei-
ding?
BENITO LO BUE: “Een tutor is echt een 
vertrouwenspersoon. Een sparring part-
ner die jou vanuit zijn eigen ervaring op 
weg helpt. Hij wéét echt waarover hij het 
heeft en begrijpt als geen ander jouw twij-
fels en frustratie. Uiteindelijk is het nog 
niet zo lang geleden dat hij in dezelfde 
situatie zat.”
SVEN COPPERS: “Het is geen hiërar-
chische relatie waarbij de ene boven de 
andere staat. Je bent allebei student en 
daardoor durf je als eerstejaarsstudent 
ook veel meer vragen stellen. Voor je een 
prof om extra uitleg vraagt, zal je zelf al 
wat opzoekingswerk verricht hebben. Aan 
een tutor stel je de vraag meteen.”
BENITO LO BUE: “Voor mij heeft dit tu-
torprogramma écht impact. Het betekent 
niet alleen extra inhoudelijke input, maar 
fungeert ook als een extra controle. Ik ben 
daardoor veel meer én regelmatiger bezig 
met mijn studie. Elke donderdag overlo-
pen Sven en ik de leerstof van de voorbije 
week, en op die afspraken wil je natuur-
lijk ook niet onvoorbereid verschijnen dus 
ga je vanzelf de dag voordien thuis alvast 
eens door de cursussen om te kijken wat 
er moeilijker liep. Duiken er toch proble-
men op onderweg? Dan kan je snel scha-
kelen en bijsturen.”
SVEN COPPERS: “Voor Benito heeft het 
in ieder geval al gerendeerd. Hij is tot nu 
toe voor al zijn vakken in het eerste jaar 
geslaagd.”

NOG MEER BEGELEIDING 
EN OND ERSTEUNING-

Veel studenten slagen niet meteen voor hun eerste jaar aan de universiteit.  

Door resoluut te investeren in verschillende soorten begeleiding 

en ondersteuning wil de UHasselt hun slaagkansen helpen verhogen.

COACHINGSTRAJECT INFORMATICA

“Studenten informatica leggen al na acht weken hun eerste examens af”, vertelt prof. 
dr. Frank Neven, opleidingscoördinator informatica. “Die cijfers vormen alvast een goede 

indicatie om studiesucces te voorspellen. Studenten die goed scoren, kunnen op eigen 
kracht verder. Studenten die heel lage cijfers behalen voor alle vakken, heroriënteren zich 
wellicht beter. Maar heel wat eerstejaarsstudenten die op dat moment wat steken laten 
vallen, hebben vaak wél voldoende potentieel om de eindstreep te halen. Zij kunnen vaak 
gewoon een duwtje in de rug gebruiken. Om hun slaagkansen te vergroten, wijzen we hen 

een professor uit de opleiding toe als persoonlijke coach.”

“Elke coach nodigt zijn studenten per-
soonlijk uit voor een paar gesprekken. 
De bedoeling is niet om hen vakinhou-
delijk te begeleiden bij hun struikel-
blokken. Wél willen we in detail bekij-
ken waar het schoentje precies knelt. 
Worstelen ze met motivatieproblemen? 
Dan kan die coach heel concreet maken 
waarom informatica voor hen toch een 
goede keuze is. Zitten ze met de handen 
in het haar omdat ze gewoonweg niet 

weten hoe ze – voor hen nog onbekende 
-‘programmeervakken’ moeten studeren? 
Dan helpt de coach hen met studeertips 
op maat op weg. Om algemeen studie-
advies voor individuele studenten zo con-
creet mogelijk te vertalen naar de speci-
ficiteit van informaticavakken, werken we 
in dit coachingstraject heel nauw samen 
met de dienst Studieadvies en Studiebe-
geleiding.”
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STUDIEBEGELEIDING EN ADVIES

MENTORWERKING 

Studieadvies
“Elke studiebegeleider is aan een bepaal-
de opleiding of faculteit verbonden. In 
het eerste jaar organiseren we op gerich-
te tijdstippen groepssessies waarin we 
(proactief) handige studietips geven over 
plannen, noteren, concentratie… Ook op 
onze website kunnen studenten terecht 
voor zinvol (algemeen) studieadvies.”

Studiebegeleiding
“Ondervindt een student motivatiepro-
blemen? Heeft hij last van uitstelgedrag? 
Of blijft studiesucces uit door een foute 

In de faculteiten Bedrijfseconomische we-
tenschappen en Industriële ingenieurswe-
tenschappen heeft elke onderwijsgroep 
in het eerste jaar zijn eigen mentor. Die 
mentor organiseert niet alleen een aan-
tal groepssessies met algemeen studie- 
advies. Na de eerste examenperiode voert 
hij ook individuele gesprekken met stu-
denten die minder goed scoorden. Hoe 
kunnen we deze tegenvallende resultaten 
verklaren? Op welke manier kunnen we 
het tij keren? Samen gaan ze op zoek naar 
passende oplossingen.

studiemethode? Dan kunnen ze bij ons 
terecht voor individuele studiebegeleiding 
op maat. In 2015 voerden we 1.299 bege-
leidingsgesprekken met 699 individuele 
studenten. Voor de meesten volstaan één 
of twee afspraken, maar sommigen bege-
leidden we een heel academiejaar lang.”

Heroriëntering
“Blijkt een studierichting toch geen goede 
keuze? Dan helpen we de studenten ook 
heroriënteren. In persoonlijke gesprekken 
– aan de hand van een vragenlijst – hel-
pen we de student een andere opleiding, 

“De overgang van het middelbaar onderwijs naar de universiteit verloopt voor heel wat studenten niet 
zonder slag of stoot. De dienst Studieadvies en Studiebegeleiding probeert hen te ondersteunen met 

niet-vakspecifieke studiebegeleiding op maat”, aldus studiebegeleidster Melanie Hoeyberghs.

binnen of buiten de universiteit, vinden 
die beter bij zijn interesses en capaciteiten 
past.”

Speciale faciliteiten
“Studenten met dyslexie, AD(H)D, ASS, een 
chronische ziekte of een andere functie- 
beperking kunnen bij ons langskomen om 
te kijken welke extra ondersteuning of 
faciliteiten de UHasselt hen kan bieden. 
Dat geldt trouwens ook voor topsporters, 
kunstbeoefenaars, student-ondernemers 
en werkstudenten.”

VAKINHOUD ELIJ KE 
BEGELEIDING

 “Hoe maak je een opleidingsprogramma 
dat niet alleen inhoudelijk interessant 
en relevant is, maar dat ook coherent, 
leerbaar en behapbaar is voor de UHas-
selt-student? Welke onderwijsvormen 
sluiten het best aan bij de inhoud van 
een vak, het leervermogen van een stu-
dent en de beoogde doelstellingen? Hoe 
veranker je een stijgende graad van zelf-
standigheid structureel in een curricu-
lum? En welke handvaten kunnen het 
studiesucces van eerstejaarsstudenten 

verhogen? Daarin ondersteunt de dienst 
Onderwijsontwikkeling, Diversiteit en  
Innovatie elke opleiding”, aldus onder-
wijskundige Annick Hayen. “Bovendien 
kiest de UHasselt resoluut voor een laag-
drempelig, (inter)actief onderwijsmodel 
waarin studenten in kleine groepen les 
volgen. Die aanpak faciliteert al dat ze 
tijdens hoorcolleges, responsiecolleges, 
werkzittingen en practica makkelijker 
vragen kunnen stellen aan het onderwijs-
team.”
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-Met kennis alleen kom je er 

niet meer, Skills zijn cruciaal -

EMPLOYABILITY SKILLS

Anno 2015 ligt de lat voor jonge afgestudeerden enorm hoog. Vanaf hun eerste stappen op de arbeidsmarkt moeten ze 

renderen. En academische kennis alleen volstaat niet langer. Om op de werkvloer elke dag het verschil te maken, zijn 

professionele skills en competenties cruciaal. Dat beseft de UHasselt maar al te goed. Daarom bouwde de universiteit 

instellingsbreed vijf life long employability skills in de curricula in.

ME ER SKILLS  =  ME ER 
KANSEN
Zelfsturend leren en handelen, multidis-
ciplinair samenwerken, communiceren 
en presenteren, stakeholder awareness, 
en ethisch denken en handelen: die em-
ployability skills wil de universiteit aan 
al haar studenten meegeven. “Die skills 
maken dat onze afgestudeerden straks 
meer in hun rugzak hebben dan andere  

werknemers met eenzelfde diploma. 
Door ze heel bewust in onze curricula 
te integreren, willen we onze studen-
ten meer kansen geven. Meer kansen 
om een job te vinden én meer kansen 
om net die carrière uit te bouwen die ze 
willen uitbouwen”, aldus rector Luc De 
Schepper.

GEiNTEGRE ERD E 
AANPAK
Employability skills zijn geen vak op zich. 
Ze werden naadloos in de curricula geïnte-
greerd. Dat vroeg een hele omschakeling, 
maar de universiteit lijkt daar nu in ge-
slaagd. Vanuit haar traditie in onderwijsver-
nieuwende projecten maakt de UHasselt 
het mogelijk om die extra set vaardigheden 
binnen elke opleiding een plaats te geven.
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Het menselijke gezicht 
van het recht

EMPLOYABILITY SKILL ‘ONDERHANDELEN’ IN DE OPLEIDING RECHTEN

“Een moderne jurist moet niet alleen veel kennen. Hij moet ook veel kunnen en moet communicatief flink zijn mannetje 

kunnen staan. Die ‘communicatieve skills’ mag je ook veel breder interpreteren dan ‘de kunst van het pleiten’. Om 

duurzame oplossingen aan te reiken, moet een jurist ook een goede onderhandelaar en bemiddelaar zijn”, zegt prof. dr. 

Eric Lancksweerdt. Binnen de opleiding rechten geeft hij vorm aan de leerlijn ‘onderhandelen en bemiddelen’.

“De rol van de moderne jurist is een stuk 
veelzijdiger geworden. Anno 2015  is een 
jurist niet alleen meer degene die proce-
deert en adviseert. Hij helpt zijn cliënten 
ook zoeken naar andere oplossingen. 
Stappen we met dit probleem het best 

naar de rechtbank? Of opteren we in dit 
geval beter voor bemiddeling? Om zijn 
cliënt goed te kunnen adviseren en bij te 
staan, moet de jurist soms ook alterna-
tieven kunnen bieden voor klassieke ge-
schillenbeslechting. En voor die boeiende 

taak proberen we onze studenten klaar te 
stomen.”

VERDER LEREN KIJKEN
“Als een cliënt bij een advocaat of jurist 
aanklopt, komt hij meestal met een►  
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duidelijke juridische vraag: een vader die 
in het midden van een scheidingspro-
cedure zit, wil meer dagen met zijn kin-
deren doorbrengen, een cliënt eist een 
financiële schadecompensatie voor  een 
gemaakte medische fout, burgers willen 
de uitbreiding van een bedrijf in de buurt 
tegenhouden,… Maar uiteindelijk is die ju-
ridische vraag vaak maar het topje van de 
ijsberg. Daaronder schuilt soms een dikke 
laag van menselijk leed en frustraties. Een 
juridische procedure kan wel een juridisch 
correcte uitspraak opleveren, maar in heel 
wat situaties lost ze die onderliggende 
problemen niet op.”

“Als magistraat bij de Raad van State 
heb ik dat vaak persoonlijk ondervonden. 
Neem bijvoorbeeld een feestzaal die een 
milieuvergunning nodig heeft én buren 
die daartegen protest aantekenen. Welke 
juridische uitspraak er ook volgt in zo’n 
verhaal: je weet dat de tegenpartij dat ver-
dict altijd zal aanvechten. In zo’n situaties 
draait het zelden om de milieuvergunning 
an sich. En het onderliggende probleem 
– de verzuurde relatie van de feestzaal-
uitbaters met de omwonenden – kan zo’n 
juridische uitspraak nooit oplossen. In dat 
soort situaties kan een bemiddelingspro-
cedure veel meer impact en rust creëren. 
Daar willen we onze studenten al tijdens 
hun opleiding bewust van maken.”

COMMUNICEREN EN BEMIDDELEN
“In het tweede masterjaar krijgen onze 
studenten een introductiecursus ‘bemid-
delen en onderhandelen’. Daarin leren we 
hen in de eerste plaats verder kijken dan 
het juridische probleem dat heel duidelijk 

WIE IS ERIC LANCKSWEERDT?

Eric Lancksweerdt maakte na 25 jaar 
magistratuur de overstap naar de aca-
demische wereld. Als Eerste Auditeur 
bij de Raad van State ondervond hij aan 
den lijve hoe belangrijk onderhandelen 
en bemiddelen was in de zoektocht naar 
oplossingen voor (juridische) conflicten. 

Hij doctoreerde over de rol van bur-
gerparticipatie op het lokale bestuurs- 
niveau en werd in 2009 aan de UAnt-
werpen aangesteld als praktijkassistent 
‘bemiddelen en onderhandelen’. In zijn 
boek ‘Menselijke Kracht in het Recht’  
(2014) pleitte hij voor een humanisering 
van ons rechtssysteem waarin onder an-
dere bemiddeling een grotere rol krijgt. 
Want ook in een juridische context kun-
nen we een beroep doen op de kracht 
en de probleemoplossende capaciteiten 
van mensen. Daarvan is hij overtuigd.

In 2014 startte hij zijn loopbaan als pro-
fessor aan de UHasselt. Binnen de oplei-
ding rechten is hij verantwoordelijk voor 
de ‘leerlijn onderhandelen en bemidde-
len’. Naast het academische onderzoek 
en onderwijs blijft hij ook zelf optreden 
als bemiddelaar met openbare bestu-
ren.
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komt bovendrijven. Wat is in deze situatie 
het échte probleem? Waarom gedraagt 
een cliënt zich op een bepaalde manier? 
En welke rol kan ik daar als jurist in spe-
len? Via rollenspelen en conflictanalyses 
reiken we hen concrete tools aan om op 
die situaties in te spelen. We oefenen veel. 
Studenten leren daarbij niet alleen – op 
een doorleefde manier – in realistische 
situaties onderhandelen en bemiddelen, 
maar leren ook zichzelf als mens veel be-
ter kennen. Welke rollenspelen verliepen 
vlot? Waar ging het stroef? En hoe komt 
dat? Waar loop ik als mens tegenaan?  En 
op welke manier kan mij dat in mijn car-
rière parten spelen? Ook dat zelf-inzicht 
vinden we ontzettend belangrijk. Je kan 
als jurist je cliënten immers maar goed 
helpen als je ook zelf, als mens én als pro-
fessional, stevig in je schoenen staat.”

RODE DRAAD IN HET CURRICULUM
“Die introductiecursus is slechts het be-
gin. Als we willen dat onze studenten be-
middelen en onderhandelen écht als een 
reëel alternatief gaan zien voor een juridi-
sche procedure, volstaat één korte kennis-
making immers niet. Daarom maken we 
ook in andere mastervakken heel zicht-
baar wat bemiddelen en onderhandelen 
in al die verschillende rechtsdomeinen 
kan betekenen. Hoe kan je in echtschei-
dingsprocedures het belang van het kind 
een prominente plek geven? Hoe ga je in 
collectieve onderhandelingen om met de 
achterban van je vakbonden? Kan je ook 
bemiddelen in een domein als milieurecht 
waar het juridische kader waarbinnen je 
kan onderhandelen heel strikt is? En wel-
ke vormen kan het ‘herstelrecht’ binnen 

een strafrechtelijke procedure aanne-
men? Die geïntegreerde aanpak werkt.”

“Een jurist kan in conflictsituaties een 
sleutelfiguur zijn die mensen dichter 
bij elkaar brengt en hen helpt om con-
flicten te overstijgen. Daar ben ik van 
overtuigd. En ik denk dat daar ook dé 
grote uitdaging ligt voor het rechtssys-
teem van de 21ste eeuw. We moeten het 
denken in termen van tegenstellingen 
– schuldig/onschuldig, winnen/verlie-
zen,… - overstijgen en écht op zoek gaan 
naar oplossingen waarbij iedereen wint. 

Als jurist moet je uiteraard je cliënt zo 
goed mogelijk verdedigen. Je moet zijn 
zaak gepassioneerd bepleiten, maar je 
mag niet blind zijn voor de impact van 
zijn beslissing op anderen. Als we bij-
voorbeeld in echtscheidingsprocedures 
meer zouden uitgaan van het belang van 
het kind, in plaats van blind de rechten 
van de vader of de moeder te verdedi-
gen, wint uiteindelijk iedereen. Als onze 
studenten straks die reflex gaan toepas-
sen in hun juridische praktijk,  geven ze 
ons rechtssysteem een veel menselijker 
gezicht.”■

Bemiddelen -en pleiten: twee 
belangrijke communicatieskills 

voor toekomstige juristen

KADERSTUK

De opleiding rechten focust niet eenzijdig op ‘onderhandelen en bemiddelen’ als het om de ontwikkeling 
van communicatieve vaardigheden van haar studenten gaat. In het curriculum wordt ook veel aandacht 
besteed aan de kunst van het pleiten. “Logisch”, zegt prof. dr. Eric Lancksweerdt. “Een goede advocaat 

kan het allebei. Op sommige momenten moet hij bemiddelen en onderhandelen, maar op andere 
momenten moet hij de belangen van zijn cliënt vurig en overtuigend kunnen bepleiten.”

“Juridische analyse, pleitvaardigheid, wel-
bespraaktheid en het vermogen tot antici-
peren op onverwachte vragen. Daar willen 
wij studenten in onze opleiding al in een 
vroeg stadium mee laten kennismaken”, 
vertelt advocaat en UHasselt-docent dr. 
Stijn Verbist. “Zelfs in de bacheloropleiding 
besteden we al veel aandacht aan praktij-
koefeningen en de basisbeginselen van het 

pleiten. Voor onze masterstudenten orga-
niseren we moot courts in het Hasseltse 
gerechtsgebouw. Een unieke ervaring die 
inspireert.”
Die inspanningen lijken ook te renderen, 
want op de Interuniversitaire Pleitwedstrijd 
NautaDutilh kapen UHasselt-studenten 
elk jaar heel wat prijzen weg. In 2015 be-
haalden de studenten zilver én brons.
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Limburg heeft
ondernemers nodig!

PXL-UHASSELT STUDENTSTARTUP

“Als je straks afstudeert, hoef je geen job te gaan zoeken. Je kan er ook zelf één creëren. Die idee proberen we bij de 

UHasselt-studenten te promoten. Want de wereld – en Limburg – heeft ondernemers nodig”, aldus Els huysman, 

UHasselt-coördinator van het in 2015 opgerichte StudentStartUP. Ondernemerszin doen kriebelen en ontluikend 

ondernemerschap stimuleren en ondersteunen: daar investeerde de UHasselt het voorbije jaar fors in.

“Ondernemen: dat is een microbe. Eens 
je ze te pakken hebt, laat ze jou nooit 
meer los. En precies die ‘goesting om te 
ondernemen’ willen we bij onze studen-
ten stimuleren. We willen ervoor zorgen 
dat ze het opstarten van een eigen zaak 

als een volwaardig alternatief zien voor 
een vaste baan met zekerheden. Studen-
ten zijn jong. Ze zijn nog niet zo bang om 
fouten te maken. En ze hebben nog geen 
grote financiële verantwoordelijkheden. 
Dit moment in hun leven is ideaal om van  

ondernemerschap te proeven.”

“Maar ondernemen en risico’s nemen: dat 
is zeer on-Vlaams. In vergelijking met het 
buitenland hinkt Vlaanderen ontzettend 
achterop op dit terrein. En hoe hoger de ► 
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van pas komen in hun beroepsloopbaan.”

“We prikkelden niet alleen hun onder-
nemerszin, maar investeerden  – met de 
oprichting van PXL-UHasselt Student-
StartUP - ook fors in de begeleiding en 
ondersteuning van studenten en afge-
studeerden die effectief de stap naar het 
ondernemerschap willen wagen. Binnen 
de provincie en op Vlaams niveau liepen 
er al heel wat succesvolle projecten om 
ondernemerschap te stimuleren en te 
ondersteunen. Ook Hogeschool PXL had 
flink wat ervaring opgebouwd op dit ter-
rein. In plaats van zelf het warm water 
opnieuw uit te vinden, bundelen we en-
thousiast de krachten met PXL en  met 
andere partnerorganisaties met eenzelf-
de missie.”

“Studenten die willen ondernemen, kun-
nen bij PXL-UHasselt StudentStartUP 
terecht voor begeleiding, advies en een 
netwerk. Hebben ze nog geen concreet 
business-idee, maar wel ontzettend veel 
goesting om te ondernemen? Dan sturen 
we hen naar wedstrijden, brainstormses-
sies of events waar ze andere start-ups 
ontmoeten. Kandidaat-starters met een 
duidelijk idee helpen we op weg bijvoor-
beeld met het businessmodel-canvas. 
Met concrete vragen over de oprichting 
van een vennootschap, investeringsmo-
gelijkheden of potentiële partners kunnen 
ze aankloppen bij de boekhoudkundige, 
juridische, strategische of financiële ex-
perten die met ons samenwerken. We 
kennen de bestaande financieringskana-
len en stellen ons professioneel netwerk 
ter beschikking. En we proberen hen ook 
onder te brengen in één van de bruisende 
incubatoren voor start-ups die Limburg 
rijk is. De Corda Campus, BioVille, Gr-
eenVille, IncubaThor, C-mine Crib, enz..: 
afhankelijk van de sector waarin ze zich 
bewegen, gaan we op zoek naar de meest 
inspirerende setting.”

AMBITIES 
“In 2015  zijn we gestart met PXL-UHasselt 
StudentStartUP. Er is al ontzettend veel 
pionierswerk verricht en met het statuut 
‘student-ondernemer’ maakten we de 
combinatie studeren-ondernemen alvast 
haalbaarder. Toch blijft er nog immens 
veel werk voor de boeg. De komende ja-
ren willen we ondernemerzin en onder-
nemerschap nog structureler en steviger 
inbedden in de UHasselt-curricula. Want 
sterke ondernemersskills komen altijd 
van pas!”■

scholingsgraad van de Vlamingen, des te 
lager de kans dat ze gaan ondernemen. 
Daar willen we graag verandering in bren-
gen.”

DROMEN. DENKEN. DURVEN. DOEN.
“Stroomt er ondernemersbloed door mijn 
aderen? Dat kunnen studenten zelf er-
varen in het keuzevak ‘ondernemerszin’. 
Geen theoretisch vak over businessplan-
nen en financiële analyses, maar bedrijfs-
bezoeken, netwerkevents en boeiende 
gastcolleges van gedreven ondernemers 
die over hun passie komen vertellen. De 
studenten gaan ook zelf aan de slag en 
organiseren een bootcamp. Zelfs wanneer 
er op het einde van dit traject toch geen 
ondernemer in hen schuilt, zullen die 
aangescherpte ondernemersskills hen nog 
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volgen 37 UHasselt-studenten het keuzevak 
ondernemerszin. Dat is een drievoud van het 

aantal van vorig jaar (12• 37)

8 studenten zijn gestart met hun onderneming

6 zijn nog in de IDEE-fase (zoeken een idee, 
hebben een vaag idee)

5 in opstartfase
(2 IIW, 1 BEW, 1 WET-IT, 1 KINE)

zijn 19 UHasselt-studenten in begeleiding van 
StudentStartUP, mannen zijn in de meerderheid 

(3 vrouwen – 16 mannen)

UHasselt-------------------------------------------studenten: ready to launch!
Sinds september 2015 ...
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Investeren in 
menselijk kapitaal

DOCENTENPROFESSIONALISERING

Investeren in human capital rendeert altijd. Want het zijn uiteindelijk altijd mensen die organisaties doen groeien. Dat 

beseft men aan de UHasselt maar al te goed. Via vier soorten professionaliseringstrajecten wil de universiteit haar 

docenten ondersteunen, begeleiden en helpen groeien. 

 TRAJECT VOOR BEGINNENDE
 DOCENTEN: 
Het innovatieve, studentgerichte on-
derwijsconcept typeert de UHasselt. 
In dit traject leren nieuwe docenten 
dat concept beter kennen. Bovendien 
krijgen ze meteen heel concrete tools 
aangereikt waarmee ze in hun eigen 
opleidingsonderdeel aan de slag kun-
nen.

 TRAJECT VOOR 
 OMT-VOORZITTERS:
De voorzitters van het Onderwijs-
ManagementTeam (OMT) zetten de 
koers uit voor hun opleiding en sturen 
‘hun’ docentenkorps aan. Vanuit hun 
academische achtergrond hebben ze 
met ‘management’ echter weinig er-
varing. Op vraag van de OMT-voorzit-
ters ontwikkelde de dienst Onderwijs 
dit traject op maat.

 TRAJECT VOOR SENIOR 
 DOCENTEN: 
Hoe stel je een competentieprofiel 
op voor de opleiding? Waar houd je 
rekening mee bij het uitzetten van 
leerlijnen? Welke toetsprogramma’s 
implementeer je het best? Deze mo-
dules zijn gericht op de ontwikkeling 
van een kwaliteitsvolle opleiding.

 MODULES OVER ACTUELE 
 TOPICS: 
Activerende werkvormen, begeleiden 
van teamwerk, optimaal gebruik van 
een e-leeromgeving, omgaan met in-
terculturele competenties,.. Het zijn 
stuk voor stuk topics waar de UHas-
selt-docenten mee in contact komen 
in hun lespraktijk. Via losse modules 
kunnen zij zich bijscholen in de onder-
werpen van hun keuze.

Kampt een opleiding met een heel concrete uitdaging? En kunnen ze daarbij didactische ondersteuning gebruiken? Dan werkt de dienst Onderwijs – naast deze 
vier professionaliseringstrajecten – een coachingstraject op maat uit. 
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-Levenslang leren is ook 
voor ons een uitdaging!-

DOCENTENPROFESSIONALISERING IN DE PRAKTIJK

“Stilstaan is achteruitgaan. Bijleren is groeien: als professional én als mens. Ik ben ontzettend blij dat de UHasselt 

mij als werkgever die groeikansen biedt”, vertelt prof. dr. ir. Mieke Buntinx. In 2015 volgde zij maar liefst drie 

docentenprofessionaliseringstrajecten. Passie en leergierigheid in het kwadraat.
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beweren dat het op elk moment even mak-
kelijk was om alle activiteiten in te plannen 
– het afgelopen jaar was soms echt wel hec-
tisch -, maar mijn inspanningen hebben wel 
geloond.”

TRAJECT VOOR BEGINNENDE 
DOCENTEN
“Het professionaliseringstraject voor jonge 
docenten was wellicht het meest intensief. 
Reflecteren over nieuwe onderwijsconcep-
ten en –technologieën, ideeën uitwisselen 
over moderne manieren van samenwerken 
en doceergedrag,… De zeven modules vroe-
gen heel wat energie, maar ze brachten ook 
inspiratie. En al die innovatieve inzichten 
en ideeën kon ik meteen toepassen in mijn 
eigen lespraktijk. Mijn studenten plukten 
daar onmiddellijk de vruchten van. De stu-
dent-responssystemen waarmee ik de me-
ningen van studenten rond concrete stellin-
gen in de les online kon tonen, bleken een 
schitterend instrument om interactie en 
discussie te initiëren. En ook de reacties op 
de peer review-opdracht die ik introduceer-
de, waren positief.”

“In feite ben ik natuurlijk niet echt ‘een 
startende docent’. Ik geef intussen al meer 
dan zeven jaar les. En toch vond ik dit tra-
ject ontzettend boeiend. Langs de ene kant 
zoek je als docent inspiratie en nieuwe in-
valshoeken. Concrete tools om mee aan 
de slag te gaan. Langs de andere kant vind 
je in zo’n opleiding ook bevestiging. Inclu-
sief onderwijs, interculturele competenties 
of blended learning: eigenlijk heb ik pas tij-
dens dit traject beseft dat ik daar onbewust 
toch al mee bezig was. Ook de interactie 
met andere docenten vond ik waardevol. In 
zo’n traject leer je immers niet alleen van de 

 docent, maar ook van elkaars ervaringen.”

PROMOTORENOPLEIDING
“Een doctoraatsonderzoek is een emoti-
onele rollercoaster. Euforie en frustratie 
vloeien bijna naadloos in elkaar over. Veel 
doctoraatsstudenten verdrinken onderweg 
en halen de eindmeet niet. Als promotor wil 
je hen tijdens dat proces toch zo goed mo-
gelijk begeleiden. Hoe kan jij als coach, ma-
nager en leider hun traject in goede banen 
leiden? Hoe kan je ervoor zorgen dat jij die 
jonge onderzoeker met zijn voetjes terug op 
de grond zet wanneer hij begint te zweven? 
En hoe kan je hem opnieuw motiveren als 
het tegen zit? Daar kon ik wel wat advies en 
tips rond gebruiken.”

“Waar het professionaliseringstraject voor 
docenten over een heel academiejaar ver-
spreid was, werd de promotoropleiding sa-
mengebald tot een krachtige, interactieve 
opleiding van twee trainingsdagen en één 
terugkomsessie coaching on the job. De 
Nederlandse docente was schitterend. Via 
de vele rollenspelen konden we aan den 
lijve ervaren welke impact onze communi-
catiestijl had in bepaalde – zeer herkenbare 
– situaties. We  kregen echt een spiegel voor 
gehouden. Confronterend, maar heel leer-
zaam. En na de opleiding zie je ook in dat de 
‘juiste’ manier van aanpak gewoonweg niet 
bestaat. Elke situatie is anders. Net zoals 
elke doctorandus en promotor zijn eigen 
stijl heeft. Standaardrichtlijnen die altijd 
werken, bestaan dus ook niet. Voor exacte 
wetenschappers als ik blijft dat soms moei-
lijk om te aanvaarden.” (lacht)

OMT-VOORZITTER
“Ik ben bio-ingenieur van opleiding en mijn 

“De laatste nieuwe onderwijstrends in de 
vingers krijgen, groeien in mijn rol als als 
OMT-voorzitter én als begeleider van jonge 
doctorandi: het interesseerde mij allemaal. 
Het is niet altijd evident om mijn taken als 
onderzoeker, docent, OMT-voorzitter en 
promotor vlot te combineren. En het gevaar 
bestaat dat je zodanig op gaat in de waan 
van de dag dat je onderweg vergeet ook in je 
eigen groei te investeren. Zelf op zoek gaan 
naar nieuwe impulsen en inzichten: dat kost 
tijd. Maar als je werkgever mooie professi-
onaliseringstrajecten op maat aanbiedt, is 
die stap veel sneller gezet.”

WALK THE TALK
“Levenslang leren is een attitude die we 
onze studenten voortdurend proberen bij 
te brengen. In tijden waarin nieuwe ont-
wikkelingen zich in ijl tempo opvolgen, kan 
je als professional niet blijven stilstaan. Zo 
vertellen we hen. Maar we merken zelf hoe 
moeilijk het is om af en toe die stap achter-
uit te zetten, je alledaagse bezigheden even 
on hold te zetten om weer helemaal mee 
te zijn met de nieuwste trends. Ik wil niet 
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passie voor onderzoek heeft mij in de aca-
demische wereld gebracht. In de loop van 
de jaren heb ik mij ook enthousiast gestort 
op mijn rollen als docent en OMT-voorzit-
ter. Maar soft skills: die heb ik onderweg 
moeten leren. En toch zijn die immens be-
langrijk, want je moet als OMT-voorzitter 
een opleiding managen, mensen aansturen 
en coachen, vergaderen en beslissingen 
nemen, veranderingen invoeren én uitvoe-
ren,… Daarom vond ik het heel interessant 
dat de UHasselt mij via de OMT-voorzitter-
opleiding ook op dat terrein een professio-
naliseringstraject op maat bood.”

“In dit traject kwam de input echt van de 
groep. OMT-voorzitters uit verschillende 
faculteiten ontmoetten elkaar en wisselden 
onderling ervaringen uit. De lesgever reikte 
bruikbare methoden, modellen en technie-
ken aan waarmee we samen aan de slag 
gingen. Tegelijkertijd was ook interessant 
om te ontdekken hoe andere collega’s hun 
rol als OMT-voorzitter concreet invulden. 
Sommige OMT-voorzitters konden terug-
vallen op jarenlange ervaring, anderen wa-
ren net begonnen, maar iedereen leerde wel 
iets van elkaar. En toen bleek dat we alle-
maal met dezelfde uitdagingen worstelden, 
werd er ook teruggekoppeld naar het beleid. 
De vice-rector Onderwijs, de directeur On-
derwijs én de directeur Rectoraat kwamen 
de volgende sessie al met ons praten om te 
kijken hoe ze een aantal lancunes structu-
reel konden oplossen. Met onze input werd 
dus echt wat gedaan.”

STILSTAAN, ACHTERUITKIJKEN EN 
WEER EEN STAP VOORUIT ZETTEN
“Af en toe eens stilstaan bij de manier waar-
op we onze taken aanpakken, is nuttig en 

efficiënt voor iedereen. Leren van experten, 
ervaringen uitwisselen met collega’s die de-
zelfde uitdagingen aangaan, frisse inspiratie 
vinden in nieuwe inzichten en technologie-
en: dat levert op. Tijdens zo’n professiona-
liseringstraject leer je ontzettend veel. Niet 
in het minste over jezelf. Je groeit niet alleen 
als professional, maar ook als mens.”

“Ik heb het afgelopen jaar veel tijd en ener-
gie geïnvesteerd in professionalisering. Toch 
heb ik die inspanningen nooit ervaren als 
‘verloren tijd’.  Integendeel. Die nieuwe im-
pulsen renderen. Ze hebben me zelfs tijd 
doen winnen en frustraties uitgespaard. 
Doordat ik het gevoel heb dat ik weer een 
stap vooruit gezet heb in mijn professionele 
ontwikkeling, sta ik sterker in mijn schoe-
nen. En in het contact met collega’s heb ik 
een klankbord gevonden. Ik waardeer het 
enorm dat de UHasselt mij deze kansen 
biedt.”

“Ondanks deze positieve ervaringen staan 
er dit academiejaar voor mij voorlopig geen 
nieuwe professionaliseringstrajecten op 
stapel. Na inspiratie komt implementatie. 
En ook dat vraagt tijd.” (lacht)

Prof. dr. ir. Mieke Buntinx is bio-ingenieur van 
opleiding. Na haar doctoraat aan de UHasselt 
ging ze zes jaar lang als scientist-drug disco-
very bij Janssen Pharmaceutica aan de slag. In 
2008 maakte ze de overstap naar de UHas-
selt. In de faculteit Industriële ingenieurswe-
tenschappen (Verpakkingstechnologie) com-
bineert ze haar job als onderzoeker, promotor 
en docent met het OMT-voorzitterschap.
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UHasselt op de wereldkaart

INTERNATIONALISERING  

De UHasselt is de voorbije decennia één groot internationaal dorp geworden. Net zoals de wereld daarbuiten. Het 

voorbije jaar studeerden en werkten er honderden internationale studenten en onderzoekers aan onze universiteit. En 

ook ‘onze’ eigen UHasselt-studenten en –professoren trokken naar het buitenland. Zij gaven onze regionale universiteit 

een internationaal gezicht.

UITGAANDE MOBILITEIT 2014-2015

INKOMENDE MOBILITEIT

88 studenten 
STUDEERDEN in het 

buitenland

681 buitenlandse studenten  uit 71 verschillende landen studeren in de 
reguliere UHasselt-opleidingen,

dat zijn er 364 méér dan vijf jaar geleden

74 studenten 
liepen STAGE in het 

buitenland

37 studenten 
namen deel aan een 

SUMMER SCHOOL in 
het buitenland 10 docenten GAVEN 

via Erasmus les aan 
partnerinstellingen 

In 2015 studeerden 108 
buitenlandse studenten aan de 

UHasselt

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15
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INTERNATIONALE SAMENWERKINGSPROJECTEN IN 2015

169 LOPENDE SAMENWERKINGSAKKOORDEN

11 ERASMUS+ PROJECTEN
• 4 strategische partnerschapsprojecten (1 als coördinator) 
• 4 mobiliteitsprojecten (3 waarvan UHasselt coördinator is)
• 3 Lifelong Learning Programme (voorloper van Erasmus+) 

waarvan UHasselt 1 coördineert

13 projecten die vanuit het UHasselt DIOS 
stimuleringsfonds worden gefinancierd 
• 3 projecten door School voor Mobiliteits wetenschappen
• 1 project door Bedrijfseconomische wetenschappen
• 2 projecten door Wetenschappen
• 2 projecten door Rechten
• 3 projecten door Industriële ingenieurswetenschappen, 

waarvan 1 in samenwerking met Geneeskunde en   
levenswetenschappen

• 3 projecten door Architectuur en kunst

22 VLIR-UOS-PROJECTEN waarin de UHasselt participeert
• 3 die de UHasselt coördineert in Congo, Tanzania en Kenia
• 2 projecten in België aan de UHasselt (ITP Road Safety, ICP 

Master programme in Biostatics)
• 3 projecten in elk van de volgende landen: Cuba, Tanzania, 

Congo, Ethiopië
• 2 projecten in Mozambique
• 1 project in elk van de volgende landen: Zuid-Afrika, Surina-

me, Peru, Vietnam, Ecuador
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Over het muurtje kijken 
voor gevorderden

INTERNATIONALISERING IN DE FACULTEIT ARCHITECTUUR EN KUNST

“Als architect moet je een zo breed mogelijk referentiekader opbouwen. Persoonlijk ervaren hoe men elders vorm 

geeft aan ruimte, inspiratie vinden in andere culturen, empathie ontwikkelen voor de mens voor wie je ontwerpt, en 

out-of-the-box denken: dat leer je allemaal door internationale ervaringen”, vertelt coördinator internationalisering 

dr. Els Hannes. De faculteit Architectuur en kunst creëert in haar curricula dan ook zo veel mogelijk impulsen om die 

internationale blik van haar studenten te stimuleren.

VIJFJARENPLAN
“Tot vijf jaar geleden telde onze architec-
tuur-opleiding geen enkele inkomende 
exchange-student. Internationalisering 
stond op dat moment op een heel laag 
pitje. Het was de visitatiecommissie die 

ons stimuleerde om die (internationale) 
versnelling hoger te schakelen. Ons pro-
gramma was authentiek en uniek. Sterk 
genoeg om die stap naar de wereld te zet-
ten, zo beweerden zij. Vol overgave, maar 
met een duidelijk plan, hebben we ons op 

die uitdaging gestort.”

“Op welke regio’s willen we focussen? 
Welke opportuniteiten liggen binnen 
handbereik? Welke rechtstreekse contac-
ten kunnen we  activeren? En kunnen ► 
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we – via bestaande beursprogramma’s – 
nieuwe partners vinden? Elke kans die zich 
voordeed, grepen we met beide handen. 
In een recordtempo ontwikkelden we een 
Engelstalig uitwisselingsprogramma waar 
internationale en reguliere UHasselt-stu-
denten samen les konden volgen. En we 
schuimden Europese partnerscholen af 
om met onze enthousiaste presentaties 
jonge, buitenlandse studenten de weg te 
wijzen naar Hasselt. Dat heeft gewerkt.”

“Het eerste jaar kwamen er slechts twee 
Turkse studenten bij ons les volgen. Het 
jaar nadien stapten ook een aantal Polen 

en Brazilianen in dat exchange program-
ma in.  Toen we vanuit de hogeschool 
integreerden in de UHasselt, ging de bal 
helemaal aan het rollen. Waar we in het 
begin elke kans op internationalisering 
aangrepen, gaan we intussen wel een stuk 
strategischer tewerk bij de selectie van 
onze partners.”

LONDEN, VENETIË EN HONGKONG
“Door dat groeiende internationale net-
werk konden we onze studenten plots 
heel wat interessante uitwisselingsmo-
gelijkheden bieden. Maar ook binnen 
onze eigen masteropleiding wilden we 
internationalisering – geïntegreerd in 
het curriculum - een prominente plaats 
geven. In de bacheloropleiding moet je 
studenten wortels geven: aan dat basis-
pakket wilden we niet te veel raken. Maar 
in de masters moeten ze vleugels krijgen, 
hun blik verruimen en grenzen verleggen. 
Met de invoering van een internationale  

ontwerpstudio, die een derde van het les-
pakket uitmaakt, tekenden we een volle-
dig Engelstalige lijn uit. Zowel onze ‘eigen’ 
als de inkomende studenten konden van-
af dat moment kiezen om hun grote ont-
werpprojecten – met masterplannen en 
grootse ontwerpprojecten voor publieke 
ruimtes – in een internationale context 
te ontwikkelen. De voorbije jaren werkten 
ze voorstellen uit voor Hongkong, Londen 
en Venetië. En telkens gingen ze in het 
kader van dat project ook ter plaatse: om 
de sfeer opsnuiven, én de interactie met 
lokale stakeholders aan te gaan.”

STUDIO TANZANIA
“Het duurde niet lang voor we ook in 
tweede master afstudeerprojecten opzet-
ten binnen de context van zo’n internati-
onale ontwerpstudio. In Studio Tanzania 
werken we volgens het principe van een 
parallelle studio: onze partneruniversi-
teit in Tanzania schotelt haar studenten 
identiek dezelfde architecturale uitdaging 
voor als wij.”

“De kuststreek rond Dar es Salaam heeft 
een enorm toeristisch potentieel, maar 
de ruimtelijke ontwikkeling van dit ge-
bied verloopt op dit moment bijzonder 
ongecontroleerd. Er is nood aan een visie 
die een duurzame ontwikkeling op lange 
termijn garandeert, aan creatieve scena-
rio’s die inspireren om anders na te den-
ken over de verdere ruimtelijke ontwik-
keling en aan academisch onderzoek dat 
verschillende mogelijkheden exploreert. 
Binnen de context van eco-toerisme pro-
beren onze studenten daar letterlijk een 
nieuw toekomstbeeld voor te ontwer-
pen. En hun ontwerpen vormen de data  

‘Sealab’, het project waarmee Marie Frioni in juni 2015 afstudeerde aan de faculteit 
Architectuur en kunst van de UHasselt, heeft een derde plaats behaald op de Eure-
gionale Architectuurprijs in Heerlen. Haar ontwerp voor een zeelaboratorium nabij 
een bedreigd vissersdorp in Dar Es Salaam werd door de internationale jury geprezen 
omwille van onder meer “technische precisie en consistentie”. Aan de prijs is 500 
euro verbonden.
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waarmee onze onderzoekers verder aan 
de slag gaan.”

“Studio Tanzania start met een stevige 
workshop-week in Dar es Salaam. Tijdens 
die week krijgen onze studenten niet al-
leen voeling met het gebied en de lokale 
noden, maar werken ze ook intens samen 
met hun Afrikaanse collega’s die een jaar 
lang dezelfde uitdaging aangaan. Halfweg 
het project komt een Tanzaniaanse archi-
tectuurdocent een maand lang naar de 
UHasselt om onze studenten mee te be-
geleiden. Op dat moment stelt zij ook de 
voorlopige ontwerpen van de Tanzaniaan-
se studenten voor. Een eye-opener die cul-
turele verschillen meteen heel zichtbaar 
maakt. Op het einde van het jaar komen 
er opnieuw een aantal lokale docenten 
naar Diepenbeek om de ontwerpen van 
studenten mee te beoordelen. En ook wij 
gaan op onze beurt opnieuw naar Dar Es 
Salaam.”

TROEVEN
“Die manier van aanpak levert op. Door 
heel bewust de interactie aan te gaan met 
sociale actoren, lokale gemeenschappen 
en academische onderzoekers willen we 
lokale beleidsmakers inspireren om de 
ruimtelijke ontwikkeling van dat gebied 
op een andere manier aan te pakken. In 
juli stellen we alle ontwerpen in Dar es 
Salaam voor op een interdisciplinaire con-
ferentie voor toerisme en architectuur en 
gaan we de dialoog met plaatselijke sta-
keholders verder aan.”

“De UHasselt ‘research by design’-metho-
diek betekent niet alleen een belangrijke 
meerwaarde voor een betere academische ► 

INTERNATIONALISERING ALS ROD E DRAAD

Elke architectuurstudent een internationale ervaring meegeven tijdens zijn opleiding aan de UHasselt. Die 
ambitie heeft de faculteit Architectuur en kunst mooi vertaald in haar curricula. En die inspanningen die 
door veel collega’s enthousiast mee gedragen worden, renderen. 

• internationale studiereis voor alle bachelorstudenten.

• 1/3 gaat studeren in het buitenland.

• 1/3 volgt de internationale ontwerpstudio.

• 1/3 volgt het reguliere programma.

•  1/2 kiest voor een internationaal afstudeerproject  

(in het kader van Studio Tanzania).

•  1/2 zoekt in zijn masterproject een architecturale oplossing voor 

een lokaler probleem.

• 10% kiest voor een bedrijfsstage in het buitenland.

• De rest loopt stage in eigen land.BEROEPSSTAGE

TWEEDE MASTER

EERSTE MASTER

BACHELOR
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INTERNATIONALE MASTER 
INTERIEURARCHITECTUUR

NIEUW: 

Vanaf september 2016 biedt de UHasselt een nieuwe masteropleiding aan 
voor internationale studenten interieurarchitectuur. De Engelstalige opleiding 
focust op de herbestemming van historisch erfgoed, één van de onderzoeks-
speerpunten van de UHasselt-faculteit Architectuur en kunst. En dat is uniek 
in Europa.

De nieuwe masteropleiding wil uitgroeien 
tot dé Europese referentie rond herbestem-
ming. Naast een eigen korps met expertise 
terzake, zijn er ook grote namen als An Fon-
teyne (noAarchitecten), Christoph Grafe 
(VAI & Universiteit Wuppertal), Karl Otto 
Ellefsen (Noorwegen), Emelio Tunon (o.a. 

 uitbouw van de architectuuropleiding in 
Tanzania. En de grote troeven blijven ook 
niet exclusief voorbehouden voor de loka-
le stakeholders, die met dit project mooi-
ere kansen krijgen op een duurzame, toe-
ristische ontwikkeling van de omgeving. 
Studio Tanzania heeft ook een immense 
impact op de persoonlijke én professione-
le ontwikkeling van onze studenten. Door 
die bredere horizon, kleurrijke prikkels en 
continue interactie met partners uit Tan-
zania groeien ze enorm.”

VORMGEVEN AAN DE TOEKOMST
“We merken dat die aandacht voor in-
ternationalisering rendeert. Steeds meer 
studenten willen naar het buitenland: 

voor hun stage of hun studie. Eens ze de 
smaak te pakken hebben, wordt de wereld 
voor hen écht een dorp. En dat kunnen we 
alleen maar toejuichen. Over de ‘parallel-
le ontwerpstudio’s’ zijn de reacties alleen 
maar positief. Intussen hebben we ook 
een partner in Vietnam met wie we vol-
gend academiejaar een gelijkaardig pro-
ject – naast Studio Tanzania - willen op-
zetten in eerste master. Dit keer draait het 
niet om ecotoerisme, maar om één van 
onze eigen onderzoeksspeerpunten: her-
bestemming. Ook dat project is weer een 
schitterende kans op nieuwe ontmoetin-
gen, frisse inspiratie en grensverleggende, 
interculturele ervaringen. Wij hebben er in 
ieder geval al ontzettend veel zin in!”■

Atocha station, Madrid) en Genaro Pos-
tiglione (Milaan). Met een  internationaal 
docentenkorps dat binnen dit thema zijn 
sporen al ruimschoots verdiend heeft, 
legt de nieuwe opleiding de lat meteen 
heel hoog. 
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GASTDOCENT BRENGT AFRIKAANSE
CONTEXT NAAR UHASSELT

STUDIO TANZANIA: 

“Ontwerpen doe je in de eerste plaats voor mensen. Een goed ontwerp veronderstelt empathie en inzicht in de concrete 
culturele en maatschappelijke context waarin mensen leven. Om studenten voeling te geven met de Tanzaniaanse realiteit 
starten we met een gemeenschappelijke workshop ter plaatse. Halfweg het project komt een lokale docent een maand 
lang naar de UHasselt om onze studenten te begeleiden”, legt dr. Els Hannes uit.

“Een keuken in het hart van een huis, een 
plek om jassen op te bergen bij de voor-
deur en romantisch kronkelende wandel-
paadjes rondom een huis: voor Belgische 
architectuurstudenten zijn dat heel logi-
sche keuzes, maar in Tanzania zijn dit soort 
ontwerpen al bij voorbaat gedoemd om te 
falen”, zegt de Tanzaniaanse gastdocente 
dr. Shubira Kalugila. “Veiligheid is een issue 
in Dar-Es-Salaam. Als je een pad voorziet 
naar de straat, dan ontwerp je dat dus best 
in een rechte lijn, zonder bomen en strui-
ken waar mensen zich achter kunnen ver-
schuilen. Jassen dragen wij niet, want de 
zon schijnt het hele jaar. En koken is bij ons 
iets heel privé. Open keukens zijn not done, 
want we willen geen pottenkijker. Op dit 
soort kleine, culturele verschillen wijs ik de 
UHasselt-studenten tijdens hun ontwerp-
proces. Dat komt de haalbaarheid van hun 
ontwerpvoorstellen enkel ten goede.” 
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D E INSTELLINGSREVIEW:
D E VOORBEREIDINGEN -

De instellingsreview is geen eindpunt!

In het voorjaar van 2017 komt de allereerste instellingsreview eraan. De review- 
commissie bezoekt dan de UHasselt om de kwaliteit van haar onderwijsbeleid 
onder de loep te nemen. Wat is de visie van de UHasselt op (de kwaliteit van 
haar) onderwijs? Hoe wil ze deze visie realiseren? Hoe meet de universiteit 
in hoeverre ze deze visie realiseert? En hoe werkt ze aan verbetering? Deze 
instellingsreview geldt als een nulmeting. Er worden géén rechtsgevolgen aan 
verbonden, maar de resultaten worden wél gepubliceerd.

VISIO-O | 
JANUARI 2015

Welke PDCA-kwaliteitsprocessen moet 
de UHasselt ontwikkelen om de kwaliteit 
van onze opleidingen op elk moment te 
garanderen? Hoe bedden we die proces-
sen in onze organisatiestructuur in? Op 

Het voorbije jaar werd – op alle niveaus – al 
hard aan de voorbereidingen van de in-
stellingsreview gewerkt. “Werken aan een 
duurzame kwaliteitscultuur is een continue 
uitdaging voor elke universiteit. De instel-
lingsreview biedt ons een concrete aanleiding 
om onze interne kwaliteitszorg verder te ver-
diepen, het vormt zeker geen eindpunt. Inte-
gendeel, de instellingreview geeft adrenaline 

die vragen formuleerde VISIO-O een ant-
woord.
Elke zes jaar stelt de dienst Onderwijs een 
rapport onderwijskwaliteit op en komt er een 
visiecommissie langs (Visie-Innovatie). Op 
basis daarvan wordt een strategieplan uitge-
tekend (Strategie). In een schriftelijk rapport 
koppelen de opleidingen jaarlijks terug over 
hun strategieplan. Drie jaar na de opstart 
vindt er een dialoog plaats tussen de oplei-
ding en het beleid (Intervisie). Dit kwaliteit-
sproces zal de Ontwikkeling van Onderwijs 
ondersteunen.

voor de toekomst. Een onderwijsstrategie 
uittekenen, in de praktijk brengen, meten om 
te controleren of je nog op koers bent én con-
crete acties opstellen om die kwaliteit nog 
verder te verbeteren: die PDCA-reflex (Plan, 
Do, Check, Act) loopt als een rode draad door 
ons onderwijsbeleid”, aldus dr. Elly Quanten, 
directeur Onderwijs. 
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PROEFAUDIT | MEI 2015

BIJSTUREN EN VERBETEREN | J U N I - DECEMBER 2015

KRITISCHE ZELFREFLECTIE |
JANUARI - APRIL 2015

Vijf commissieleden (met expertise in kwali-
teitszorg en audits, didactiek en bestuurs-

zaken) voerden het voorbije jaar een 
grondige proefaudit uit. Ze namen 

de kritische zelfreflectie van de 

De proefaudit leverde heel wat nieuwe in-
zichten en aanbevelingen op. En daar ging 
de UHasselt meteen mee aan de slag. Ze 
vertaalde die input in concrete actiepunten: 
met een verantwoordelijke per verbeterplan 

Wat is de visie van de UHas-
selt op (de kwaliteit van haar) 

onderwijs? Hoe willen we deze 
visie realiseren? Hoe meten we 

in hoeverre we daarin slagen? En 
hoe werken we aan continue ver-

betering? Voor de reviewcommissie 
die de UHasselt in 2017 bezoekt, onder-

wierp de dienst Onderwijs ons onderwijs-
beleid alvast aan een kritische analyse. 

Het redactieteam stond in voortdurende 
interactie met de Onderwijsraad van de op-
leidingen, een stuurgroep waarin alle UHas-
selt-stakeholders vertegenwoordigd zijn en 
een adviesgroep. Alle bevindingen bundelden 
ze in een kritische zelfreflectie.

én met een duidelijke tijdsframe om dit te rea-
liseren. “Heel concreet gaven we OMT-voorzit-
ters in 2015-2016 extra bevoegdheden om hun 
slagkracht te verhogen én versterkten we de 
ondersteuning van de opleidingen nog verder 

door extra onderwijskundigen rechtstreeks aan 
een opleiding te verbinden.”
Op de Onderwijsdag (november 2015) vorm-
den deze verbetersuggesties de aanleiding tot 
verdere dialoog met de opleidingen.

UHasselt onder de loep en voerden gesprekken 
over het onderwijskwaliteitsbeleid met studen-
ten, alumni, docenten, OMT-voorzitters, deca-
nen en het beleid. Net zoals de reviewcommis-
sie dat zal doen in 2017.

ACT

PLAN

CHECK

DO

KWALITEITS-
CULTUUR

VERSTERKEN
EN VERDIEPEN
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HET JAAR VAN …
DE ONDER- 

WIJSDAG
RESULTATEN PROEFAUDIT 
WERDEN VOORGESTELD

Hoe stimuleren we internationa-
lisering in de bacheloropleiding? 
Op welke manier kunnen we (nog) 
meer diepgang krijgen in de invul-
ling van de employability skills? 
En hoe kunnen we – in dit ‘postvi-
sitatietijdperk’ – als opleiding zelf 
vormgeven aan kwaliteitszorg? 
Zo’n 100 docenten, onderzoekers 
en medewerkers van de UHasselt 
gingen tijdens de jaarlijkse Onder-
wijsdag van 17 november in dialoog 
over onderwijskwaliteit.

“Met deze Onderwijsdag wilden we 
iedereen de kans geven om zich uit 
te spreken over onderwijsbeleid en 
kwaliteitszorg binnen de UHasselt. 
Dat leidde tot heel wat inspiratie en 
bruikbare input”, aldus vicerector On-
derwijs Jean-Michel Rigo. De dialoog 
zette zich ook naast de debattafels 
verder, met een infomarkt waar op-
leidingen hun ‘good practices’ in de 
kijker zetten.

In 2015 nam een proefcommissie het onderwijs(kwaliteits)beleid van de 
UHasselt grondig onder de loep. Hun bevindingen werden op de Onderwijsdag 
voorgesteld aan en besproken met alle UHasselt-personeelsleden.

Waar scoorde de UHasselt goed?
- Helder geformuleerde visie op 
 onderwijs
- Zinvol onderwijsbeleid 
 (employability skills, 
 internationalisering, 
 docentenprofessionalisering…)

Wat kon volgens de commissie nog 
beter?
- Balans in de vertaling van een 
 uniform beleid op alle niveaus
- Slagkrachtig maken van 
 adviesorganen
- Sluiten van de kwaliteitszorgcyclus 
 (plan, do, check, act)
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UNIFORME ACADEMISCHE KALENDER

Vanaf academiejaar 2018-2019 zullen alle UHasselt-opleidingen volgens eenzelfde, uniforme academische kalender 
georganiseerd worden. Daarover werd het afgelopen jaar een principe-akkoord gesloten. Concreet betekent dit dat 
alle UHasselt-opleidingen hun academiejaar zullen starten en eindigen op hetzelfde moment, dat de examenperiodes 
samenvallen, dat er één gemeenschappelijke lesvrije week voor alle studenten is en dat er, voornamelijk in het eerste 
semester van eerste bachelor,een nieuwe tijdseenheid – een kwartiel of een periode van tien weken – wordt ingevoerd.

“De voordelen van zo’n uniformisering 
zijn legio”, onderstreept rector Luc De 
Schepper. “Doordat alle eerstejaarsstu-
denten na tien weken al feedback krij-
gen, wordt hun leerproces in een vroeg 
stadium van de opleiding bijgestuurd. De 
werkdruk van studenten wordt boven-
dien gelijkmatiger over het academiejaar 
verspreid. Dit systeem komt ook beter 
tegemoet aan studenten die vakken uit 
meerdere studiejaren met elkaar combi-
neren of studenten die extra vakken uit 
andere opleidingen volgen. Daarnaast 
biedt dit heel wat opportuniteiten voor 
multidisciplinaire samenwerkingen tus-
sen opleidingen en instellingen en voor 
de internationale mobiliteit van studen-
ten en docenten. Deze uniformisering 
zal het UHasselt-onderwijsconcept, met  
begeleid zelfstandig leren, intensieve in-
teractie en een diversiteit aan onderwijs-
vormen,  alleen maar versterken.”

Enkele UHasselt-opleidingen – chemie, 
fysica, informatica, biologie, wiskunde, 
handelswetenschappen en biomedische 
wetenschappen - organiseren hun acade-
miejaar op dit moment al in kwartielen.
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OND ERZOEK MET IM PACTonderzoek met ImPACT 
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OND ERZOEK MET IM PACT

ZAP
(381)

Postdoc
(194)

PhD
(549)
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1.124 UHASSELT-ONDERZOEKERS in 2015, VAN WIE

Evolutie opbrengsten UHasselt niet-gericht vs. gericht onderzoek

niet-gericht (2de geldstroom o.a. FWO, BOF)

gericht (2de en 4de geldstroom o.a. IWT, EU, dienstverlening)
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Dat blijkt uit de resultaten van U-Mulitrank 
2015. Deze universitaire ranking tool kunnen 
beleidsmakers, onderzoekers en studenten 
gebruiken om de kwaliteit van hoger-onder-
wijsinstellingen wereldwijd met elkaar te 
vergelijken. U-Multirank evalueert hoger-on-
derwijsinstellingen op basis van 5 kerngebie-
den: onderwijs, onderzoek, kennistransfer, 
internationale oriëntatie en regionale be-
trokkenheid. 

De Universiteit Hasselt is de eerste Vlaamse 
universiteit die met een volledig profiel deel-
neemt aan U-Multirank. 

UHASSELT BEHOORT TOT 
TOP 8% UNIVERSITEITEN 

WERELDWIJD

691
mannelijke 

onderzoekers

433
vrowelijke

onderzoekers
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IMPACT OP EUROPESE 
PROGRAMMA-S

Toponderzoek veronderstelt ook topfinanciering. En als je met academisch onderzoek écht maatschappelijke en 

economische impact wil genereren, zijn Europese Horizon2020-projecten vaak de beste manier om die middelen te 

vergaren. Maar de lat ligt hoog en de concurrentie is loodzwaar. 

ONDERZOEK EN INNOVATIE
Horizon 2020 is hét EU-programma voor 
de financiering van onderzoek en innova-
tie. In de periode 2014-2020 trekt de Eu-
ropese Commissie via dit kanaal immers 
zo’n 80 miljard euro uit om de economi-
sche groei in Europa te bevorderen en de 
Europese concurrentiepositie te verbete-
ren. Horizon2020 bestaat uit drie pijlers:
- Excellente kennisbasis: onder-

zoeksprojecten die het innoverend 
vermogen versterken door excellent 
wetenschappelijk onderzoek op we-
reldniveau te ondersteunen.

- Industrieel Leiderschap: onder-
zoeksprojecten die de productiviteit 
en het concurrerend vermogen van 

de Europese industrie kunnen ver-
sterken door industriële innovatie te 
stimuleren 

- Maatschappelijke Uitdagingen: sa-
menwerkingsprojecten tussen weten-
schap en industrie om oplossingen te 
ontwikkelen voor belangrijke, maat-
schappelijke uitdagingen zoals de ver-
grijzing, klimaatverandering, betaal-
bare duurzame energie en veiligheid.

EEN KWALITEITSLABEL
De budgetten voor Horizon2020 zijn 
hoog. De competitie is moordend. Alleen 
de meest beloftevolle toponderzoeks-
projecten krijgen financiering. Daarnaast 
staat of valt succes in Horizon2020 met 

Europese samenwerking. Toponderzoe-
kers moeten, over de grenzen heen, excel-
lente en complementaire partners vinden 
met wie ze samen competitieve project-
voorstellen kunnen schrijven.

Horizon2020-programma’s zijn belangrijk 
voor de UHasselt. Omwille van de gulle 
financiering die kennisgroei stimuleert. En 
omwille van het kwaliteitslabel dat posi-
tief afstraalt op het onderzoek dat we uit-
voeren. Een kwaliteitslabel dat internati-
onaal ook weer nieuwe deuren opent. Het 
voorbije jaar heeft de UHasselt dan ook 
fors in deze programma’s geïnvesteerd.



62



63

-een kwaliteitslabel dat 
deuren opent-

ERC GRANT VOOR NIEL HENS

ERC Grants zijn als de ‘Oscars’ voor topwetenschappers. Alleen de meest beloftevolle onderzoekers uit Europa maken 

kans op deze prestigieuze onderscheiding. Er is bovendien flink wat onderzoeksfinanciering aan verbonden. Die moet 

het mogelijk maken om vijf jaar lang je eigen onderzoeksproject uit te bouwen. UHasselt-professor Niel Hens kon 

de European Research Council van zijn expertise overtuigen en sleepte zo’n felbegeerde ERC Grant in de wacht. De 

statisticus krijgt daarmee 1,6 miljoen euro om via wiskundige en statistische modellen onderzoek te verrichten naar de 

verspreiding van infectieziekten.

“Op welk moment in je carrière ga je voor 
een ERC Grant? Dat is een hele moeilijke 
beslissing voor elke jonge onderzoeker. 

Sta ik al ver genoeg met mijn resultaten? 
Of wacht ik nog even? Ik heb vaak over-
wogen om een ERC Starting Grant aan te 

vragen, maar uiteindelijk bleef toch dat 
gevoel overheersen van ‘ik ben er nog niet 
helemaal’.” ►
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“2015 was het juiste moment. We hadden 
met onze onderzoeksgroep hele knappe 
dingen gerealiseerd: op een recordtijd en 
met een minimum aan gegevens hadden 
we de verspreiding van de pandemische 
griep kunnen voorspellen, voor het Federaal 
Kenniscentrum hadden we acht projecten 
afgeleverd met een grote maatschappelijke 
relevantie,  we hadden het ministerie van 

Volksgezondheid geadviseerd over de zin 
en onzin van vaccinatie tegen hepatitis A, 
winkpokken, pneumokokken, rotavirus en 
griep, én in opdracht van het ECDC hadden 
we de verspreiding van ebola opgevolgd. In 
2012 hadden we bovendien een boek uitge-
bracht waarin we een moderne visie op bio-
statistiek presenteerden in het domein van 
infectieziekten. Ook dat was een succes.  

Internationaal werd het door collega-onder-
zoekers als een referentiewerk beschouwd. 
We hadden jarenlang fors gezaaid. Nu was 
het tijd om te oogsten.”

IK IN PLAATS VAN WIJ
“Waar wil ik als onderzoeker binnen vijf 
jaar staan? Welke richting gaan we met 
ons onderzoek verder uit? Daar heb ik een 
jaar lang intensief over nagedacht. Toen 
alle puzzelstukjes in elkaar vielen, heb ik 
mijn dossier samengesteld. Eenvoudig 
was dat niet. Zo’n ERC Grant wordt toe-
gekend aan jou als individuele onderzoe-
ker én niet aan het hele onderzoeksteam. 
Altijd vanuit de ik-vorm schrijven i.p.v. 
vanuit je onderzoeksgroep: dat was toch 
even wennen. En dan was er nog de pre-
sentatie: op tien minuten tijd mag je aan 
een 22-koppige jury voorstellen wat je in 
vijf jaar wil onderzoeken. Het klokje liep af 
toen ik mijn laatste zin uitsprak.”

“Ik had wel vertrouwen in het project. De 
presentatie en de vragenronde waren ei-
genlijk ook vlot verlopen. Op één vraag-
steller na: zij trok zelfs het ‘modelleren 
van infectieziekten’ in vraag. Dan begin je 
toch weer te twijfelen.”

BOODSCHAP
“Maanden later kreeg ik dan een bericht 
van het ERC in mijn mailbox: ‘U heeft een 
boodschap op het portaal’. De zenuwen die 
dan door je lijf gieren: dat is onbeschrijflijk. 
En zelfs toen ik uiteindelijk mijn boodschap 
opende, was ik nog niet helemaal gerust. 
Er stond wel ‘proficiat’, maar helemaal 
onderaan de pagina stond er een juridisch 
zinnetje dat mij toch in verwarring bracht. 
Eenmaal dat uitgeklaard was, was de  

HET MODELLEREN VAN 
INFECTIEZIEKTEN?
Hoe verspreiden infectieziektes zoals ebola of malaria zich in een populatie? 
En hoe krijgen we die ziekten zo snel mogelijk onder controle? Professor Niel 
Hens gebruikt en ontwikkelt wiskundige en statistische modellen om die ver-
spreiding beter te begrijpen en te voorspellen.

In zulke modellen wordt een volledige po-
pulatie gemodelleerd als een verzameling 
van aparte individuen met bepaalde ken-
merken. Er wordt ook gesimuleerd waar en 
wanneer die individuen met elkaar in con-

tact komen. Zo ontmoeten kinderen op 
school en in hun vrije tijd misschien wel 
hoofdzakelijk leeftijdsgenoten, maar ze 
komen uiteraard ook in aanraking met 
hun ouders en grootouders die dan weer 
uit werken gaan. Wanneer kunnen we in 
zo’n model een overdracht van infecties 
verwachten? Hoe (snel) verspreidt een 
virus zich? En hoe kunnen we bijvoor-
beeld via vaccinatie die verspreiding be-
perken of een halt toeroepen?

De computergebaseerde modellen die 
professor Hens gebruikt, zijn zo geavan-
ceerd dat ze niet alleen de rechtstreekse 
overdracht van infecties tussen mensen, 
maar ook de onrechtstreekse overdracht 
via dieren in kaart kunnen brengen.
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euforie groot uiteraard. We hebben me-
teen goed gevierd met de onderzoeksgroep 
en vrijwel onmiddellijk stroomden de feli-
citaties van de rector, de Jonge Academie 
en (internationale) vakgenoten binnen.”  

BOOST VOOR ONDERZOEKSCARRIÈRE
“Voor mij als onderzoeker is zo’n ERC 
Grant van immens grote waarde. Interna-
tionaal geldt dit als een kwaliteitslabel. 
En dat opent deuren. Met de 1.6 miljoen 
euro kunnen we weer vijf jaar lang – en 

WIE IS NIEL HENS?

Niel Hens studeerde wiskunde aan de 
UHasselt en de KU Leuven. In 2005 docto-
reerde hij aan de UHasselt over de analyse 
van onvolledige gegevens. Sinds 2009 is hij 
leerstoelhouder in bewijs-gebaseerde vacci-
nologie aan de UAntwerpen,. Als onderzoe-
ker is hij verbonden aan het Interuniversitair 
Instituut voor Biostatistiek en statistische Bio-
informatica (I-BioStat) van de UHasselt.  In 
2014 werd de UHasselt-prof lid van de Jonge 
Academie.  

met vijf extra high potential-onderzoekers 
- stappen vooruitzetten in het modelle-
ren van infectieziekten. Dat is onderzoek 
dat niet alleen mooie A1-publicaties kan  
opleveren, maar ook maatschappelijk een 
ongelooflijke meerwaarde kan betekenen.” 

“Heel concreet dromen we van de vertaling 
van statistische en wiskundige modellen 
voor infectieziekten naar een elektronische 
 tool, waarmee beleidsmakers op een heel 
eenvoudige manier meteen kunnen zien ► 
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wat de impact van vaccinatie in bepaalde 
doelgroepen is. Daar werken we op dit mo-
ment al hard aan. Wat gebeurt er wanneer 
we alleen kinderen vaccineren tegen griep? 
Welke gezondheidswinst levert dat op? 
Stijgt het rendement wanneer we de vac-
cinaties uitbreiden naar andere bevolkings-
groepen? En welk kostenplaatje is daaraan 
verbonden? Met die toolbox - én het advies 
van een biostatistisch expert die met deze 
methodiek vertrouwd is - zullen beleid-
smakers de vaccinatiecouvertures kunnen 
veranderen en meteen nagaan wat het ef-
fect van hun maatregelen is op de versprei-
ding van het virus. Een maatschappelijk – 
en economisch – relevante toepassing die 
echt een verschil kan maken.”

WAT IS EEN ERC GRANT?

De European Research Council reikt één keer per jaar drie verschillende ERC Grants uit aan 
beloftevolle toponderzoekers in Europa. Het is een persoonlijke erkenning voor een indi-
viduele onderzoeker. Je kan elk van deze beurzen slechts één keer in je carrière verwerven:

• STARTING: Deze beurs geeft beloftevolle, 
startende onderzoekers (met 2 tot 7 jaar 
onderzoekservaring na hun doctoraat) de 
kans om onder de vleugels van hun super-
visor uit te groeien tot zelfstandig onder-
zoeker.

• CONSOLIDATOR: De ERC riep deze beurs 
in het leven om jonge Europese hoofdon-
derzoekers (met 7 tot 12 jaar onderzoek-
servaring na hun doctoraat) te helpen om 
onafhankelijk hun baanbrekend werk te 
consolideren. 

• ADVANCED: Enkel gereputeerde top-
onderzoekers met een impressionante 
track-record van A1-publicaties maken 
kans op deze beurs. Hun werk moet 
baanbrekend en innovatief zijn, en hen 
verder positioneren als absolute leider in 
hun vakgebied.

MATTEÜSEFFECT VOOR UHASSELT
“Dankzij deze ERC Grant staan we weer 
vele stappen dichter bij de realisatie van 
zo’n toolbox. Maar deze prestigieuze beurs 
is niet alleen goed nieuws voor mij én 
mijn onderzoeksgroep. Dit succesverhaal 
straalt ook positief af op de hele universi-
teit en maakt vele andere synergieën mo-
gelijk. Aan de UHasselt gebeuren de meest 
fantastische dingen. Toch blijven we in de 
perceptie - onterecht - vaak ‘het kleine 
broertje’. Door dit soort kwaliteitslabels 
kunnen we dat beeld bijsturen. En hopelijk 
trekt mijn ERC Grant ook andere UHas-
selt-onderzoekers over de streep om ook 
hun kans op zo’n ERC Grant te wagen.”■
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VIJ F SLEUTELS TOT SUCCES

Een ERC Grant, een Marie Curie-beurs, een FWO postdoc beurs én een FWO-project in één jaar. 2015 was zonder 

twijfel hét jaar van CenStat en Niel Hens. Maar wat is de sleutel tot succes?

 TRANSDISCIPLINAIR DREAMTEAM: 
CenStat focust in haar onderzoek vooral op het 
wiskundig en statistisch modelleren van infec-
tieziektes. “Maar we werken altijd nauw samen 
met het team van gezondheidseconoom prof. 
dr. Philippe Beutels van de UAntwerpen. Die 
transdisciplinaire benadering rendeert. Kennis 
is wellicht één van de weinige dingen die verme-
nigvuldigt wanneer je het deelt.”

 GRONDIG WERK: “Het lijkt voor de 
hand liggend in academische middens, maar 
toch wordt in de praktijk niet altijd de juiste wis-
kundige en statistische methode gebruikt. Wij 
spenderen immens veel aandacht aan de keuze 
van onze onderzoeksmethode. Daardoor ma-
ken we het verschil en leveren we resultaten 
van een hoog niveau.”

 TRANSLATIONEEL ONDERZOEK: 
Ebola, hiv, influenza,… Als het gaat om het mo-
delleren van de verspreiding van infectieziekten 
laten we ons niet snel tot één ziektesoort be-
perken. Zo behouden we een brede blik op wat 
er zich in het onderzoeksveld beweegt. En die 
verschillende inzichten inspireren.

 INTERNATIONAAL NETWERK: Men 
kent het onderzoek van CenStat niet alleen in 
België. Ook internationaal is onze expertise ge-
reputeerd. Dat is belangrijk om over de grenzen 
heen met interessante partners samen te wer-
ken. En om voldoende, goede data te verwer-
ven om mee aan de slag te gaan.

 EEN TOPONDERZOEKSMANAGER: 
De administratie en het strategisch denkwerk 
dat bij zo’n Europese programma’s komt kijken, 
is niet te onderschatten. Doordat CenStat- 
onderzoeksmanager Sarah Vercruysse dat voor 
een groot gedeelte uit mijn handen heeft ge-
nomen, kon ik me voornamelijk op de inhoud 
blijven focussen.
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“Alles begint met een sterk- 
internationaal onderzoeksnetwerk”

EUROPESE PROGRAMMA'S
PROF. DR. WOUTER SCHROEYERS | VOORZITTER VAN EEN INTERNATIONAAL COST-NETWERKPROJECT 

ROND HERGEBRUIK VAN NORM-RESIDUEN IN BOUWMATERIALEN
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Een nieuw onderzoeksdomein 

aanboren, samenwerkingen 

met de industrie en andere 

uitbouwen én als OMT-

voorzitter het onderwijs 

in de opleiding industrieel 

ingenieur in goede banen 

leiden. UHasselt-professor 

Wouter Schroeyers zal zich 

niet snel vervelen. Tussendoor 

stroomlijnt hij als voorzitter 

van een COST-netwerk ook 

nog het Europese onderzoek 

in zijn domein. “Een stevig 

internationaal netwerk is altijd 

de basis.”

De UHasselt coördineert voor het eerst, 
als “grant holder”, een internationaal 
door COST (European Cooperation in Sci-
ence and Technology) gefinancierd net-
werkproject rond het hergebruik van 
NORM-residuen in bouwmaterialen. “Een 
hele eer én een belangrijk medium om ons 
internationaal onderzoeksnetwerk ver-
der uit te bouwen en om binnen Europa 
mee de krijtlijnen voor ons onderzoeks-
domein uit te tekenen”, aldus professor 
Schroeyers die het netwerk coördineert.

MAATSCHAPPELIJKE EN 
ECONOMISCHE MEERWAARDE
“Hoe kunnen we afvalproducten een 
nieuw leven geven in innovatieve con-
structiematerialen? Op welke manier 
kunnen we gevaarlijke NORM-residuen 
voorbehandelen in die hergebruik-cyclus 
zodat het nieuwe bouwmateriaal solide 
én veilig is? Daar draait het in onze onder-
zoekslijn uiteindelijk om. Individuele on-
derzoekers uit de hele wereld benaderen 
dit thema elk vanuit hun eigen expertise 
en vakgebied. In het COST-netwerk probe-
ren we het onderzoek beter op elkaar af te 
stemmen en brengen we  alle puzzelstuk-
jes samen in één Europees verhaal.”

“Het onderzoek dat wij verrichten, heeft 
een belangrijke maatschappelijke én eco-
nomische meerwaarde. Het is cruciaal 

voor universiteiten én industrie. Maar je 
kan pas écht stappen vooruit zetten als 
je – over de grenzen heen – de krachten 
bundelt. In dit netwerk verbinden we het 
onderzoek van meer dan 110 Europese 
onderzoekers met elkaar. We kunnen 
terugvallen op elkaars expertise en on-
derzoeksinfrastructuur om zelf stappen 
vooruit te zetten. Die wisselwerking is van 
onschatbare waarde voor het academi-
sche onderzoek én voor de ontwikkeling 
van nieuwe innovaties in de sector.”

SAMEN STERK
“Excellente partners vinden met een com-
plementaire onderzoeksexpertise, samen 
publiceren en interessante onderzoeks-
projecten opzetten: door dit COST-net-
werk wordt dat een stuk eenvoudiger. Het 
creëert ook heel wat opportuniteiten voor 
andere UHasselt-onderzoeksgroepen die 
zich in dit domein bewegen én voor lokale 
bedrijven die hierdoor kunnen terugvallen 
op een ruimere expertise. Bovendien ver-
schijnen we sterker aan de start als er calls 
voor Horizon2020-projecten uitgestuurd 
worden. Met dit netwerk ligt alle experti-
se in ons domein immers binnen handbe-
reik. Bij onze eerste Horizon2020-project-
aanvraag eindigden we jammer genoeg op 
de eerste reserveplaats, maar ik ben van 
overtuigd dat deze aanpak snel – ook op 
Europees niveau – zal renderen.”
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“Ervaring en strategie 
maken een verschil”

EUROPESE PROGRAMMA’S

PROF. DR. IR. ANSAR YASAR | PANELLID EUROPEES ONDERZOEKSBELEID EN EVALUATOR HORIZON 2020-PROJECTEN
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Internationalisering zit in 

zijn bloed. Academisch 

onderzoek is zijn passie. Na zijn 

bacheloropleiding in Pakistan 

trok UHasselt-professor Ansar 

Yasar naar Zweden voor zijn 

master in Computer Science & 

Engineering. Zijn doctoraat aan 

de KU Leuven bracht hem naar 

België. Binnen het Instituut 

voor Mobiliteit (IMOB) slaat 

hij – als onderzoeker en IOF-

manager – voortdurend de brug 

tussen onderzoek en innovatie. 

“Het belang van Europese 

projecten kan in die context 

nauwelijks overschat worden.”

“Toponderzoek veronderstelt topfinancie-
ring. Je kan pas ambitieuze projecten rea-
liseren met een grote maatschappelijke en 
economische impact als daar ook financië-
le middelen tegenover staan. Horizon2020 
voorziet universiteiten daarin. Daarnaast 
straalt het Horizon2020-label positief af 
op de kwaliteit van je onderzoek en  dat 
creëert weer ongelooflijke opportuniteiten 
voor je internationale netwerk. Maar de 
competitie is enorm zwaar.” 

ONDERZOEK EN INNOVATIE
“Bij IMOB participeren we op dit moment, 
samen met 12 andere partners, in zo’n Ho-
rizon2020-programma. Slechts 4% van 
de projectvoorstellen werd aanvaard. Be-
tekent dit dat de andere projectvoorstel-
len vanuit wetenschappelijk standpunt 
niet excellent genoeg waren? Helemaal 
niet, maar Europa heeft een heel duidelij-
ke visie ontwikkeld op onderzoek en inno-
vatie. Elk toegekend project moet  passen 
binnen dat grote beleid.”

EUROPEES ONDERZOEKSBELEID
“Als panellid word je door de Europese 
Commissie uitgenodigd om mee na te 
denken over dat Europese onderzoeks-
beleid. Voor welke maatschappelijke uit-
dagingen staat Europa? Op welk van die 
domeinen kan academisch onderzoek een 
rol spelen? En aan welk soort onderzoek 

is er nood? Op basis van de input van alle 
stakeholders wordt het Europese onder-
zoeks- en innovatiebeleid uitgetekend en 
vertaald in concrete project-calls. Mijn 
persoonlijke inbreng is uiteraard te klein 
om écht van ‘impact’ te kunnen spreken, 
maar mijn rol als panellid zorgt er wel 
voor dat ik meer voeling heb met dat bre-
dere kader.”

SUCCESVOLLE PROJECTAANVRAGEN
“Als technical reviewer worden die inzich-
ten nog veel concreter. Welke parame-
ters zijn belangrijker dan andere? Welke 
elementen trekken de toekenningscom-
missie écht over de streep? Op welke 
manier kan je een projectaanvraag meer 
daadkracht geven? Dat wordt tijdens die 
gesprekken met evaluatoren uit de acade-
mische wereld en de industrie heel zicht-
baar. En die inside information gebruik ik 
om de slaagkansen van onze eigen Euro-
pese projectaanvragen te vergroten.”

“Samen met Tech Transfer Office proberen 
we, via informatiesessies, die inzichten 
ook door te geven aan alle UHasselt-on-
derzoekers. Willen ze de slaagkansen van 
hun projectaanvraag vergroten, dan moe-
ten ze verder kijken dan het louter acade-
misch-wetenschappelijke en ook met een 
economische-industriële bril naar hun 
project kijken.” 
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E-en gezamenlijk p latform 
om expertise te delen 

PROFESSIONALISERING ONDERZOEK EN INNOVATIE | LEREND NETWERK ONDERZOEK & INNOVATIE

Voor academische onderzoekers ligt de lat bijzonder hoog. Ze moeten excellente onderzoeksresultaten neerzetten, aan een 

hoog tempo publiceren en interessante samenwerkingen met externe partners aangaan. “Tijdens dat proces worden ze met 

een heleboel administratieve, financiële, juridische en inhoudelijke vraagstukken geconfronteerd. Daar hun weg in vinden, 

kost ontzettend veel tijd en moeite. De diensten Onderzoekscoördinatie en Tech Transfer Office hebben die expertise in huis. 

“Door alle informatie te bundelen in het Lerend Netwerk Onderzoek & Innovatie willen we  de onderzoekers van de Associatie 

Universiteit-Hogeschool Limburg  ondersteunen en begeleiden”, aldus Leen Lambrechts en Anneke Kenens.

TWEE DIENSTEN, ÉÉN GEZICHT
ANNEKE KENENS: “Hoe stel ik een bud-
get op voor een onderzoeksaanvraag? 
Hoe zit het met mijn intellectuele eigen-
dom? Welke stappen moet ik volgen om 
deze dienstverlenende onderzoeksop-
dracht af te handelen? En hoe registreer 
ik dit allemaal in de UHasselt-databank? 
Onderzoekers worden bijna dagelijks met 

dit soort vragen geconfronteerd. En de 
realiteit is best complex, want elk onder-
zoeksproject heeft zijn specifieke eigen-
heid. Standaardantwoorden bestaan vaak 
niet. Binnen de diensten Onderzoekscoör-
dinatie en Tech Transfer Office (TTO) heb-
ben wij op dit terrein heel wat expertise 
opgebouwd, maar de onderzoekers vin-
den niet altijd hun weg naar ons. Door die 

informatie nu te bundelen in één platform 
met één gezicht, hopen we de drempel te 
verlagen.”

LEEN LAMBRECHTS: “We willen de 
onderzoekers ontzorgen en hen wegwijs 
maken in dat administratieve kluwen 
zodat zij zich zo veel mogelijk kunnen 
focussen op hun onderzoek zelf. Om 
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dat te realiseren, slaan wij ook heel 
bewust de handen in elkaar. De diensten 
Onderzoekscoördinatie en de TTO hebben 
allebei andere expertises en we leggen 
andere accenten, maar we werken ook 
achter de schermen heel nauw samen. 
Dat is logisch, want er zijn immens veel 
raakvlakken en in de praktijk kunnen 
onderzoek en technologietransfer maar 
moeilijk van elkaar losgekoppeld worden.”

ANNEKE KENENS: “In plaats van uit te 
gaan van onze eigen expertises hebben 
we gekozen om de behoeftes van onze 
onderzoekers centraal te stellen. Hun on-
derzoek is één van de core businesses van 
onze universiteit en onze diensten probe-
ren hen daarin zo goed mogelijk te onder-
steunen.” 

FOCUS OP INFORMATIE
LEEN LAMBRECHTS: “Aan welk soort 
informatie hebben onze onderzoekers 
behoefte? Waarmee kunnen we hen echt 
vooruit helpen? Die input verzamelden 
we in heel krachtige informatiesessies van 
anderhalf uur.”

ANNEKE KENENS: “We passen de inhoud 
van die sessies zoveel mogelijk aan de 
concrete behoeftes van de doelgroep aan. 
Zo organiseren we bijvoorbeeld niet al-
leen een algemene introductiesessie over 
intellectuele eigendom, maar maken we 
ook werk van aparte IP-sessies voor ma-
teriaalonderzoek, biomedisch onderzoek 
en informatica. Want het IP-recht op soft-
ware is nu eenmaal een heel ander verhaal 
dan het IP van een materiaal.”

LEEN LAMBRECHTS: “Sommige informa-

tiesessies nemen we zelf voor onze rekening 
omdat we daar voldoende expertise voor in 
huis hebben. Op andere momenten schake-
len we externe partners in: een expert van 
een gespecialiseerd extern IP-bureau of een 
evaluator van een Horizon2020-program-
ma. Binnenkort komt bijvoorbeeld dr. Sean 
McCarthy een sessie geven over Europese 
programma’s. Hij is professioneel betrok-
ken geweest in alle aspecten van Europees 
onderzoek sinds 1980. Zijn ervaring als on-
derzoeker, onderzoeksmanager, voorzitter 
van een onderzoeksgroep en bedrijfsleider 
is voor onze UHasselt-onderzoekers van on-
schatbare waarde.”

GEEN EENRICHTINGSVERKEER
LEEN LAMBRECHTS: “De behoeftes van 
onze onderzoekers vormen altijd het 
uitgangspunt. Met de informatiesessies 
willen we een antwoord bieden op hun 
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concrete vragen en uitdagingen. De focus 
van het Lerend Netwerk ligt daar. Tegelij-
kertijd willen we méér zijn dan een bron 
van informatie. We willen een dynamisch 
ecosysteem creëren waar UHasselt-on-
derzoekers elkaar ontmoeten en ervarin-
gen met elkaar kunnen uitwisselen.”

ANNEKE KENENS: “We willen letterlijk 
een ‘lerend netwerk’ vormen waarin inter-
actie tussen onderzoekers gestimuleerd 
wordt. En waarin we niet alleen informe-
ren, maar ook inspireren. Daarom geven 
we in het Lerend Netwerk O&I ook best 
practices een plaats of nodigen we UHas-
selt-onderzoekers met een heel specifieke 
expertise uit voor een sessie.”

ROL VAN DE IOF-MANAGER
ANNEKE KENENS: “Sinds vorig jaar heeft 
bijna elke faculteit of  onderzoeksinsti-
tuut zijn eigen IOF-manager (Industrieel 
OnderzoeksFonds). Zij zijn voor ons dé 
voelsprieten en hét aanspreekpunt op 
het terrein.  Zij hebben voeling met de 
specifieke onderzoeksrealiteit binnen één 
domein en kennen de bezorgdheden en 
uitdagingen van ‘hun’ onderzoekers als 
geen ander. Voor ons zijn zij een belang-
rijke schakel in dit verhaal. Door hun input 
kunnen we nog beter inspelen op de reële 
behoeftes van onze onderzoekers.”

LEEN LAMBRECHTS: “Soms organiseren 
we met het Lerend Netwerk O&I ook be-
sloten informatiesessies voor die IOF’ers.  
Op die manier zorgen we ervoor dat er 
binnen elke faculteit altijd minstens één 
aanspreekpunt  op de hoogte is van ‘alle’ 
aspecten bij de valorisatie van onderzoek.”

LEREND NETWERK OND ERZOEKen 
EN INNOVATIE IN CI JFERS

Het Lerend Netwerk Onderzoek & Innova-
tie werd pas in 2015 opgericht. Toch werd er 
het voorbije jaar al heel wat gerealiseerd. De 
diensten  Onderzoekscoördinatie en de Tech 
Transfer Office organiseerden 1 startevent 
en 2 infosessies waar het voorbije jaar al 107 
deelnemers concrete, praktische antwoor-
den vonden op hun vragen rond onderzoek 
en innovatie.

SAMEN STERK
ANNEKE KENENS: “Hoewel we nog maar 
sinds september gestart zijn, kunnen we 
toch al terugblikken op mooie initiatie-
ven. De behoefte aan informatie was dui-
delijk groot. Alleen al ons startevent kon 
met 90 onderzoekers op heel wat belang-
stelling rekenen. En de onderzoekers rea-
geren ontzettend enthousiast.”

LEEN LAMBRECHTS: “En die behoefte 
aan informatie zal ook niet afnemen. Elk 

jaar starten weer nieuwe onderzoekers 
hun carrière aan de UHasselt en zij lopen 
elke keer weer tegen dezelfde moeilijkhe-
den aan. Het Lerend Netwerk O&I zal hen 
hierin blijven ondersteunen.”

ANNEKE KENENS: “Na elke sessie maken 
we  telkens alle informatie online beschik-
baar. Zo kunnen ook onderzoekers die een 
sessie misten, de informatie raadplegen. 
Via dat onlineplatform krijgen de onder-
zoekers veel expertise binnen handbereik.”

Leen Lambrechts (Onderzoekscoördina-
tie) en Anneke Kenens (Tech Transfer Of-
fice) coördineren samen het Lerend Net-
werk Onderzoek en Innovatie.
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Groeikansen en handvaten 
voor jonge onderzoekers

DOCTORAL SCHOOLS

Jonge doctorandi zijn een essentiële schakel in de kennis- en innovatiegroei van elke universiteit. 

Dat beseft de UHasselt maar al te goed. Via de Doctoral Schools investeert de UHasselt sterk in de 

professionele ondersteuning en begeleiding van haar ‘menselijk kapitaal’. 

INTERNE UHASSELT-
TRAINERS

Hoe schrijf ik een projectaanvraag? Hoe 
communiceer ik assertief met mijn stake-
holders? En waar liggen mijn persoonlijke 
talenten en ambities precies? In de vele 
workshops en seminaries van de Doctoral 
Schools vinden jonge onderzoekers input 
en inspiratie voor alle aspecten waar ze 
in hun professionele context mee gecon-
fronteerd worden. Die expertise wordt 
niet alleen bijgebracht door externe trai-
ners. Ook binnen de UHasselt groeien de 
kennis en de ervaring op dit terrein. Hoog-
opgeleide, interne UHasselt-trainers met 
de juiste academische én professionele 
expertise zetten mee hun schouders on-
der diverse begeleidingstrajecten.

NIEUW: MENTORTRAJECT 

Doctoreren kan heftig zijn. Momenten van pure euforie en grote frustratie 
volgen elkaar aan een hoog tempo op. En tussendoor bots je op een heleboel 
praktische problemen terwijl je jouw weg zoekt in een nieuwe, nog onbekende 
organisatie. Om startende doctorandi beter te begeleiden, begonnen de Doc-
toral Schools in 2015 met een mentortraject. Ervaren doctoraatsstudenten die 
de UHasselt goed kennen, nemen hun startende collega’s onder hun vleugels.

“Een mentor is zeker geen ‘tweede pro-
motor’, bij wie mentees met inhoudelij-
ke vragen over hun onderzoek kunnen 
aankloppen. Dat is ook de bedoeling 
niet, want ik begeleid als mentor drie 
doctoraatsstudenten buiten mijn vakge-
bied”, vertelt Jelle Hellings, doctorandus  

informatica. “De focus ligt op het men-
selijke, sociale aspect. Als je nieuw bent 
in een organisatie is het gewoonweg 
prettig om iemand te leren kennen die 
datzelfde proces al eens een keer door-
gemaakt heeft en met wie je ervaringen 
kan uitwisselen.”
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In 2015 organiseerden de Doctoral Schools 68 verschillende activiteiten 

(en 67 individuele coachingtrajecten) voor de 549 UHasselt-doctorandi:

NIEUW: PhDRINKS

D E DOCTORAL SCHOOLS IN CIJ FERS 

Doctorandi informeren en inspireren: dat 
hoeft niet saai te zijn. Dat bewezen de twee 
PhDRINKS die de Doctoral Schools dit jaar 

organiseerden. Laagdrempelige, sociale evene-
menten waar doctorandi een antwoord von-
den op al hun vragen rond sollicitatiegesprek-

ken en internationale mobiliteit. 158 jonge 
onderzoekers klonken enthousiast op dit 
nieuwe initiatief.

29 meerdaagse 
workshops over 
18 verschillende thema’s

135
activiteiten

15 workshops/seminaries 

2 summer schools

10 infosessies

3 lunch-seminaries

7 symposia

67 individuele 
coachingtrajecten rond
 3 verschillende thema’s2 PhDrinks
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-Doctoreren aan twee 
universiteiten...

ONDERZOEKSSAMENWERKING | GEZAMENLIJK DOCTORAAT UHASSELT-UNAMUR
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...is profiteren van het 
beste van twee werelden-
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met elkaar kan verbinden in één docto-
raat, kan dat alleen maar tot betere resul-
taten leiden.”

LEEN LUYTEN: “Misschien is het wel 
‘makkelijker’ om je doctoraat aan één uni-
versiteit af te werken, maar de voordelen 
van deze samenwerking waren meteen 
duidelijk.  Voor mijn onderzoek komt de 
UNamur-onderzoeksinfrastructuur ex-
treem goed van pas. Ik vond het boven-
dien een unieke kans om eens persoonlijk 
te ervaren hoe academisch onderzoek 
aan een andere universiteit verloopt. Hoe 
werkt men in Wallonië? Benaderen zij 
dat wetenschappelijk onderzoek op een  

Wat trok jullie over de streep om deze 
uitdaging aan te gaan?
WOUTER REYNS: “Ik heb niet meteen ‘ja’ 
gezegd, maar lang heb ik over dit voorstel 
ook niet hoeven nadenken. Zo’n dubbel-
doctoraat betekent grenzen verleggen en 
drempels overwinnen. Op persoonlijk vlak 
is het een grote verrijking. Ook voor de 
kwaliteit van mijn doctoraat zag ik alleen 
maar kansen. Mijn onderzoek borduurt 
voort op unieke UHasselt-expertise. Voor 
het empirische luik kan ik profiteren van 
de kennis en de onderzoeksinfrastructuur 
die hier aanwezig is. Voor het theoretische 
kader betekent de expertise van UNamur 
een meerwaarde. Als ik die twee insteken 

Heel even hebben ze getwijfeld toen de UHasselt hen voorstelde om een gezamenlijk doctoraat op te zetten met de 

UNamur. “Het heen-en-weer-gependel en onze Franse taalvaardigheid schrokken ons aanvankelijk toch een beetje af. 

Maar we hebben ons die keuze nog geen moment beklaagd. Een dubbeldoctoraat heeft alleen maar voordelen”, aldus 

doctorandi Wouter Reyns en Leen Luyten.

WIE ZIJN WOUTER EN LEEN?

Wouter Reyns (23) studeerde biologie aan 
de UHasselt en de KU Leuven.  In zijn docto-
raat onderzoekt hij hoe we de effecten van 
klimaatverandering op het functioneren van 
het voedselweb in bodems (en bijbehorende 
koolstofvastlegging) in heidevelden kunnen 
voorspellen. Zijn onderzoek wordt gepromoot 
door prof. dr. Rineau (UHasselt) en prof. dr. De 
Laender (UNamur).  

Leen Luyten (24) studeerde biomedische 
wetenschappen aan de UHasselt. Zij focust 
in haar doctoraatsonderzoek op de invloed 
van blootstelling aan fijnstof tijdens de 
zwangerschap op de neurologische ontwik-
keling van het kind en de aanwijzingen die 
hiervan terug te vinden zijn in de placenta. 
Haar promotors zijn prof. dr. Tim Nawrot 
(UHasselt) en prof. dr. Florence Chainiaux 
(UNamur).
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andere manier? Of verschilt onze aanpak 
eigenlijk toch niet zoveel van elkaar?”

En zijn er grote verschillen tussen de 
UHasselt en UNamur?
LEEN LUYTEN: “Academisch onderzoek is 
academisch onderzoek. An sich verloopt 
dat overal ter wereld ongeveer hetzelfde, 
denk ik. Maar de sfeer op de werkvloer en 
de manier van communiceren verschillen 
wel. Walen zijn heel open, warme men-
sen. Je voelt je meteen thuis en welkom. ’s 
Ochtends word je begroet met een kus en 
als ze je vragen wat je de avond voordien 
gedaan hebt, zijn ze oprecht geïnteres-
seerd in je antwoord. (lacht) Mijn promo-
tor heeft mij de eerste dag onmiddellijk 
aan het hele team voorgesteld. In elk labo 
werd ik geïntroduceerd. Ik had mij geen 
fijnere start kunnen wensen.”

WOUTER REYNS: “En het cliché van de 
luie Walen klopt helemaal niet. Zij zijn in-
derdaad meer à l’aise dan wij. Ze nemen 
hun tijd voor hun koffiepauze en tijdens 
de lunch wordt er niet over het onderzoek 
gesproken. Dat maakt de sfeer wat ge-
moedelijker, maar hun drive is even groot 
en ze werken bijzonder efficiënt.”

Hoe verloopt zo’n dubbeldoctoraat in 
de praktijk? Pendelen jullie voortdurend 
tussen Namen en Hasselt?
LEEN LUYTEN: “Mijn onderzoek kadert 
in een grootschalige UHasselt-studie 
van het Limburgs Geboortecohort. Elke 
woensdag moet ik daarvoor sowieso in 
Diepenbeek zijn. De andere dagen kies ik 
mijn werkplek op basis van mijn planning. 
Op dit moment ben ik nog onvoldoende 
vertrouwd met de specifieke UNamur-on-

derzoeksinfrastructuur die ik nodig heb. 
Ik moet al die nieuwe technieken nog 
aanleren. Voorlopig ga ik dus enkel naar 
Namen als mijn collega-onderzoekers mij 
hierin kunnen assisteren. Van zodra ik alle 
procédés zelf in de vingers heb, zal ik vier 
dagen per week vanuit Wallonië aan mijn 
onderzoek werken.”

WOUTER REYNS: “Voor mij loopt dat 
enigszins anders. Mijn experimenten voer 
ik exclusief aan de UHasselt uit. De onder-
zoeksgroep in Namen focust immers op 
het theoretische basisonderzoek. Naar-
gelang de fase waarin mijn doctoraats-
onderzoek zich bevindt, verblijf ik telkens 
langere periodes aan één instelling. De 
eerste drie maanden heb ik al mijn expe-
rimenten in Diepenbeek opgestart, maar 
sinds Nieuwjaar is Namen mijn uitvalsba-
sis. Ik heb ook een verblijfplaats in Wallo-
nië.”

Wat maakt een dubbeldoctoraat 
moeilijker?
LEEN LUYTEN: ”Welke stalen moet ik pre-
cies gebruiken voor mijn onderzoek? Hoe 
grootschalig pakken we deze studie aan? 
Over dat soort praktische beslissingen 
kunnen de meningen al wel eens verschil-
len. Iedere universiteit en iedere professor 
heeft toch zo zijn eigen aanpak. Als plots 
twee promotoren die knopen samen 
moeten doorhakken, vraagt dat overleg. 
Dat kan praktisch-organisatorisch al wel 
eens een uitdaging zijn.”

WOUTER REYNS: “In het algemeen is 
deze samenwerking schitterend geregeld. 
Als ik zie hoe lang de administratieve 
puinhoop van zo’n dubbeldoctoraat ► 

DUBBELE

DOCTORATEN

 = 
DUBBELE

IMPACT

Uit een bibliometrische doorlichting van 
de UHasselt bleek dat publicaties die 
voortvloeien uit internationale samen-
werking een veel hogere impact hadden 
dan andere publicaties. Een bewijs dat het 
loont om over de (taal)grenzen heen de 
krachten te bundelen. Via gezamenlijke 
doctoraten zoals dat van Leen en Wouter, 
probeert de UHasselt daarop in te spelen. 
De voorbije jaren is het aantal gezamen-
lijke doctoraten aan de UHasselt expo-
nentieel gestegen. Van de 549 lopende 
doctoraten in 2015 zijn er 67 gezamenlijke 
doctoraten.
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bij onderzoekers uit andere universiteiten 
blijft aanslepen, dan hebben wij op dat 
terrein helemaal niet te klagen. Van bij 
de start was alle administratie netjes in 
orde.”

LEEN LUYTEN: ”Ook de taal is veel min-
der een probleem dan ik aanvankelijk ge-
vreesd had. Academisch onderzoek is een 
heel internationale wereld. Lukt het Frans 
even niet zo vlot, dan is dat geen pro-
bleem. Bijna iedereen spreekt ook Engels.”

Waarin schuilt de grootste 
meerwaarde?
LEEN LUYTEN: ”De voordelen zijn legio. 
Als jonge onderzoeker krijg je de kans om 
te proeven van twee universiteiten. De vij-
ver aan expertise en infrastructuur waar-
uit je kan putten, is veel rijker en omvang-
rijker. Op academisch vlak profiteer je van 
het beste van twee werelden. En ook voor 
je persoonlijke ontwikkeling én je commu-
nicatieskills haal je hier immens veel uit.”

WOUTER REYNS: “Waar we na ons doc-
toraat ook terechtkomen – in de academi-
sche wereld of in het bedrijfsleven: deze 
ervaring is een extra troef op onze cv. Op 
einde van dit traject zijn we vlot tweetalig, 
we bewijzen dat we ons flexibel kunnen 
opstellen én we zijn duidelijk niet bang 
van een uitdaging.”

LEEN LUYTEN: ”Ook voor de UHasselt 
levert zo’n gemeenschappelijk doctoraat 
alleen maar op. Wanneer ik straks in het 
Centrum voor Milieukunde vertel over het 
onderzoek dat in Namen gebeurt, leren zij 
die complementaire onderzoeksexpertise 
spontaan beter kennen. En wanneer onze 

SAMENWERKINGSAKKOORD 

UHASSELT - UNAMUR

Op 15 september 2015 ondertekenden de UHasselt en de UNamur een offici-
eel samenwerkingsakkoord waarin ze zich engageren om in de toekomst nog 
nauwer studenten en docenten uit te wisselen en nog meer de krachten te 
bundelen in gezamenlijke onderzoeksprojecten. 

“De gezamenlijke doctoraten van Wou-
ter en Leen zijn alvast een mooie start”, 
aldus directeur Onderzoekscoördinatie 
Ann Peters. “Als twee professoren uit 

andere universiteiten samen vier jaar 
lang een doctorandus begeleiden, dan 
leer je elkaar goed kennen en intensifi-
eer je vanzelf dat partnerschap.”

naam straks op een publicatie van de 
UNamur staat, zullen mijn UHasselt-col-
lega’s sneller geneigd zijn om dat artikel 
te lezen. Zo’n dubbeldoctoraat is een heel 
laagdrempelige manier voor twee uni-
versiteiten om elkaar beter te leren ken-
nen.”■
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Onderzoek is per definitie 
internationaal

Academisch onderzoek verlegt grenzen! En dat mag je ook heel letterlijk nemen, want UHasselt-onderzoekers 

ontmoeten hun internationale collega’s op congressen in het buitenland, ze sluiten over de grenzen heen 

onderzoekssamenwerkingen én verblijven (steeds vaker) een langere periode aan buitenlandse partnerinstellingen 

om van elkaar te leren. En de UHasselt, op haar beurt, verwelkomde op haar campussen het voorbije jaar honderden 

onderzoekers uit alle hoeken van de wereld. 

Eén op vier UHasselt-onderzoekers 
komt uit het buitenland. Bij de groep 
doctorandi is dat zelfs één op drie.

AANTAL EU-CONSORTIA (PROJECTEN) 
IN 2015
De UHasselt participeerde het voorbije 
jaar in 25 EU-consortia. 8 daarvan werden 
in 2015 opgestart.

INTERNATIONALE 
ONDERZOEKSSAMENWERKINGEN:
265 verschillende onderzoekssamenwer-
kingsakkoorden met 422 unieke internati-
onale partners

INTERNATIONALISERING

Van de 549 lopende doctoraten in 2015 zijn er 67 gezamenlijke doctoraten.

2015 ZAP Postdoc PhD Totaal

Belg Internat Belg Internat Belg Internat Belg Internat

Aantal 339 42 142 52 368 181 849 275

% 89% 11% 73% 27% 67% 33% 76% 24%
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Limburgse life sciences 
en healthcare op de 

wereldkaart
In 2015 werd in Limburg niet alleen LifeTechValley gelanceerd, de cluster van bedrijven en kennisinstellingen die focussen 

op innovaties die senioren langer gezond en actief moeten houden. De UHasselt sloot in dat kader ook belangrijke 

samenwerkingsakkoorden met lifesciences- en healthcarespelers in België, Canada en Finland. “ Door samen te werken, 

willen we de Limburgse sector op de wereldkaart zetten”, zegt prof. dr. Piet Stinissen (BIOMED). 

“Met deze akkoorden willen we de linken 
tussen de industrie, onderzoekscentra, 
universiteiten, ziekenhuizen en zorg- 
instellingen bevorderen en faciliteren. 

Deze (internationale) samenwerkingen 
bieden nieuwe kansen voor onze Limburg-
se bedrijven en voor het onderzoek aan de 
UHasselt. Het is een boost voor start-ups 

en een stimulans voor verdere groei”, al-
dus prof. dr. Bert Op ’t Eijnde, vicevoorzit-
ter van LifeTechValley. 

ONDERZOEKSSAMENWERKINGEN CREËREN KANSEN
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CANADA - FINLAND- BELGIE

innovatiecluster 
Sherbrooke 

Innopole

BioMediTech  VIB - 
OND ER-

ZOEKSGROEP
AAN UHASSELT

Op 24 november werd het Kleine-
wietfeld Lab (VIB/UHasselt) op de 
campus in Diepenbeek geopend. Dit 
labo is de eerste VIB-groep aan de 
UHasselt. Prof. dr. Markus Kleine-
wietfeld, die de onderzoeksgroep 
zal leiden, werd via een internatio-
nale selectie aangetrokken om zijn 
MS-onderzoek verder uit te bouwen 
binnen de muren van het Vlaams In-
stituut voor Biotechnologie (VIB) en 
de UHasselt. 

“De participatie in het VIB-netwerk 
opent perspectieven voor de ver-
sterking van het biotechlandschap 
in Vlaanderen en Limburg”, onder-
streept prof. dr. Piet Stinissen, de-
caan van de faculteit Geneeskunde 
en levenswetenschappen. “De sterke 
expertise rond autoimmuunziekten 
van de nieuwe VIB-groep in BIOMED 
kan leiden tot nieuwe interacties en 
samenwerkingsverbanden met bio-
farmabedrijven in de regio en kan aan 
de basis liggen van nieuwe spin-off-
bedrijven in de sector.”

Het Biomedisch Onderzoeksinstituut 
(BIOMED/UHasselt) gaat nauwer 
samenwerken met het Finse Bio- 
MediTech rond studentenuitwisse-
lingen en researchprojecten. Met 
meer dan 250 wetenschappers, 
100 patenten en 10 commerciële  
spin-offs gooit het Finse onder-
zoeksinstituut wereldwijd hoge ogen 
in het biomedisch onderzoek. Op 
16 november ondertekenden rector 
Luc De Schepper en BioMediTech- 
directeur Hannu Hanhijrvi op de Cor-
da Campus een ‘Memorandum of 
Understanding’. 

LifeTechValley en Sherbrooke Innopole 
(Canada) gaan nauwer samenwer-
ken. De twee innovatieclusters, die 
beiden sterk inzetten op de duurza-
me economische ontwikkeling van 
de lifesciencessector, ondertekenden 
op 30 september een overeenkomst 
in de marge van de ‘International Life 
Sciences Summit’ in Sherbrooke  
(Canada). 
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Van Harvard naar 
de UHasselt

DE WERELD @ UHASSELT

Hij werkte als onderzoeker aan Amerikaanse topuniversiteiten als Harvard, Yale en het Broad Institute (Harvard – MIT), 

en sleepte recent nog een prestigieuze ERC Grant in de wacht. En toch ruilde de Duitse professor Markus Kleinewietfeld 

die Amerikaanse topuniversiteiten enthousiast in om aan de UHasselt/VIB een nieuwe onderzoekslijn rond MS te komen 

uitzetten. “Dit is een ideale setting om met mijn onderzoek stappen vooruit te zetten”, aldus Kleinewietfeld.

ONDERZOEK EN INNOVATIE
“Uit de dubbele benoeming UHasselt/
VIB spreekt de ambitie om echt de 
transfer te maken van onderzoek naar 
innovatie, van beter begrip naar effectief 
meebouwen aan oplossingen. En dat is 
voor mij als onderzoeker een schitterende 
kans. Ik kan hier echt terugvallen op het 
beste van twee werelden: enerzijds is er 

de voortreffelijke wetenschappelijke en 
klinische kennis die BIOMED/UHasselt 
verworven heeft in het domein van MS en 
auto-immuniteit. Anderzijds profiteer ik 
via het VIB van de toegang tot de nieuwste 
technologieën en van hun expertise 
om onderzoeksresultaten te vertalen 
in maatschappelijke én economische 
meerwaarde.” 

“Of onderzoek effectief leidt tot spin-offs 
en patenten: dat kan je natuurlijk nooit 
voorspellen, maar de voedingsbodem 
is in ieder geval ideaal. Hier krijg ik de 
basis én de vrijheid om mijn onderzoek 
in de diepte verder te zetten. Via de 
Limburgse Biobank heb ik vlot toegang 
tot patiëntenstalen. Dat betekent voor 
mijn onderzoek een serieuze troef. Als ► 
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je uitsluitend in modellen werkt, kan je 
jouw onderzoeksresultaten immers veel 
minder snel vertalen naar het menselijke 
immuunsysteem.”

GENETISCHE EN EXTERNE FACTOREN
“Uiteraard liggen er heel wat genetische 
factoren aan de basis van auto-immune 
ziekten, maar de voorbije decennia is deze 
patiëntengroep zodanig gegroeid, dat 
onderzoekers ook steeds nadrukkelijker 
zijn gaan kijken naar de externe factoren 
die impact kunnen hebben: zonlicht, 
beweging of voeding. Mijn onderzoek 
heeft zich steeds op dat laatste gericht 

PROFESSOR 

MARKUS 

KLEINEWIETFELD

• Studeerde en doctoreerde in de biologie 
(Vrije Universiteit Berlijn).

• Verrichtte onderzoek rond MS aan het 
Max-Delbruck Centrum voor moleculaire 
geneeskunde in Berlijn, aan de prestigieuze 
Harvard Medical School, het Broad Institute 
(MIT-Harvard), de Yale University School of 
Medicine en de Dresden University of Tech-
nology. 

• Ontving een prestigieuze ERC Grant voor 
zijn onderzoek. 

Na een internationale selectie zal de Duitse pro-
fessor nu aan de UHasselt de nieuwe VIB-onder-
zoeksgroep rond MS leiden. 
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PROFESSOR KLEINEWIETFELD 

OVER  UHASSELT EN BIOMED

KLEINEWIETFELD 

LABO

De oprichting van het VIB/UHasselt Klei-
newietfeld-labo kadert in het SALK-pro-
gramma. De versterking van de Hasseltse 
onderzoekscluster moet op termijn leiden 
tot nieuwe patenten en spin-offs die het 
biotech-landschap in Vlaanderen en Lim-
burg zullen versterken.

en dat is ook waarop we in deze nieuwe 
onderzoeksgroep zullen focussen.” 

“In dierenmodellen vonden we al 
bewijzen dat een heel zoutrijk dieet het 
ziekteverloop kan versnellen. De ‘slechte’ 
cellen van de proefdieren werden door 
dit voedingspatroon nog slechter. En 
hoewel voeding natuurlijk maar één van 
de vele factoren is die impact hebben op 
het ziekteverloop, willen we de rol van 
zo’n dieet graag verder onderzoeken. Hoe 
beter we dat onderliggende cellulaire 
proces begrijpen, des te sneller kunnen 
we uiteindelijk komen tot aangepaste 
diëten die het ziekteverloop kunnen 
vertragen of zelfs kunnen afremmen. 
Dat is een eerste belangrijke stap om 
uiteindelijk te kunnen evolueren naar 
gepersonaliseerde behandelingen op 
maat. En bij dit onderzoek zal wellicht 
niet alleen de MS-patiënt winnen, want 
MS vertoont duidelijke  overeenkomsten 
met andere immuunziekten.” ■

“Ik val hier terug op het beste van twee werelden: de 

expertise van BIOMED, de infrastructuur van VIB.”

“Als student heb ik – ironisch genoeg - 
ooit nog vakantiewerk gedaan bij Ford, 
dus ik kon me wel een beeld vormen 
van de streek. En de expertise en de 
reputatie van het Biomedisch Onder-
zoeksinstituut (BIOMED) in het MS-on-
derzoek kende ik uiteraard ook. Maar 

nu ik hier ben, voel ik ook de fijne sfeer 
en de positieve dynamiek die hier hangt. 
BIOMED is een klein onderzoeksinstituut, 
waar de lijnen kort zijn en de focus scherp. 
Dat is een ideale setting om stappen voor-
uit te kunnen zetten.”
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DIENSTVERLENING EN 

VALORISATIE MET IM PACT
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MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 
EN INNOVATIE MET IMPACT

OCTROOIEN
in

2015

33
vindingen

67
octrooiaanvragen

waarvan

10
licenties

4
toegekend

aan een 
spin-off

665
onderzoekscontracten

ten bedrage van

13,1 
miljoen euro

Met 

546 
innovatieve 

onderzoeksopdrachten 
met een 

factuurbedrag 
onder de 

20.000 
euro bewijst 

de UHasselt dat 
ze haar rol in een 

Full Regional Innovation 
System (FRIS) 

ter harte neemt 
en haar expertise 

maximaal inzet om 
de concurrentiekracht 

van lokale KMO’s 
te versterken.

In 2015 liepen er 39 raam- en duurovereenkomsten met 
externe partners in het kader van onderzoekssamenwerking, 

waarvan er 11 nieuw opstartten in 2015. 
De nieuwe onderzoeksovereenkomsten werden afgesloten 

met bv. Galapagos en omvat ook de toetreding tot Solliance. 
Dit geeft duidelijk aan dat bedrijven en organisaties op 

een structurele manier willen samenwerken met de UHasselt.

SPIN-OFFS

ONDERZOEKSCONTRACTEN

7
nieuwe meldingen 

van potentiële 
spin-offs in 2015

10
dossiers die door 
de TTO werden 

begeleid ter 
voorbereiding 

van een spin-off

3
nieuw gestarte 

spin-offs

11
actieve spin-offs
aan de UHasselt

in 2015

€6
98
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0

€7
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00

€1
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6

€8
56
.6
51

2012 2013 2014 2015

Evolutie IOF-budget UHasselt

CMK EDM IMO

ARCK/BOUW

CENSTATBEWIMOB

BIOMED

aangeworven in 2015 en 
gestart op 16/1/2016

in aanwerving in 2016 
voor start in 2017

Actieve IOF’ers in 2015

aangeworven in 2015 en 
gestart op 16/1/2016

in aanwerving in 2016 
voor start in 2017

CMK EDM IMOB BEW CENSTAT IMO ARCK/BOUWBIOMED
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De schakel tussen 
onderzoek en valorisatie

TECH TRANSFER OFFICE

“Innovatie en valorisatie: anno 2015 is dat voor universiteiten ontzettend belangrijk. Ook de UHasselt heeft die derde missie 

enthousiast omarmd. De universiteit wil een knooppunt zijn in het wereldwijde innovatieweb tussen bedrijven, overheden 

en kennisinstellingen. Precies op dat knooppunt ligt de rol van een kennistransferteam. Maar alles begint met baanbrekend 

onderzoek”, vertelt ir. Elke Piessens, kersvers directeur van de Tech Transfer Office.

“Door onderzoeksresultaten, kennis 
en technologie om te zetten in reële 
economische activiteiten, levert de 
UHasselt een fundamentele bijdrage aan 
innovatie- en kennisgedreven sectoren en 
aan een duurzame (regionale) economie. 
In dat verhaal is de Tech Transfer Office 
(TTO) de schakel die onderzoek en 
innovatie met elkaar verbindt.”

“In de eerste plaats zijn wij de voelsprieten 

van de bedrijfswereld en de onderzoekers. 
Waar zijn bedrijven precies naar op zoek? 
En welke technologieën die we binnen 
de UHasselt ontwikkelen, kunnen nog 
verder toegepast worden? De TTO is 
de matchmaker die deze twee spelers 
samenbrengt. Maar om al die interne 
opportuniteiten op te  sporen, hebben we 
de hulp nodig van mensen die met twee 
voeten in het UHasselt-onderzoek staan 
én daar met een bril van valorisatie naar 

kunnen kijken. Die rol nemen onze IOF’ers 
op.”

IOF’ER ALS GEZICHT
“Sinds 2015 heeft elk UHasselt-
onderzoeksinstituut en elke faculteit 
zijn eigen IOF’er. Zij zijn onze witte 
raven: academische onderzoekers die 
de vertaalslag naar valorisatie kunnen 
maken. Business developers met een hart 
voor UHasselt-onderzoek. Zij zijn het ► 
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inhoudelijke aanspreekpunt voor bedrijven 
die met ons willen samenwerken én de 
tentakels van de TTO binnen de UHasselt-
onderzoeksinstituten. In elk domein werkt 
een duo TTO-IOF’er samen om de brug te 
slaan tussen onderzoek en werkveld.”

“Alles begint met baanbrekend 
onderzoek. Dat is aan de UHasselt meer 
dan voldoende aanwezig. Maar zonder 

onze IOF’ers wordt het onbegonnen werk 
om inhoudelijk-academisch in te schatten 
welke onderzoeksoutput gevaloriseerd 
kan worden. De TTO fungeert als 
klankbord voor het inschatten van het 
valorisatiepotentieel, geeft expertadvies 
wanneer dit wordt omgezet naar een 
werkelijke kennistransfer en bemiddelt 
in de onderhandelingen met externe 
partners.” 

OCTROOIEN, LICENTIES EN 
ONDERZOEKSCONTRACTEN
“Technologietransfer heeft veel gezichten. 
Vaak ontwikkelt de UHasselt samen 
met bedrijven nieuwe technologieën. De 
universiteit kan haar wetenschappelijke 
en academische knowhow  via pure 
dienstverleningsopdrachten ter 
beschikking stellen van een onderneming 
om hen te helpen innoveren. Of 
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afspraken maken over hoe zij een 
gedeelde of volledige UHasselt-IP kunnen 
gebruiken voor nieuwe innovaties. Die 
onderhandelingen over intellectuele 
eigendom voert de TTO.”

“Soms kan zo’n samenwerking nog niet, 
omdat de markt nog niet klaar is voor de 
innovatieve technologie, of omgekeerd. 
Dan beschermen wij die nieuwe UHasselt-
innovaties via octrooien of via de 
oprichting van een spin-off. Afhankelijk van 
de marktsituatie en de ontwikkelingsfase 
waarin de nieuwe technologie zich bevindt, 
maakt TTO daarin een keuze. VÓÓr we die 
piste bewandelen, moet er echter wel 
vrij grote zekerheid bestaan dat we onze 
onderzoeksoutput op korte termijn – 
binnen twee à drie jaar – kunnen valoriseren 
via een licentie of een volgend project. 
Octrooien kosten immers handenvol 
geld en onze financiële investeringen 
moeten renderen. De TTO maakt – met 
de hulp van externe experten – een goede 
inschatting van de markt en begeleidt zo’n 
vijf octrooiaanvragen per jaar.”

DE SPIN-OFF 2.0
“Spin-offcreatie is een heel apart verhaal. 
Een nieuw, kennisgedreven en innovatief 
bedrijf goed in de markt zetten, is 
allerminst evident. Dat hebben we de 
afgelopen jaren, jammer genoeg, ook zelf 
ervaren. Maar uit die ervaring hebben we 
wel geleerd. Binnen de TTO is er nu één 
medewerker die zich op spin-offs toelegt. 
Met zijn expertise volgt hij elk project 
van a tot z op. Wanneer is het bedrijf 
levensvatbaar? Hoeveel startkapitaal is er 
nodig? Welke investeringskanalen kunnen 
we hiervoor aanboren? En welke extra 
professionele begeleiding kunnen de 

slaagkansen van die spin-off vergroten? 
De juiste omkadering en advies op maat is 
in die dossiers echt cruciaal. Daarin laten 
we ons ook graag ondersteunen door 
externe experten.”

“Het type spin-off dat we naar de markt 
brengen, is de afgelopen jaren veranderd. 
We beseffen maar al te goed dat het 
bijzonder complex is om een volledig 
nieuw bedrijf op te zetten met nieuwe 
structuren, nieuwe mensen én een 
netwerk-in-opbouw. We merken dat de 
ondernemers er vaker voor kiezen om 
het bedrijf op te starten zonder externe 
investeringen waarbij de universiteit 
via een exclusieve licentie de UHasselt 
technologie of kennis beschikbaar maakt. 
Ook de betrokken onderzoeker voelt 
zich vaak beter in dat scenario. Hij wil 
wel meestal graag als wetenschappelijk 
expert aan boord blijven, maar van een 
onderzoeker een ondernemer maken: dat 
blijft een grote uitdaging. De uitdaging 
voor dergelijke spin-offs is om snel 
voldoende omzet te genereren om te 
kunnen groeien. Op een bepaald punt 
kan het tÓch aangewezen zijn om extern 
kapitaal aan te trekken om die groei 
mogelijk te maken. En ook hierin wil de 
TTO faciliteren.”

“De spin-offs die we nu lanceren, omringen 
we nog beter met kennis en consultants 
op alle terreinen. HR-professionals, 
commerciële en financiële experten 
moeten helpen om hun ambities waar te 
maken in het veld. We willen de banden 
met de UHasselt ook sterker aanhalen 
na de lancering. Tot nu toe stonden die 
spin-offs er na hun oprichting nog te 
veel alleen voor. De komende jaren gaan 

we initiatieven opzetten die onderlinge 
ervaringsuitwisseling tussen UHasselt-
spin-offs stimuleren. In een dynamische 
UHasselt-community vinden die spin-offs 
hopelijk ook ondersteuning bij elkaar.”

EEN FRIS-VERHAAL
“De UHasselt positioneert zich heel 
sterk als een regionale universiteit. Onze 
universiteit wil dat de regio in de eerste 
plaats de vruchten plukt van de valori-
satie van haar onderzoek. Dat zie je heel 
duidelijk aan de grote aantallen klei-
ne dienstverleningsopdrachten die wij 
voor kleine, Limburgse bedrijven uitvoe-
ren. Academisch is de meerwaarde ►  

Sinds 2015 heeft elk UHasselt-onderzoeksinstituut haar eigen 
IOF-medewerker. Academische onderzoekers met een passie 
voor valorisatie. Business developers met een hart voor onder-
zoek. “De IOF’ers zijn onze witte raven”, vertelt ir. Elke Pies-
sens. “Zij snappen inhoudelijk waar het onderzoek over gaat, 
én ze kunnen de vertaalslag maken naar valorisatie. Hun aan-
wezigheid in de onderzoeksinstituten maakt de rol van TTO 
een stuk eenvoudiger.”

“TTO begeleidt samenwerking met ex-
terne partners. Geflankeerd door de 
inhoudelijke expertise van onze IOF’ers 
hebben we samen meer slagkracht. 
Uiteindelijk moet die aanpak tot meer 
technologietransfer leiden”, aldus ir. 
Elke Piessens. 

WITTE RAVEN
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EEN EXCLUSIEVE LICENTIE VOOR QOM P IUM

Twee studenten biomedische wetenschappen en twee ingenieursstudenten werkten binnen het 

Limburg Clinical Research Program (LCRP) in het Ziekenhuis Oost-Limburg aan hun individuele 

masterthesis. Door hun inzichten multidisciplinair samen te voegen binnen het UHasselt-onder-

zoek van prof. dr. Pieter Vandervoort, ontwikkelden ze een medische app die hartritmestoornissen 

kan opsporen via de smartphone. Veelbelovend, vond ook Bayer. De farmareus investeerde in het 

onderzoek om het concept verder uit te werken en de start-up Qompium was geboren. 

Bayer beloonde de innovativiteit van de 
studenten en nodigde hen in 2015 uit op 
hun hoofdkantoor in Berlijn. Daar kregen 
de UHasselt-studenten drie maanden 
lang alle ondersteuning om van hun idee 
een sterke start-up te maken. iMinds fi-
nancierde verder onderzoek om de kwa-
liteit en de gebruiksvriendelijkheid van 

de Cardimoni-app nog te verfijnen. 
De UHasselt-uitvinders besloten om 
de start-up voor deze vinding een ex-
clusieve licentie te verlenen voor deze 
veelbelovende technologie. Daardoor 
is Qompium nu een spin-off van de 
UHasselt.”

daarvan beperkter. Ook financieel vormen 
zij slechts een fractie van de contracton-
derzoeksinkomsten die grotere, interna-
tionale bedrijven ons opleveren. Maar de 
return voor de regio is wél heel concreet.”

“In haar ambities voor de regio wil 
de UHasselt echter veel verder gaan 
dan die kleine innovatie-impulsen via 
contractonderzoek. We willen Limburg als 
kennisregio mee op de wereldkaart zetten 
en met onze expertise een vliegwieleffect 
creëren. De UHasselt tekende het model 

van een Full Regional Innovation System 
(FRIS) voor Limburg uit. Ook nu dit 
FRIS-verhaal uitgerold wordt, willen 
we onze rol daarin blijven opnemen. 
We stellen de academische expertise 
van onze onderzoekers ter beschikking 
van de acht FRIS-clusters zodat zij met 
die kennis echt stappen vooruit kunnen 
zetten. We zijn als kennispartner nauw 
betrokken in wat er rond de Limburgse 
incubatoren beweegt. Door aanwezigheid 
bij initiatieven van Corda Campus, 
BioVille, C-mine, GreenVille, Energyville 

en Thorpark houden we de vinger aan de 
pols en kunnen we snel schakelen. Maar 
we willen ons internationale netwerk in 
onze wetenschappelijke expertise ook 
inzetten om mee vorm te geven aan 
dat regionale innovatiebeleid. Wat zijn 
in bepaalde sectoren de tendensen op 
wereldschaal? Wat gebeurt er in andere 
kennisclusters in het buitenland? En hoe 
kunnen we internationale succesverhalen 
vertalen naar de Limburgse context? Ook 
daarin willen we een partner zijn.”■
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NIEUWE SP IN-OFF BIO2CLEAN
12.500 Vlaamse sites zijn verontreinigd.  Ondanks het proactieve beleid dat Vlaanderen voert, zijn er tot nu toe 

nog maar 2.700 gesaneerd. Bodemsaneringen zijn immers ontzettend duur. De markt schreeuwt om een groener 

en betaalbaarder alternatief. En precies daar kan UHasselt-expertise een verschil maken, want het Centrum voor 

Milieukunde (CMK) bouwde jarenlang ervaring op met fytoremediatie. Met de oprichting van de spin-off Bio-

2Clean wil de universiteit die kennis naar de markt brengen.

VAN ONDERZOEK NAAR SPIN-
OFFCREATIE
“Een combinatie van planten en micro-or-
ganismen kan een haalbaar alternatief 
bieden voor de sanering van een groot 
aantal bodems en (grond)water. Dat bleek 
heel duidelijk uit jarenlang onderzoek van 
het CMK”, vertelt prof. dr. Jaco Vangrons-
veld. “Door onze onderzoekservaring wa-
ren we overtuigd van de voordelen en het 
enorme potentieel van deze nieuwe tech-
niek. We zochten naar een manier om die 
kennis naar de praktijk te brengen.”

VAN IOF-PROJECT TOT SPIN-OFF
“Om de markt te verkennen, het marktpo-
tentieel en de leefbaarheid van een nieuw 
bedrijf in kaart te brengen, hebben we een 
eerste IOF-project opgestart. Toen uit die 
analyse bleek dat het businessluik van ons 
verhaal nog niet sterk was, zijn we via een 

officiële procedure op zoek gegaan naar 
geïnteresseerde ondernemers met ken-
nis van zaken. Samen met Dirk Dubin en 
Mario Clemmens hebben we, in het kader 
van een tweede IOF-project, een sterker 
businessplan geschreven. Uiteindelijk zijn 
het ook deze ondernemers die de spin-off 
nu leiden”, vertelt IOF’er dr. Nele Weyens 
die de projecten inhoudelijk mee opvolg-
de.

Ook TTO was van in de beginfase nauw 
betrokken bij de oprichting van Bio2Clean. 
“Wij ondersteunden de oprichters bij het 
businessplan en bij het zetten van de no-
dige stappen in de transitie van project tot 
spin-off, waaronder de exclusieve licentie  
van de unieke UHasselt-expertise”, aldus 
TTO-spin-offexpert dr. Steven Van Hoof.
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Een nieuwe generatie 
vliegsimulatoren 

IMPACT OP INNOVATIE | ONDERZOEKSSAMENWERKING UHASSELT - EURAMEC

Euramec ontwerpt, ontwikkelt en produceert vliegsimulatoren voor piloten. “We bewegen ons in een bijzonder 

hoogtechnologische markt waarin je continu moet blijven innoveren om competitief te blijven. Bij het UHasselt-

onderzoeksinstituut EDM (Expertisecentrum voor Digitale Media), tevens een onderzoeksgroep van iMinds, vonden we 

een kennispartner die ons hierin kon ondersteunen. Niet eenvoudig, want de technologie waarmee wij werken is immens 

gespecialiseerd”, aldus CEO Bert Buyle.

EERSTE HULP BIJ INNOVATIE
“We wilden graag een nieuw type flight 
simulator bouwen. Een goedkopere con-
structie met een betere gebruikservaring. 
Om de realiteit zo goed mogelijk na te 
bootsen, wilden we de viewing angle van 
het beeldscherm veel verder laten reiken 
dan die van de traditionelere vliegsimula-
toren. Tegelijkertijd moesten we natuurlijk 
wel rekening houden met een heleboel 

praktische beperkingen, want dat nieuwe 
toestel moest in elke kantoorruimte blijven 
passen. Een hele uitdaging. De enige ma-
nier om al die doelstellingen te realiseren 
was om te opteren voor een U-vormige 
- in plaats van de klassieke, cirkelvormi-
ge – projectie. Maar ook in dat scenario 
stootten we op technologische problemen 
waar we zelf geen oplossing voor konden 
bedenken. Hoe ontwikkel je een projectie 

die zowel op een gebogen vlak als op vaste 
oppervlak kan projecteren? En hoe bewerk 
je de data uit de bestaande software zodat 
die ook in dat nieuwe systeem overeind 
blijven?”

“Het Innovatiecentrum bracht ons in con-
tact met EDM en de onderzoeksgroep van 
professor Philippe Bekaert. Hij zocht met 
zijn onderzoek al naar nieuwe methodes► 
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om op verschillende types oppervlakte 
te projecteren. Bovendien kende hij onze 
sector en de concrete uitdagingen van 
onze producten, omdat hij in het verleden 
al had samengewerkt met een Waals be-
drijf dat vliegsimulatoren ontwikkelt. De 
knowhow die hij op dit domein had ver-
worven, kwam ons uitstekend van pas.”

VAN KMO-INNOVATIEPROJECT TOT 
LICENTIE
“In het kader van een KMO-Innovatiepro-
ject zijn we aan deze onderzoekssamen-
werking begonnen. Twee jaar lang hebben 
we nauw samengewerkt. Een deel van het 
project hebben we zelf in handen geno-
men, maar voor die bredere projectie met 
een hogere kalibratie hebben we op de ex-
pertise van het team van professor Bekaert  
gerekend. EDM oogstte succes met haar 
onderzoek en slaagde erin om ingenieuze 
software te ontwikkelen waarmee we op 
eender welk type oppervlak kunnen pro-
jecteren.”

“Toen duidelijk werd dat we met deze 
software een technologische oplossing 
hadden gevonden voor ons probleem, 
schoven de IOF- en TTO-medewerkers 
mee aan tafel. Zij namen de onderhande-
lingen over de licentie in handen en zorg-
den ervoor dat dit hele proces professio-
neel, constructief en vlot is verlopen.”

INTERACTIE
“Een beroep doen op de onderzoeksex-
pertise en –infrastructuur van de UHas-
selt is een aanrader. Als kmo heb je niet 
de tijd en de middelen om op dat niveau 

doorgedreven onderzoek te verrichten. 
Doordat wij, letterlijk, konden voort-
bouwen op technologie en knowhow 
die al in de UHasselt aanwezig waren, 
hoefden we bovendien niet helemaal 
van nul te beginnen. Ook de interactie 
met academische onderzoekers vond ik 
een meerwaarde. Doordat zij in Europe-
se onderzoeksprogramma’s participeren 
en samenwerken met veel verschillende 
partijen, kijken zij met een brede, frisse 
bril naar de ontwikkelingen in onze sec-
tor. Die wisselwerking inspireerde ons 
om ook andere potentiële opportunitei-
ten te exploreren.”

“Deze samenwerking is zonder twijfel 
voor herhaling vatbaar. Stoten we on-
derweg nog eens op een technologisch 
probleem of worstelen we met nieuwe 
ontwikkelingsvragen? Dan zullen we 
niet aarzelen om opnieuw bij EDM aan te 
kloppen. In academisch onderzoek liggen 
heel wat nieuwe inzichten en inspiratie 
die tot innovatieve ontwikkelingen kun-
nen leiden.”■

“In academisch onderzoek liggen heel 

wat nieuwe inzichten en inspiratie die tot 

innovatieve ontwikkelingen kunnen leiden.”
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VAN ONDERZOEK NAAR LICENTIE 

“Innovatieve technologie ontwikkelen die meteen inspeelt op de reële noden van bedrijven. Dat vinden heel wat UHas-

selt-professoren bijzonder boeiend. Professor Philippe Bekaert heeft op dit terrein al een mooi palmares opgebouwd. 

Maar de hele overeenkomst rond IP’s onderhandelen en – administratief en juridisch - op punt stellen, is nog wat anders. 

Daarin proberen de IOF-mandatarissen en de TTO-medewerkers hen te ondersteunen”, vertelt TTO’er Heidi Cardous.

“IOF’ers en TTO’ers werken in tandem rond 
heel concrete dossiers. Ik probeer vanuit 
mijn academische expertise als onderzoe-
ker een juiste inschatting te maken van de 
concrete wetenschappelijke innovatie en 
ondersteun mijn TTO-collega Heidi Car-
dous vooral op inhoudelijk vlak. Tijdens de 
onderhandelingen zaten wij samen met 
zaakvoerder Bert Buyle aan tafel. Omdat 
het om een onderzoekssamenwerking 
gaat waarin ook iMinds participeerde, 
voerden ook zij mee de gesprekken”, ver-
telt professor Mieke Haesen.

“In een eerder KMO-Innovatietraject 
hadden we al heel positief met Euramec 
samengewerkt en ook in dit geval ver-
liepen de onderhandelingen ontzettend 
constructief”, legt Heidi Cardous uit. “De 
noden van Euramec én de belangen van de 
UHasselt waren meteen heel duidelijk en 
iedereen aan tafel was bijzonder positief. 
Op basis van alle input heb ik een compro-
misvoorstel uitgewerkt en vertaald in een 
juridische licentieovereenkomst: in dit 
geval een gedeelde UHasselt/iMinds-li-
centie.”
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TALENT AAN HET WERK
Binnen de UHasselt is heel wat expertise beschikbaar. Expertise die ook tot ver buiten de universiteitsmuren een verschil 

kan maken. Tech Transfer Office (TTO) helpt die kennis naar buiten brengen. En in die unieke schakelfunctie beperken zij 

zich niet alleen tot de onderzoeksexpertise van de UHasselt. Ook in de vraag naar hoogopgeleide werknemers wijzen zij 

externe organisaties en bedrijven de weg naar high potential UHasselt-talent.

STEEDS MEER VACATUREAANVRAGEN
Tech Transfer Office heeft een mooi over-
zicht van het aanbod van afstuderend ta-
lent binnen de Associatie Universiteit-Ho-
gescholen Limburg (AUHL). En die kennis 
komt bedrijven en andere organisaties 
ontzettend goed van pas. Steeds vaker 
kloppen zij – tijdens hun zoektocht naar 
hoogopgeleid talent – bij TTO aan. In 2015 
behandelden zij meer dan 600 vragen 
voor vacatures die perfect matchen met 
de afstudeerprofielen van de UHasselt. 
Dat is maar liefst zes keer méér dan vijf 
jaar geleden!

Aantal vacatures vacatures verspreid door TTO.

2012
100

2013
224

2014
529

2015
610
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D E LIMBURGSE JOBBEURS

NIEUW: DE JOBDATE

Meer dan 500 studenten, doctorandi en alumni en meer dan 60 bedrijven ontmoetten elkaar op 24 november op de negen-

de editie van de Limburgse Jobbeurs, een organisatie van de UHasselt en Hermes Alumni. Een nieuwigheid dit jaar was de 

‘Tech Corner’ op de agora van campus Diepenbeek. Daar konden bedrijven specifiek speuren naar jong ingenieurstalent. 

“De UHasselt vindt het belangrijk om haar 
studenten in contact te brengen met be-
drijven. Initiatieven zoals de Limburgse 
Jobbeurs helpen om de sprong van hoger 
onderwijs naar arbeidsmarkt te vergemak-
kelijken”, zegt rector Luc De Schepper. Met 
de Limburgse Jobbeurs – de grootste in zijn 
soort in de provincie – willen de UHasselt 
en Hermes Alumni bedrijven laten kennis-
maken met de vele hoogopgeleide young 
potentials in de regio. Onder meer Proxi-
mus, Punch Powertrain, NMBS, Ethias, 
Hudson en Scania tekenden present op 
campus Diepenbeek. 

Naast de jobbeurs werkte de TTO, 
samen met Hermes Alumni, in 2015 
hard aan de organisatie van een nieuw, 
informeler  netwerkinitiatief waar 

bedrijven en afgestudeerden elkaar 
konden ontmoeten. In maart 2016 vond 
de allereerste Limburgse Jobdate plaats. 
Dertig meeting points, speeddates van 

15 minuten en sterke matches bleken 
een recept voor succes. Meer dan 90 
studenten en 25 bedrijven namen deel aan 
de eerste editie.
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“Zonder deze op leiding zouden 
we kansen laten liggen”

UNIVERSITEIT HASSELT SCHOOL OF EXPERT EDUCATION | PATIENT SAFETY

Elk jaar zijn er in onze ziekenhuizen meer vermijdbare overlijdens te betreuren dan er slachtoffers vallen in het verkeer. Dat 

zijn alarmerende cijfers die alle betrokken actoren in ons zorglandschap grote zorgen baren en actie doen ondernemen. 

“Patiëntveiligheid is anno 2015 écht een issue voor elk ziekenhuis. Maar hoe vertaal je een kwaliteitsvolle en patiëntveilige 

zorg structureel en concreet in jouw organisatie? Dat blijft een hele uitdaging. In het UHasselt SEE postgraduaat Patient 

Safety vond ik inspiratie en nieuwe inzichten waarmee ik meteen mee aan de slag kon”, vertelt Karina Vanhuynegem, 

programmacoördinator Kwaliteit en Patiëntveiligheid in het AZ Sint-Blasius.

De aandacht voor patiëntveiligheid is 
nog relatief nieuw. Waar komt dat nieu-
we bewustzijn vandaan?
KARINA VANHUYNEGEM: “Toen het 
rapport To Err is Human zo’n vijftien jaar 
geleden aantoonde dat er elk jaar bijna 
100.000 vermijdbare overlijdens plaats-
vonden in Amerikaanse ziekenhuizen, 
deed dat de zorgsector wereldwijd op 

zijn grondvesten daveren. De studie vond 
internationaal meteen ruime weerklank 
bij zorginstellingen, zorgverstrekkers en 
beleidsmakers en het zette Patiëntveilig-
heid – terecht - als een belangrijk issue 
op de agenda. Veiligheid voor patiënten 
maakte vanaf dan onderdeel uit van het 
kwaliteitszorgbeleid van Vlaamse zieken-
huizen, zonder dat het expliciet benoemd 

werd. Pas vanaf 2007, toen de federale 
overheid concreet richting gaf aan een 
patiëntveiligheidsbeleid en daarvoor ook 
financiering voorzag, gingen steeds meer 
ziekenhuizen een afzonderlijk en gericht 
patiëntveiligheidsbeleid voeren. De in-
spanningen die vandaag in Vlaamse zie-
kenhuizen geleverd worden, zijn enorm. 
Maar het blijft toch een ontzettend ► 
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complexe discipline waar we nog ervaring 
in missen. Daar kunnen we best nog wat 
handvaten voor gebruiken.”

GROEI ALS PROFESSIONAL

Wat zocht je vooral in de opleiding toen 
jij je hiervoor inschreef?
KARINA VANHUYNEGEM: “Eigenlijk 
kom ik uit een labo-achtergrond. In vorige 
jobs heb ik veel ervaring opgedaan rond 
kwaliteitszorg, maar patiëntveiligheid 
bleef toch een wat onbekender terrein. In 
een ziekenhuisomgeving kan je die twee 
disciplines natuurlijk nooit helemaal van 
elkaar loskoppelen. Die blinde vlekken in 
mijn expertise maakten mij soms onzeker 
in mijn job. Daarom zocht ik in deze op-
leiding in de eerste plaats naar een breder 
referentiekader.”

Heeft het postgraduaat die verwachtin-
gen ingelost?
KARINA VANHUYNEGEM: “Absoluut. De 
opleiding kwam méér dan tegemoet aan 
mijn verwachtingen. Het postgraduaat 
verruimde mijn blik op patiëntveiligheid. 

En naast dat grotere kader kreeg ik ook 
heel wat concrete tools en nieuwe inzich-
ten aangereikt waarmee ik op de werk-
vloer meteen een verschil kon maken. Hoe 
kan je de huidige stand van zaken beter in 
kaart brengen? Welke acties maken effec-
tief een verschil? En hoe implementeer 
je die op een sluitende manier in je eigen 
organisatie? Die nieuwe inzichten waren 
niet alleen voor mij als professional ont-
zettend verrijkend. Ook het ziekenhuis 
heeft heel wat gewonnen bij die input.”

WINST VOOR ORGANISATIE

Wat heeft het programma voor jou per-
soonlijk opgeleverd?
KARINA VANHUYNEGEM: “Het postgra-
duaat heeft voor mij als professional heel 
wat nieuwe kansen en erkenning opgele-
verd.  Ons team is intussen gegroeid van 
drie medewerkers naar vijf. Mede door de 
opleiding ben ik nu ook verantwoordelijk 
voor de coördinatie. Door al die nieuwe 

inzichten sta ik professioneel een stuk 
sterker in mijn schoenen. Ik ben enorm 
gegroeid als kwaliteitszorgmedewerker 
en zie linken waar ik er voordien geen zag.”

En voor het ziekenhuis?
KARINA VANHUYNEGEM: “Doordat je 
niet gewoon vrijblijvend nieuwe informa-
tie voorgeschoteld krijgt, maar echt wordt 
uitgedaagd om met die nieuwe inzichten 
concreet aan de slag te gaan, plukt het 
ziekenhuis ook onmiddellijk de vruchten 
van jouw inspanningen. In het kader van 
de opleiding hebben we in het ziekenhuis 
een verbetertraject uitgerold waarbij ik 
gebruik kon maken van de handvaten die 
ik aangereikt kreeg tijdens de opleiding. 
En in het kader van mijn eindwerk ben ik 
een pilootproject opgestart rond de ver-
korte ligduur op de dienst materniteit. We 
onderzoeken op dit moment wat de erva-
ringen zijn van ouders die na de bevalling 
sneller naar huis keren. We hebben het 
zorgpad van die patiënten aangepast en 

UHASSELT-ONDERZOEKSGROEP 

PATIENT SAFETY

Er is een steeds grotere bewustwording om continu en structureel te werken aan het verbete-
ren van kwaliteitsvolle zorg. Daardoor is patiëntveiligheid  -  als wetenschap de voorbije jaren 
ook uitgegroeid tot een afzonderlijk, multidisciplinair onderzoeksdomein. Aan de  UHasselt 
focust de onderzoeksgroep Patient Safety, onder leiding van prof. dr. Dominique Vandijck, op 
deze discipline.

Om die academische inzichten zoveel mogelijk ingang te laten vinden in de zorgpraktijk, orga-
niseerde deze UHasselt-onderzoeksgroep in september 2015 voor de eerste keer het UHasselt 
SEE postgraduaat Patient Safety. De deelnemers werden in vier modules uitgedaagd om meer 
te kennen, kunnen en doen rond patiëntveiligheid.
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UNIVERSITEIT HASSELT SCHOOL 

OF EX PERT EDUCATION

Professionaliseer de professional: dat is de ambitie van UHasselt SEE. Met haar groeiend aan-
bod van korte tot langlopende opleidingen in diverse expertisedomeinen helpt UHasselt SEE 
professionals groeien. Elke UHasselt SEE-opleiding vertaalt unieke academische UHasselt- 
expertise heel concreet naar de praktische noden van het werkveld.  

samen met externe partners gekeken hoe 
we hen in die thuissituatie zo goed moge-
lijk kunnen ondersteunen. Zijn we tege-
moet gekomen aan de verwachtingen van 
de kersverse ouders? Welke patiëntveilig-
heidsproblemen zijn er onderweg gerezen 
voor mama en baby? En hoe hebben we 
daarop kunnen inspelen? In september 
stel ik de resultaten van dat onderzoek 
voor.”

Waarin ligt volgens jou de grootste 
meerwaarde van dit programma?
KARINA VANHUYNEGEM: “Het pro-
gramma is best intens. Een paar maan-
den lang stort je je twee dagen per week 
voluit in nieuwe inzichten. Dat is bijzon-
der tijdsintensief, maar het levert ook 
ontzettend veel op. De insteek van het 
postgraduaat is zeer praktisch. Dat maakt 
dat je die nieuwe inzichten makkelijk kan 
implementeren. En ook het contact met 
je medecursisten is bijzonder waardevol. 
Hoe pakken zij bepaalde problemen aan? 
Wat is hun ervaring met nieuwe metho-
dologieën? Die ervaringsuitwisseling in-
spireert, want uiteindelijk loopt toch ie-
dereen weer tegen hetzelfde aan.”■
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INTERNATIONALISERING-
De UHasselt kijkt verder dan de eigen landsgrenzen. Ook wanneer het om innovatie en maatschappelijke dienstverlening 

gaat, zoekt de universiteit naar nieuwe opportuniteiten en manieren om het verschil te maken.

Buitenlandse 
markten 

exp loreren

“Hoe kan je mensen motiveren om vaker én méér het open-
baar vervoer te gebruiken? Op welke manier kan je de ouder 
wordende bevolking helpen om haar rijvaardigheid bij te stu-
ren en te verbeteren? Dat zijn geen Vlaamse, maar globale 
uitdagingen. De antwoorden die het Instituut voor Mobiliteit 
(IMOB) op zulke vragen met haar onderzoek zoekt, zijn dus 
ook op wereldschaal interessant. Daarom exploreer ik als 
IOF’er ook heel gericht buitenlandse markten”, vertelt prof. 
dr. Ansar Yasar.

“Het East Hampshire District Council (UK) doet een beroep op 
onze expertise rond modelleren om een nieuwe stad te ontwik-
kelen. In Horizon2020-projecten werken we nauw samen met 
kennisinstellingen en bedrijven uit alle hoeken van Europa. Ook 
voor onze rijsimulatoren en softwarepakketten op maat kunnen 
we op veel interesse rekenen uit verre markten als Oman, Saudi- 
Arabië en Vietnam.”

UHasselt in actie voor 
vluchtelingen

In Limburg werden er het afgelo-
pen jaar heel wat initiatieven op 
poten gezet om de vluchtelingen-
crisis het hoofd te bieden. Ook de 
UHasselt zette enthousiast mee 
haar schouders onder deze pro-
jecten. De UHasselt wees studen-
ten en medewerkers niet alleen 
de weg naar financiële steun en 
vrijwilligerswerk. Van een gast-
college over de Maggie Shelter 
(een nieuw type tent voor vluch-
telingenkampen), een veiling van 
een schilderij van collega Serkan 

Mitis (foto), een Sinterklaasactie tot een Treasure Exhibition... Op de campus kreeg 
deze problematiek letterlijk een plaats in heel wat events.
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Fair Trade 
Week 2015

Ervaringsuitwisseling 
met TTO’s in 

ontwikkelingslanden

De Fair Trade Week is in 2015 niet onopgemerkt voorbijgegaan 
aan de UHasselt. Met een Ethiopische filmavond, een Fair 
Trade Breakfast, een heuse World Village en een ontwikke-
lingsdebat met Vlaams minister Alexander De Croo kleurde 
de universiteit tussen 7 en 17 oktober Fair Trade.

Hoe kan je met academische onderzoeksresultaten ook economisch en soci-
aal een verschil maken? Kan je door de oprichting van spin-offs ook andere 
bedrijven de weg naar jouw regio tonen? En hoe ziet een onderzoekscontract 
voor een externe partner er het best uit? Die dingen zijn voor jonge universi-
teiten in ontwikkelingslanden ontzettend relevant. En in de oprichting van 
hun eigen Tech Transfer Office kunnen ze wel wat hulp gebruiken. De TTO 
van de UHasselt probeert hen daarin te ondersteunen.

“Vorig jaar brachten medewerkers van onze TTO, in het kader van een VLIR-UOS-
project, een bezoek aan Tanzania om meer inzicht te verwerven in de situatie ter 
plaatse. In september kwam een Tanzaniaanse delegatie naar Hasselt. Zij zijn ont-
zettend geïnteresseerd in ons Full Regional Innovation System-model en zijn op 
zoek naar concrete handvaten om daar in hun regio mee aan de slag te gaan. Daar 
proberen we hen zo goed mogelijk in te ondersteunen. Ook met TTO’s in Bolivië en 
Marokko staan dit soort ervaringsuitwisselingsprojecten op stapel”, aldus dr. Elke 
Piessens, directeur TTO UHasselt.



20,9 miljoen euro zijn opbrengsten voor 
fundamenteel en toegepast onderzoek 
(zonder het Bijzonder Onderzoeksfonds) 
en  worden via competitie op de onder-
zoeksmarkt geworven,  verdeeld over 
tweede geldstroom (3,7 miljoen euro), 
derde geldstroom (11,5 miljoen euro) en 
vierde geldstroom (5,7 miljoen euro).

12,5 miljoen euro zijn eigen opbrengsten 
(studiegelden, beleggingen…) en op-
brengsten uit vormings- en wetenschap-
pelijke activiteiten.

De overige middelen zijn opbrengsten van 
allerlei aard.

54,6 miljoen euro (61,9 procent)  zijn 
overheidstoelagen van de Vlaamse Over-
heid voor Werking, Investeringen, Sociale 
Voorzieningen en het Bijzonder Onder-
zoeksfonds.
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OPBRENGSTEN

UHASSELT IN CIJ FERS
Jaarrekeningen, inkomsten, uitgaven en balansen. Deze cijfers vertalen heel concreet 

welke koers de UHasselt in 2015 voerde met haar onderwijs en onderzoek.

In 2015 bedroegen de opbrengsten van de UHasselt in totaal 
90,4 miljoen euro.



Bezoldigingen personeel: 
56,9 miljoen euro

Diensten, diverse goederen: 
20,3 miljoen euro

Afschrijvingen, voorzieningen en diverse 
kosten: 4,9 miljoen euro
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KOSTEN

In 2015 bedroegen de kosten van de UHas-
selt in totaal 82,2 miljoen euro. In concre-
te cijfers betekent dit:

Dit betekent voor de UHasselt in 2015 een 
positief resultaat van 8 miljoen euro.
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"UHasselt geeft haar regio
ook letterlijk mee vorm"

BOUWEN AAN DE TOEKOMST

“Universiteiten hebben veel impact op cultureel, maatschappelijk en economisch gebied. Maar ze spelen ook een rol 

in de ruimtelijke ontwikkeling van een regio en hebben letterlijk impact op de manier waarop steden en regio’s er gaan 

uitzien. Dat geldt niet het minst voor de UHasselt”, aldus beheerder dr. Marie-Paule Jacobs.  Met de bouwprojecten die 

de komende jaren op stapel staan, geeft de UHasselt haar omgeving een ander gezicht.

“Overal ter wereld nemen universiteiten, 
samen met lokale overheden, een rol op 
in het behoud en de (her)waardering van 
waardevol, historisch erfgoed. Met de 
herbestemming van de Oude Gevangenis 
zijn we daar met glans in geslaagd. Voor 
de renovatie van de Herkenrodekazerne 
slaan we opnieuw de handen in elkaar 
met de stad Hasselt.”

“Ook op campus Diepenbeek gaat de 
komende jaren flink gebouwd en ge-
renoveerd worden. Tegelijkertijd tekenen 
we, samen met de gemeente en andere 
stakeholders, in een masterplan letterlijk 
onze toekomstvisie uit voor de verdere 
ontwikkeling van dat gebied. En in dat 
‘bouwen aan de toekomst van onze re-
gio’ beperken we ons zelfs niet tot onze 

universiteitscampussen. De UHasselt par-
ticipeert ook in de bouw van EnergyVille 
in Genk en hertekent – met de Ecotron 
Hasselt University - de horizon in het Na-
tionaal Park Hoge Kempen.”
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UND ER 
CONSTRUCTION
In 2015 werden heel wat UHasselt-bouwprojecten weer een stuk concreter. De 

komende jaren zijn er aan de universiteit heel wat plannen ‘under construction’. 

Beheerder Marie-Paule Jacobs geeft een overzicht.

SEPTEMBER 2016: START BOUW 
APPLICATIECENTRUM VOOR BETON 
EN BOUW (Diepenbeek)
“De architecten zijn bijna klaar met 
hun voorontwerp. Dit onderzoekscen-
trum voor de bouwsector wordt vlak 
achter het gebouw van de Confede-
ratie Bouw ingepland. Op die manier 
kunnen we alle mogelijke synergieën 
optimaal benutten.”

JULI 2016: EINDE BOUWWERKEN ECOTRON 
HASSELT UNIVERSITY (Nationaal Park Hoge 
Kempen)
“De twaalf reusachtige klimaatkamers betekenen niet 
alleen een immense meerwaarde voor het academische 
klimaatonderzoek van de UHasselt. Ze hertekenen letter-
lijk de horizon van het Nationaal Park Hoge Kempen en 
zullen als een aantrekkingspool werken op wetenschap-
pers en toeristen uit de hele wereld.”

2017-2019: NIEUWBOUW VOOR 
FACULTEIT ECONOMIE (met 
aansluiting op faculteitsgebouw van 
Rechten)
“In 2015 kon de UHasselt de grond van 
het GemeenschapsOnderwijs verwerven. 
De architecten werken op dit moment 
aan de eerste wedstrijdontwerpen voor 
de nieuwe faculteit Bedrijfseconomische 
wetenschappen. Met de 10.000 vier-
kante meter die we daar gaan bouwen, 
geven we die faculteit een eigen plek op 
de stadscampus, maar we verbinden die 
nieuwbouw wel op een slimme manier 
met het gebouw van de faculteit Rechten 
en de Oude Gevangenis.”

2017-2018: RENOVATIE HERKENRODEKAZERNE HASSELT 
(Poortgebouw & witte kazerne)

“Het historische Poortgebouw is een beschermd monument. Met deze 
verbouwing willen we dat in al haar grandeur herstellen. Met de prachtige 
glas-in-loodramen, eiken trappen en statige zalen is dit gebouw perfect 
geschikt voor de protocollaire activiteiten van de UHasselt. Doctoraats-
verdedigingen, een hoogtepunt in iemands wetenschappelijk leven, krij-
gen in dit historische, majestueuze kader straks nog extra cachet.”

“De buitenkant van de witte kazerne is beschermd als stadszicht. Daar 
gaan we niet aan tornen, maar de binnenkant wordt wel volledig ge-
renoveerd. Dit gebouw is straks de nieuwe thuis van het Instituut voor 
Mobiliteit (IMOB).”
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BOUWEN AAN DE TOEKOMST, OOK OP LANGE TERMIJN.

“Waar willen we met de UHasselt binnen 
vijftig jaar staan? Hoe willen we nog verder 
groeien? Die plannen leggen we ook op tafel 
in gesprekken met stakeholders als de ge-

meente Diepenbeek, de stad Hasselt en de Pro-
vincie Limburg. Want groei veronderstelt ook 
ruimte, én een gezamenlijke visie op de verdere 
ruimtelijke ontwikkeling van de regio. In Die-

penbeek is de UHasselt dan ook heel nauw 
betrokken bij het ontwerp van het master-
plan voor de site rond de universiteitscam-
pus“, aldus Marie-Paule Jacobs.

2018-2019: VOLLEDIGE 
VERBOUWING VAN HET 
HOOFDGEBOUW (campus 
Diepenbeek)
“Het hoofdgebouw in Diepenbeek is 
aan een grondige verbouwing toe. 
Nieuwe daken, betere isolatie, ener-
giezuinige verlichting… De bestaande 
lesgebouwen, kantoren en didactische 
labo’s worden volledig gerenoveerd. 
Ook onze universiteitsbibliotheek 
wordt architecturaal aangepast aan 
die nieuwe rol van e-bib en studie-
plekken. Deze grootschalige bouw-
werkzaamheden kunnen echter pas 
van start gaan nadat de faculteit BEW 
naar de binnenstad verhuisd is en de 
nieuwbouw voor chemie is opgele-
verd.”

2017-2018: NIEUWBOUW VOOR 
CHEMIE (campus Diepenbeek)
“Op campus Diepenbeek is het ge-
brek aan ruimte nijpend. Volgens be-
rekeningen komt de UHasselt maar 
liefst 800 m2 te kort. Een nieuwbouw 
voor chemie kan die druk al groten-
deels verminderen. En met de state-
of-the-art laboratoria die in dit ge-
bouw ondergebracht worden, krijgt 
het chemieonderzoek van de UHas-
selt een mooie duw in de rug. De vrij-
gekomen labo’s komen dan – na re-
novatie – ter beschikking van andere 
vakgroepen.”

Vanaf 2019: UITBREIDING BIOMED-
GEBOUWEN
“Het Biomedisch Onderzoeksinstituut 
van de UHasselt groeit: in expertise 
én in het aantal onderzoeksmede-
werkers. Een uitbreiding van de BIO-
MED-gebouwen moet die grote groei 
helpen opvangen. In een tussenperio-
de zullen labo’s en kantoren gehuurd 
worden in BioVille.”

2017-2018: RENOVATIE HERKENRODEKAZERNE HASSELT 
(Poortgebouw & witte kazerne)
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VIER NIEUWE EREDOCTOREn

SUSTAINABLE WORLD, SMART ENTREPRENEURSHIP

Die visie op duurzaamheid onderschrijven wij aan de 

UHasselt maar al te graag. Aan de UHasselt geloven 

we immers dat inzetten op duurzaamheid alleen 

maar opportuniteiten creëert. Voor mens, planeet 

en  nieuwe industrieën.  ‘Sustainable World, Smart 

Entrepreneurship’ was in 2015 dan ook niet toevallig 

het thema van onze Dies Natalis. 

Onze vier kersverse doctores honoris causa 
belichamen als geen ander hoe de UHas-
selt die sustainable world en dat smart 
entrepreurship ziet. Professor John Lloyd 
Provis, Emmanuel de Merode, profes-
sor Richard D. Bardgett en Jeremy Rifkin 

verzetten – elk in hun domein – bakens 
en veranderen onze manier van denken, 
werken en zelfs leven. Hun frisse blik op 
maatschappelijke uitdagingen en hun 
engagement voor meer duurzaamheid in 
onze economie en onze wereld inspireert. 

“Duurzame ontwikkeling is 

de ontwikkeling die aansluit op de 

behoeften van het heden zonder 

het vermogen van de toekomstige 

generaties om in hun eigen 

behoeften te voorzien, in gevaar te 

brengen.”

World Commission on Environment and Development (VN)
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JEREMY RIFKIN

INSTELLINGSEREDOCTORAAT

Jeremy Rifkin adviseert Angela Merkel van 
bij het begin in Duitslands groene energie-
beleid. De United Nations Industrial Deve-
lopment Organization (UNIDO) omarmt 
zijn visie als “a strategy for transforming 
the global energy system”. En de Chinese 
regering bouwde haar economische ont-
wikkeling op de fundamenten van Rifkins 
Third Industrial Revolution. 

De Amerikaanse econoom en ener-
gie-goeroe (Denver, 1945) schreef meer 
dan 22 boeken over het thema, waaronder 
bestsellers als The End of Work, The Euro-
pean Dream, The Third Industrial Revoluti-
on en The Zero Marginal Cost Society. Hij 
is voorzitter van de Foundation on Econo-
mic Trends en adviseur van de Europese 
Commissie en het Europese Parlement.
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EMMANUEL 
D E MEROD E

RICHARD 
D. BARDGETT

JOHN LLOYD PROVIS

EREDOCTORAAT 
FACULTEIT RECHTEN

EREDOCTORAAT 
FACULTEIT WETENSCHAPPEN

EREDOCTORAAT FACULTEIT 
INDUSTRIELE INGENIEURSWETENSCHAPPEN

Emmanuel de Merode (1970°) groeide op 
in Kenia en studeerde biologische antro-
pologie in Londen. Na zijn studies werkte 
hij in Congo aan zijn doctoraat over de 
handel in broussevlees.

In 2008 werd De Merode door de Con-
golese regering benoemd tot provinciaal 
directeur bij het Congolees Instituut voor 
Natuurbescherming en directeur van het 
Virungapark. Sindsdien beschermt hij – sa-
men met zijn 680 rangers – het park tegen 
illegale houtkap, stropers, gewapende re-
bellen en internationale olieconcerns. In 
zijn strijd voor natuurbehoud en sociale 
rechtvaardigheid maakte De Merode veel 
vijanden. Twee jaar geleden overleefde hij 
maar nipt een aanslag op zijn leven. 

“De duizelingwekkende biodiversiteit van 
het bodemleven is cruciaal voor de kwali-
teit van het bovengrondse leven. Een be-
ter begrip van dat bodemleven kan zelfs 
de impact van klimaatverandering helpen 
indijken”, aldus  ecologieprofessor (Unive-
rity of Manchester) Richard Bardgett. Zijn 
baanbrekend onderzoek naar de impact 
van bodemleven op het functioneren van 
landecosystemen leverde hem meer dan 
200 wetenschappelijke artikels op in top-
tijdschriften als Nature en Science.

Professor Bardgett schreef gerenommeer-
de wetenschappelijke boeken zoals ‘The 
Biology of Soil’ en ‘Aboveground-Below-
ground Linkages’. Hij is redacteur van het 
prestigieuze vakblad Journal of Ecology, 
vicepresident van de British Ecological 
Society en lid van de wetenschappelijke 
adviesraad van het Nederlandse Instituut 
voor Ecologie.

Afval uit verschillende sectoren gebruiken 
als grondstof voor nieuwe, duurzame ce-
mentsoorten. Dat is waar professor John 
Lloyd Provis (University of Sheffield) in 
zijn onderzoek op focust. En met succes, 
want de voorbije tien jaar publiceerde hij 
meer dan 11 high impact papers per jaar. 
Heel wat van die publicaties eindigden in 
de top 25 van meest gedownloade papers 
van verschillende wetenschappelijke top-
tijdschriften.

Zijn voortdurende inspanningen om we-
tenschappelijke en industriële vooruit-
gang te boeken, werden al bekroond met 
de ‘Discovery of an Outstanding Rese-
archer Award ‘(DORA) en de de Robert 
L’Hermite Medal.
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STUD ENTEN
De UHasselt heeft impact! En haar studenten ook!

UHasselt-studenten dragen de UHasselt-dynamiek mee uit en zetten met hun jeugdig 

enthousiasme en expertise dingen in beweging. Ze bouwen mee aan maatschappelijk relevante 

projecten en zorgen voor leven én inspiratie op de campussen.
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“Hier telt de mening 
van studenten Echt"

STUDENTEN MET IMPACT | STURA

De meeste studenten hebben in hun laatste jaar hun handen vol met studeren en hun masterthesis. Maar Frank 

Bax, laatstejaarsstudent Beleidsinformatica, combineert zijn studies met zijn rol als voorzitter van StuRa. Tussen 

het studeren, sporten en musiceren, is hij ook nog secretaris bij studentenvereniging LVSV en mede-organisator van 

TEDxUHasselt. Engagement en passie in het kwadraat.

“Studenten een stem geven in elke discus-
sie en beslissing die gevolgen heeft voor 
onszelf. Op alle niveaus binnen de uni-
versiteit én daarbuiten: dat is de rol van 
StuRa UHasselt. En als voorzitter probeer 
ik die rol zo goed mogelijk op te nemen. 

Een hele uitdaging, maar wel ongemeen 
boeiend!”

STUDENTENPARTICIPATIE ZIT IN 
UHASSELT-DNA
“Proffen, beleidsmakers en studenten: 

hier maakt iedereen deel uit van één 
grote UHasselt-community. Elke partij 
wordt met een enorme naturel in elke 
discussie betrokken. Dat vindt iedereen 
ook logisch, want uiteindelijk willen we 
allemaal hetzelfde: het leven aan de ► 

,
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UHasselt zo aangenaam mogelijk maken. 
Aan de UHasselt nemen ze studenten-
participatie heel serieus. Zowel onze 23 
vertegenwoordigers uit elke faculteit als 
de studentenvertegenwoordigers in de 
OMT’s en evaluatievergaderingen wor-
den écht gevraagd naar hun bedenkingen 
en feedback. En met hun ideeën wordt 
rekening gehouden. Onze mening telt.” 

“Diezelfde laagdrempeligheid die het 
UHasselt-onderwijs kenmerkt, typeert 
ook de relatie die StuRa heeft opgebouwd 
met het beleid van de universiteit. Als 
je vragen hebt over je cursus, loop je bij 
jouw professor binnen. Je weet dat hij 
jou wil helpen. En met je bezorgdheden 
over beleidsmatige topics, klop je bij de 
beheerder van de universiteit aan. Zij zal 
luisteren naar wat je bezighoudt en mee 
op zoek gaan naar oplossingen.” 

UURROOSTERS
“Slechte WiFi op de campus, uurroosters 
of cijfers die niet op tijd online geplaatst 
worden, een tekort aan zitplaatsen in het 
studentenrestaurant tijdens de middags-
pits… Dat zijn dingen waar studenten 
zich aan storen en die StuRa aankaart 
bij het beleid. Samen zoeken we naar 
oplossingen. Vaak kunnen we stappen 
overslaan en kunnen we onze bekommer-
nissen rechtstreeks – en zonder omwegen -  
bespreken in het juiste orgaan.”

“Kleine, praktische bezwaren worden 
meestal makkelijk en vlot opgelost. Toen 
we het WiFi-probleem aanhaalden, heeft 
de universiteit vrijwel meteen geïnves-
teerd in betere WiFi op de campussen. 
Wanneer uit onze bevraging bleek dat 
kotstudenten in Diepenbeek een auto-
maat met basismiddelen (brood, toilet-
papier, tandpasta…) als een meerwaarde 
zouden ervaren, heeft het niet lang ge-
duurd voor die automaat op de campus 
een plaats kreeg. En ook de vraag naar 
meer studielokalen op campus Hasselt 
werd in een recordtempo ingewilligd. De 
wil om het studentenleven aan de UHas-
selt zo aangenaam mogelijk te maken, is 
hier duidelijk aanwezig.”

“Voor de meeste studenten is dat ook 
waar StuRa voor staat. Wij pakken de 
kleine problemen aan waar de studenten 
dagelijks tegenaan lopen. Dat hebben we 
ook gemerkt in de discussie over studen-
tenfuiven in Diepenbeek. Toen StuRa in 
dat debat bij de gemeente de belangen 
van studenten verdedigde, hebben we 
daar ontzettend veel positieve reacties op 
gekregen.” 

INTERNATIONAL COUNCIL
“Voor de internationale studenten heb-
ben we vorig academiejaar een apart par-
ticipatieorgaan opgericht. Zij verblijven 
gedurende kortere periodes aan de UHas-
selt, maar ook hun stem moet gehoord 
worden. Zij lopen vaak tegen kleine hin-
dernissen aan die voor ons niet meteen 
zichtbaar zijn. Zo verliep alle communi-
catie in het studentenrestaurant tot voor 
kort eenzijdig in het Nederlands: de labels 
op de broodjes, de menu’s die uithingen… 
Voor onze buitenlandse studenten was 
het Chinees. Via de International Council, 
een aparte adviesraad van StuRa, kunnen 
wij ook hun belangen beter behartigen.” 

MEEDENKEN OVER HET 
LANGETERMIJNBELEID
“In realiteit vormen die praktische pro-
blemen maar een fractie van waar wij 
écht mee bezig zijn. StuRa denkt immers 
vooral ook intensief mee na over het 
langetermijnbeleid van de UHasselt. Het 
Onderwijs- en Examenreglement, de ver-
bouwingsplannen van de UHasselt, het 
alcoholbeleid, de voorbereidingen op de 
instellingsreview… In al die dossiers spe-
len we een heel actieve rol. Welke metho-
dieken zijn het best geschikt om de kwali-
teit van de opleidingen straks nÓg beter te 
monitoren? Hoe kunnen we in het kader 
van zo’n instellingsreview de autonomie 
van de opleidingen blijven garanderen, 
maar tegelijkertijd in één UHasselt-om-
geving hun kwaliteit laten controleren? 
En wat met de strategieplannen van de 
opleidingen? Over al die beleidstopics 
proberen we frisse ideeën en kritische 
bedenkingen te formuleren. Ook op die 
terreinen wordt onze inbreng door het 

“Proffen, beleidsmakers en 

studenten: hier maakt iederéén 

deel uit van één grote UHasselt-

community. Elke partij wordt 

met een enorme naturel in elke 

discussie betrokken.”
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beleid heel erg gewaardeerd. De taak die 
we daarin opnemen ook vertalen naar de 
studenten, is veel moeilijker. Voor hen zijn 
dit soort dossiers vaak te ver van hun bed 
en het is moeilijker om hen daarvoor te 
mobiliseren.”

PERSOONLIJKE GROEI
“Ik investeer ontzettend veel tijd en ener-
gie in StuRa, maar het levert ook op. 
Naast de eerdergenoemde concrete re-
alisaties haal ik — als student handelsin-
genieur in de beleidsinformatica — enorm 
veel inspiratie en inzichten uit mijn rol als 
StuRa-voorzitter. Theorieën over zaken 
zoals Business Intelligence worden plots 
heel tastbaar en praktisch wanneer je bij-
voorbeeld de dashboards in handen krijgt 
waarmee de opleidingen hun kwaliteit 
willen meten. En ook mijn communica-
tieve skills kregen door dit engagement 
een serieuze boost.  Mensen motiveren, 
onderhandelen, een vergadering toespre-
ken… Het boezemt mij niet langer angst 
in. Ik geniet er zelfs van.”■
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STUD ENTEN MET IM PACT
Studentikoze evenementen. Inspirerende ontmoetingen. En maatschappelijk relevante projecten met 

impact. Daar zorgden de UHasselt-studenten ook in 2015 voor!

BLOEDSERIEUS
Ook in 2015 telde elke druppel! Meer 
dan 800 UHasselt-studenten en -perso-
neelsleden kwamen bloed geven.  1.164 
bloedzakken werden klaargemaakt. 4.990 
staalbuisjes bestickerd met het juiste do-
natienummer en 998 armen geprikt.  Daar-
mee waren de drie bloedinzamelacties van 
Bloedserieus UHasselt een succes.  

INLEEFSTAGE GENEESKUNDE
Back to the basics van de geneeskunde. 
Voor 19 UHasselt-studenten bleef het in 
2015 niet bij holle woorden. 15 genees-
kundestudenten trokken op inleefstage 
naar India en 4 naar Myanmar.

HASSELT STUDENTEN REGATTA 
Geen overwinning voor het UHas-
selt-roeiteam in 2015. De roeiboot van 
Hogeschool PXL kwam als eerste over 
de meet, onder de Tuikabelbrug in Has-
selt. Maar studentikoze fun bleef gega-
randeerd!
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TEDxUHASSELT 
‘Truth or Dare?’ Dat was het thema van de vijfde editie van 
TEDxUHasselt. Boeiende topsprekers uit binnen- en buitenland. 
Inspirerende ideeën in talks van maximum 18 minuten, hands-on 
workshops en laagdrempelige netwerkactiviteiten. Op 18 maart 
2015 was de campus in Diepenbeek dé place-to-be voor ideas worth 
spreading.

TEDDY BEAR HOSPITAL
240 kinderen (tussen 4 en 7 jaar)  trokken 
op 18 april 2015 met hun zieke knuffel- 
beren naar het Jessa Ziekenhuis. Daar 
gingen ze op consultatie bij de UHas-
selt-geneeskundestudenten – en volleer-
de teddybear-dokters. Met dit initiatief wil 
BeMSA Hasselt de angst bij jonge kinde-
ren voor het ziekenhuis wegnemen én hun 
nieuwsgierigheid prikkelen.

DE WARMSTE UNIEF
De UHasselt was in 2015 de officiële part-
ner van de StuBru-actie Music For Life. En 
dat liet de temperatuur aan onze univer-
siteit flink oplopen. O.a. een 24-urenblok-
marathon, entertainment met de Slimste 
Prof en een heuse proffen-taartengooi le-
verden in totaal 37.500 euro op. Meer dan 
50 ludieke studentenacties maakten van 
de UHasselt de warmste universiteit van 
Vlaanderen.
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ALUMNI MET IMPACT

GEERT HOUBEN OP GOOGLE BOOTCAMP IN SILICON VALLEY

In tijden waar de vergrijzing een globaal probleem is en rusthuizen stilaan onbetaalbaar worden, wil Cubigo mensen 

helpen om zo lang mogelijk onafhankelijk en gezond te blijven. “Technologie kan daar een rol in spelen”, zegt Geert 

Houben, CEO van Cubigo. Met zijn gebruiksvriendelijk technologieplatform viel de UHasselt-alumnus al meermaals in 

de prijzen in België en Nederland, maar sinds Cubigo door Blackbox, powered by Google, geselecteerd werd – als één van 

de vijftien meest beloftevolle start-ups – voor een Bootcamp in Silicon Valley, zit het bedrijf in een stroomversnelling.

TEMPTATION ISLAND
“De enorme media-aandacht die we ge-
kregen hebben naar aanleiding van Black-
box Connect had ik absoluut niet ver-
wacht. We merken dat de buitenwereld 
sindsdien met andere ogen naar ons kijkt. 
Het Google Bootcamp wordt gepercipieerd 

als een kwaliteitslabel. Het opent plots 
deuren die tot voor kort gesloten bleven. 
Best vreemd allemaal, want in feite zijn we 
nog hetzelfde bedrijf als voordien.”
Ook inhoudelijk was het trainingskamp 
een grote verrijking, zegt Geert Houben. 
“De partner van Guy Kawasaki die jou vier 

dagen lang pitch-training geeft, Daniel 
Klaus – de partner van Sean Parker, de me-
deoprichter van Facebook – die zijn visite-
kaartje geeft… De verhalen van dat soort 
topsprekers met wereldklasse inspireren. 
En het is bijzonder verfrissend om met  
hen persoonlijk te kunnen praten over ► 
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WAT HEEFT HET GOOGLE 
BOOTCAMP OPGELEVERD 

VOOR CUBIGO?

In februari werd Cubigo door Google Blackbox geselecteerd  voor een 
Bootcamp in Silicon Valley. Wat heeft deze nominatie het bedrijf van Geert 

Houben concreet opgeleverd?

1 MEER GELOOFWAARDIGHEID BIJ  
POTENTIËLE PARTNERS
“In ons business model zijn we 
voortdurend op zoek naar samen-

werkingen met grote zorgorganisaties en 
–bedrijven. Als kleine speler is het niet al-
tijd eenvoudig om in die markt een plaats 
te verwerven”, vertelt Geert Houben. “De 
nominatie van Blackbox was een teken 
van vertrouwen in de expertise van Cu-
bigo en hierdoor hebben we enorm aan 
geloofwaardigheid gewonnen. Waar wij 
voordien echt ons best moesten doen om 
het platform voor te stellen bij mogelijke 
partnerorganisaties, zijn de rollen nu vaak 
omgekeerd. Zij kloppen bij ons aan om te 
kijken wat wij voor hen kunnen beteke-
nen. Dat is een luxe. Na het Google Boot-
camp hebben we heel wat nieuwe mooie 
contracten kunnen afsluiten met grote 
spelers zoals de CM.”

2 MEER VISIBILITEIT BIJ HET  
BELEID
“Onze uitnodiging voor het boot-
camp kon in Vlaanderen op heel 

wat media-aandacht rekenen. Dat heeft 
ons ook op de radar van het beleid ge-
plaatst. We worden uitgenodigd om deel 
te nemen aan politieke discussies over de 
toekomst van e-Health, digitale techno-
logie en ondernemen. Dat we in die de-
batten een stem krijgen, is bijzonder fijn.”

3 MEER INTERESSE VAN   
INVESTEERDERS
“Cubigo moet groeien om echt 
succesvol te kunnen zijn. We moe-

ten de stap kunnen zetten naar de VS om 
onze plaats op de wereldmarkt op te ei-
sen. Maar groei kost geld. En investeer-
ders vinden die mee willen stappen in een 
dergelijk ambitieus verhaal, is geen sine-
cure.”

“Om onze ambities te kunnen realiseren, 
zijn we vanaf september voluit gegaan 
voor een externe investeerder. Zeker in 

een conservatiever land als België blijft dat 
een hele uitdaging. Ook op die momenten 
merken we dat de erkenning van Google 
ons geen windeieren heeft gelegd.”

4 EEN INTERNATIONALE  
UITSTRALING
“Blackbox Connect heeft ons ook 
exposure opgeleverd in de VS. 

Sindsdien krijgen we vragen uit Brazilië, 
Nieuw-Zeeland, Australië, Japan, noem 
maar op. Op dit moment is het nog te 
vroeg om daar meteen op in te gaan, maar 
die aandacht is wel mooi meegenomen. 
De komende tijd gaan we eerst focussen 
op België, Nederland en de VS. Wanneer 
we in deze drie landen successen kunnen 
oogsten en nog extra marktervaring kun-
nen opdoen, zijn we klaar voor de volgen-
de stap.”

5 EEN VOLLE AGENDA ALS  
KEYNOTE-SPREKER
“Mijn ervaringen delen met andere 
jonge start-ups. Hen stimuleren 

en prikkelen om voluit voor hun droom te 
gaan. Dat vind ik bijzonder aangenaam én 
waardevol. Sinds Cubigo in Vlaanderen in 
de spotlights kwam, word ik ontzettend 
vaak gevraagd als spreker op conferen-
ties en seminaries. Op dit moment zou 
ik enkel met die activiteiten een volledige 
agenda kunnen vullen”, lacht Geert Hou-
ben. “Ik moet dus wel een keuze maken, 
want als start-up heb je daar eigenlijk 
geen tijd voor. Maar ik doe het zo graag... 
En het past ook perfect binnen de Pay-it-
forward-cultuur die Silicon Valley zo ty-
peert.”
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nog beter leren”, zegt Geert Houben. 
“Binnen een paar jaar zou ik graag naar 
de VS verhuizen. Daar gebeurt het alle-
maal. De markt is er groot en de kansen 
voor Cubigo zijn gigantisch. Als je te lang 
wacht, is er wel iemand anders die de 
markt pakt. We zijn nu volop bezig met 
de overdracht en verdere uitbouw in de 
VS. België en Nederland blijven een ideale 
testmarkt: het is een kleine markt, alles 
dicht bij elkaar, een goed geïntegreerd 
gezondheidszorgsysteem. Ons R&D lab 
blijft sowieso in Limburg. We blijven hier 
het platform testen bij meer dan 20.000 
testgebruikers. En onze ontwikkelaars 
blijven het product van hieruit verfijnen 
en verbeteren. Er is geen enkele reden om 
die R&D-activiteiten naar Amerika te ver-
huizen. Maar als we Cubigo echt op grote 
schaal willen verkopen in grote mark-
ten als China en Australië, dan moeten 
we naar Silicon Valley om op de radar te 
staan, contacten te leggen en grote inves-
teerders aan te trekken.”
“Deze maand vertrekt onze VP Business 

jouw plannen voor jouw bedrijf. Op dat ge-
bied was dit trainingskamp echt een unieke 
once in a lifetime ervaring. Een boost voor 
mijn professioneel netwerk. En dan heb ik 
het nog niet over de toffe contacten met 
de 14 andere geselecteerde start-ups. Stuk 
voor stuk dynamische, ambitieuze techno-
logietoppers met een fantastisch potenti-
eel. Ook al waren ze in andere sectoren ac-
tief als Cubigo, hun verhalen en problemen 
waren bijzonder herkenbaar. Door veertien 
dagen lang in één huis samen te wonen en 
ervaringen te delen, ontstaat er sowieso 
een klik. Zo’n bootcamp is in die zin eigen-
lijk een soort van Temptation Island voor 
jonge ondernemers.”

THE AMERICAN DREAM
“Wat ik vooral onthoud uit dit Ameri-
kaanse avontuur? Dat wij Belgen het gro-
ter moeten durven zien en dat we elkaar 
meer moeten helpen. Think Big & Pay it 
Forward: dat typeert die Silicon Valley-vi-
be nog het best. Netwerken zit Amerika-
nen echt in de vingers. Wij moeten dat 

CUBIGO?
Cubigo is een technologisch platform 
dat via een tablet of PC het leven van 
ouderen en andere zorgbehoevenden 
makkelijker maakt. Door verschillende 
technologische toepassingen samen 
te brengen in één gebruiksvriendelijk 
platform met een aantrekkelijk design 
speelt Cubigo in op de sociale noden, de 
zorgbehoeften en het comfort van de 
doelgroep. Via het platform kunnen de 
gebruikers chatten met hun dokter, hun 

bloeddrukwaarden doorgeven, maar 
ook een warme maaltijd bestellen en 
met hun buren communiceren.

Cubigo, dat al meermaals bekroond 
werd in België en Nederland, is een spin-
off bedrijf van de UHasselt. Het bedrijf 
– met hoofdzetel op de Corda Campus 
in Hasselt – is naast België ook actief in 
Nederland, Spanje en de VS, en stelt 25 
hoogopgeleiden tewerk.

Development Bart Schaerlaekens alvast 
naar de VS. Hij zal te midden van onze ge-
bruikers in een rusthuis verblijven (Brook-
dale Senior Living in Redwood City, Cali-
fornië). In alle projecten van Cubigo staat 
customer centricity voorop, ook in de VS. 
Hopelijk zetten we met de pilot in Brook-
dale de eerste grote stap naar een Ameri-
kaans succesverhaal.”■
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Gebeten door  
wetenschap en technologie 

Een hoogtechnologisch Maak-labo 

STEM: SCIENCE. TECHNOLOGY. ENGINEERING. MATHEMATICS

MAKERSPACE @ PXL/UHASSELT

Vlaanderen kampt met een chronisch en structureel tekort aan technische en wetenschappelijke profielen. Nochtans 

zijn precies die STEM-profielen broodnodig om onze kenniseconomie te versterken. De UHasselt organiseerde daarom 

ook in 2015 talrijke boeiende evenementen en laagdrempelige initiatieven om kinderen en jongeren al vanop jonge 

leeftijd gefascineerd te maken voor die wondere wereld van wetenschap en technologie.

Op 21 januari openden Hogeschool PXL en de UHasselt MakerSpace. Een open, multidisciplinair, technologisch ‘maaklabo’ waar jong en oud met 
technologieën kunnen experimenteren en workshops kunnen volgen. Een technologische bibliotheek 2.0 in een inspirerende, multidisciplinaire 
setting.

“Wetenschappers, kunstenaars en la-
gereschoolkinderen die willen experi-
menteren met een 3D-printer, een la-
sercutter, een speciale freesmachine of 
een intelligente naaimachine kunnen 
hiervoor voortaan terecht in Maker-
Space @ PXL/UHasselt. Door hen die 
faciliteiten én technologische omkade-
ring te bieden, hopen we dat jongeren 

de STEM-microbe te pakken krijgen en 
dat zij de ingenieurs, wetenschappers en 
ICT’ers van de toekomst worden”, aldus 
rector Luc De Schepper.

MakerSpace @ PXL/UHasselt werd mede 
mogelijk gemaakt door de financiële steun 
van de Vlaamse overheid, departement 
Economie, Wetenschap en Innovatie.
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45 leerlingen uit het laatste jaar 
secundair onderwijs namen deel aan de Science 
& Engineering Days.

40 jongeren programmeerden LEGO 
MINDSTORMS ®-robots en namen deel aan de 
UHasselt RoboChallenge.

Meer dan 1.500 leerlingen 
experimenteerden op onze campussen tijdens 
verschillende leerlingenworkshops.

Ook het UHasselt Wetenschapscafé werd 

gesmaakt door 130 geïnteresseerden

Meer dan 550  
kinderen kregen op 10 Codor 
Dojo’s de smaak van het 
programmeren te pakken.

Tijdens de 
Dag van de 
Wetenschap 
bezochten 

1.200 
nieuwsgierigen de 
UHasselt 

30 tieners bouwden en lanceerden hun 
eigen raket op onze Rocket Science Launch 
Day.

80 kinderen tussen 8 en 14 jaar kwamen 
naar de Kinderuniversiteit Rocket Science

Nog meer STEMmen voor
wetenschap & technologie:

1
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#UHASSELT
De UHasselt heeft impact! En dat is het voorbije jaar ook de (sociale) media niet ontgaan. Succesvolle 

onderwijsresultaten, baanbrekende wetenschappelijke onderzoeken en warme, studentikoze initiatieven: op Facebook, 

LinkedIn, Instagram en Twitter droegen ze allemaal trots het label #UHasselt.

in
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