
Afgestudeerden getuigen 

EEn carrièrE
in dE wEtEnschappEn ?

is the sky 
the limit?
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Explore the world – shape the future
In de Verenigde Staten behoren wetenschappen en ingenieurs-
wetenschappen tot de populairste studierichtingen.  
In Europa en in België is dit voorlopig veel minder het geval. 
Dat is vreemd, want in de innovatiegedreven kenniseconomie 
van vandaag is er een ontzettende nood aan afgestudeerden in 
deze richtingen. Via de media vernemen we met de regelmaat 
van de klok dat er een nijpend tekort is aan wetenschappers 
voor het onderwijs, het onderzoek en het bedrijfsleven. 
Voor de grote uitdagingen van morgen en voor de verdere 
ontwikkeling van onze samenleving zijn wetenschappers van 
cruciaal belang.  

Proeven van oneindige jobmogelijkheden
Een diploma Wetenschappen is een goede investering in je toe-
komst. De jobmogelijkheden zijn oneindig. Waar kan je als af-
gestudeerde wetenschapper aan de slag? Hoe ziet de concrete 
arbeidsrealiteit van onze alumni eruit? Met deze brochure willen 
we jou alvast een voorproefje geven. We laten  afgestudeerden 
van de UHasselt aan het woord: zij getuigen over hun carrière, 
hun concrete jobinhoud en hun ambities. Zo ervaar je uit eerste 
hand wat de arbeidsmarkt toekomstige wetenschappers te 
bieden heeft. In de reeks getuigenissen komen ook de “Hono-
rary Fellows” van de faculteit Wetenschappen aan bod. Dat zijn 

alumni die zich in hun carrière bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt en die de UHasselt als ambassadeurs van de faculteit 
Wetenschappen heeft uitgeroepen. Met onze Honorary Fellows 
willen wij een nieuwe generatie studenten inspireren. 

Afgestudeerden getuigen
De alumni vertellen in deze brochure eerlijk en oprecht over 
hun ervaringen tijdens hun studies en hun loopbaan. Voor de 
toekomstige generatie studenten maken zij hierbij tastbaar naar 
welke carrièrepaden een UHasselt-diploma in de Wetenschap-
pen kan leiden. Uit deze inspirerende en enthousiaste getui-
genissen is het duidelijk dat de wetenschappelijke opleidingen 
toegang geven tot een boeiende wereld van – vaak onverwach-
te - carrièremogelijkheden met brede doorstroommogelijkheden 
naar diverse sectoren. Zowel in de academische wereld als in 
diverse organisaties en bedrijven is er een blijvende nood aan 
wetenschappers met innovatieve ideeën. 
We wensen jullie bij het lezen van deze brochure veel inspiratie 
toe en wensen jullie een succesvolle lift-off tijdens jullie verdere 
studie en loopbaan!

Decaan faculteit Wetenschappen, 
professor dr. Jean Manca

Wetenschappers zijn hot! Ze zijn de ontdekkingsreizigers van 
de wereld en de spilfiguren in onderzoek en innovatie.  Door 
hun nieuwe inzichten kunnen ze vorm geven aan de toekomst 
en op een doeltreffende manier bijdragen tot een duurzame 
toekomst voor planeet en samenleving.  

LiFt-OFF

Equipped with his five 
senses, man explores the 
universe around him and 
calls the adventure 
Science”.
- Edwin Hubble

“
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DE wErElD DuurzAmEr mAkEn     
Onderzoekers willen de wereld niet alleen begrij-

pen. Ze willen hem ook een stukje beter maken: op 
korte en op langere termijn. Wetenschappen geven 
ons inzicht in de globale problemen zoals klimaat-, 

milieu-en biodiversiteitsproblemen. Ze bieden 
antwoorden die bijdragen tot een duurzame 

toekomst van mens, natuur en planeet: van nieuwe 
inzichten in atmosferische processen tot innovatieve 

principes voor hernieuwbare energie.

VErwonDEring En PAssiE
Wetenschappen studeren doe je uit interesse en 
fascinatie voor de wereld:  verwondering voor de 
schoonheid van de natuur, de onmetelijkheid van 

de kosmos, het mysterie van chemische processen 
en van het leven, de elegantie van formalismen en 

algoritmen, en de esthetiek van eenvoudige fysische 
wetten die de wereld beschrijven.  Het is een passie!

niEuwsgiErighEiD Voor gEVorDErDEn
Wetenschappers zijn ontzettend nieuwsgierig. 
Ze zoeken naar antwoorden op kleine en grote 

vragen: vragen over onze plaats in het universum 
en over het universum zelf. 

onDErzoEkEn  En ontDEkkEn
Wetenschappen? Dat is onderzoeken, ontdekken en 
experimenteren om de geheimen van het heelal en 
van het leven te ontsluieren. Zoeken naar antwoor-

den en oplossingen. Tijdens je studies Wetenschap-
pen groei je uit tot performante onderzoeker en 

efficiënte problemsolver. Zo ontdek je nieuwe dingen 
en proef je van het Eureka-gevoel!

mEE bouwEn AAn 
tEchnologischE VooruitgAng

Van nieuwe materialen voor pacemakers tot 
handige apps: zonder wetenschappers zouden ze 

niet ontwikkeld worden.  Wetenschappers liggen aan 
de basis van nieuwe technologische ontwikkelingen 

en innovaties die bijdragen tot de economische 
welvaart en het persoonlijk welzijn. Nieuwe inzich-

ten leiden tot nieuwe toepassingen en uitvindingen. 
Wetenschappers gaan de uitdaging aan met de 

toekomst. Shape the future!

sciEncE is so much morE…
Science is fun! Science is cool! Science is sexy! 

Science is an attitude! Science sets free..

kiEzEn Voor jobzEkErhEiD 
Wetenschappen studeren? Dat is investeren in een 
boeiende, jobzekere toekomst! Wetenschappers 
zijn straffe onderzoekers, sterke problemsolvers 
en analytische denkers: dat maakt hen bijzonder 

gegeerd op de arbeidsmarkt. Onze kenniseconomie 
schreeuwt om goed opgeleide wetenschappers. Een 

diploma Wetenschappen is dus futureproof!
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GEvOndEn: M/v MEt taLEnt

BiO
LOGiE Een passie voor veldonderzoek

Max Planck Instituten zijn prestigieuze onderzoeksin-
stellingen waar alleen de allerbeste wetenschappers 
toegelaten worden. Topkwaliteit is er de standaard. 
“Dit is de gedroomde setting voor elke researcher”, 
vertelt Bart Kempenaers. “Je krijgt veel middelen om 
je onderzoek te voeren en werkt samen met interna-
tionale topwetenschappers aan uitdagende projec-
ten. Als directeur krijg ik een bijzonder grote vrijheid 
om te onderzoeken wat ik wil. De lat ligt hoog en 
de resultaten moeten er zijn, maar ik bepaal zelf de 
koers die we uitvaren. En dat is bijzonder motiverend.“
“Ik ben niet alleen een manager die zijn team aan-
stuurt. In de eerste plaats blijf ik een veldbioloog die 
zelf ook mee onderzoek verricht. Met geëngageerde, 
gemotiveerde researchers op pad gaan om samen 
nieuwe dingen te ontdekken… Dat blijft voor mij het 
mooiste stuk van mijn job.”

Ecologie is een booming business
“Milieuvervuiling, bodemverontreiniging, afval-
verwerking,… Het zijn thema’s die belangrijk zijn 
geworden in onze maatschappij. Milieutechnische 
bedrijven als Bioterra zijn continu op zoek naar 
nieuwe technologieën om hier een antwoord op 
te bieden. En dat is telkens opnieuw een grote 
uitdaging. 
Met biologische en fysico-chemische grondreini-
ging verwerken wij verontreinigde grond, slib en 
granulaten met de meest moderne technieken. Als 
directeur houd ik in de eerste plaats het overzicht 
over de werkzaamheden in onze zes recyclagecen-
tra. Daarnaast zoek ik steeds naar nieuwe niche-
markten en productontwikkelingen.  De combinatie 
van wetenschap en management bevalt mij prima. 
Het maakt mijn job enorm afwisselend en interes-
sant.”

WOUTER VERMIN | directeur van Bio-
terra, een milieutechnisch bedrijf 
dat verontreinigde bodems, slib en 

minerale afvalstoffen analyseert 

en verwerkt | studeerde af als kan-

didaat Biologie aan de UHasselt in 

1997

Afgestudeerde biologen kunnen kiezen uit een brede waaier van jobmogelijkhe-
den. Een loopbaan in het onderwijs? Je helemaal storten in het wetenschappelijk 
onderzoek? Of carrière maken in de medische sector, milieu- en natuurbeheer of 
bij de overheid? Alle wegen liggen open. En de keuze is aan jou!

Biologie studeren is doordringen in 
de wonderlijke en complexe wereld van 
het leven." 
- Tom Artois, professor UHasselt
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DR. BART KEMPENAERS | directeur van 
het Max Planck instituut voor or-
nithologie (Seewiesen, Duitsland) | 
werd in 2008 door Knack uitgeroepen 

tot één van de tien Vlaamse top-

wetenschappers | studeerde af als 

kandidaat Biologie aan de UHasselt 

in 1987
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rechtstreekse impact op de conservatie 
van diersoorten
“De rol van de dierentuin is de laatste decennia grondig 
veranderd. We tonen al lang niet meer zoveel moge-
lijk dieren aan het publiek, maar beheren echt onze 
populaties en spelen een maatschappelijke rol. Welke 
bedreigde diersoorten nemen we op in kweekpro-
gramma’s? Welke dieren geven we een plaats in onze 
zoo om het publiek te sensibiliseren rond thema’s als 
de opwarming van de aarde of de overbevissing? Met 
de keuzes die we maken, dragen we rechtstreeks bij tot 
de conservatie. En dat is voor een bioloog gewoonweg 
fantastisch. De internationale dimensie van ons werk 
is de laatste jaren bijzonder toegenomen en dat is fijn. 
Wereldwijd stemmen dierentuinen hun beleid op elkaar 
af. Welke dieren halen we naar Antwerpen? En in welke 
buitenlandse kweekprogramma’s kunnen wij instappen? 
Dat contact met mijn internationale collega’s ervaar ik 
als een grote meerwaarde!”

PHILIPPE JOUK | curator vissen, reP-
tielen en zeezoogdieren van de ko-
ninklijke MaatschaPPij voor dier-
kunde in antwerPen (Zoo Antwerpen, 
Dierenpark Planckendael, Serpenta-

rium Blankenberge, Natuurreservaat 

De Zegge Geel) | studeerde af als 

kandidaat Biologie aan de UHasselt 

in 1982 en doctoreerde er na zijn 

studies ook.

leerlingen warm maken voor wetenschappen
“Ook al ben ik eerder toevallig in het onderwijs terechtgeko-
men: in de klas voel ik me als een vis in het water. Het is mijn 
natuurlijke “biotoop”.  Ik kan elke dag voluit bezig zijn met mijn 
vakgebied en mag mijn kennis en passie aan jongeren door-
geven. Die directe interactie met jonge mensen houdt mijn job 
interessant.
Onderwijs wordt vaak voorgesteld als een saaie loopbaan, 
maar niets is minder waar: elk jaar zijn er weer nieuwe leerlin-
gen die je mag inwijden in de magische wereld van de biologie. 
En ook de leerprogramma’s veranderen regelmatig en passen 
zich aan de veranderende noden van de samenleving  aan. Op 
dit moment werken we met een aantal collega’s wetenschap-
pen intensief rond het ontwikkelen van onderzoekscompeten-
ties. Een hele uitdaging!” 

...in de klas voel ik me als 
een vis in het water. Het is 
mijn natuurlijke 'biotoop'." 

GEvOndEn: M/v MEt taLEnt

“
GUIDO STERK | zaakvoerder van iPM iMPact | studeerde af als kandidaat 
Biologie aan de UHasselt in 1978

milieuvriendelijke oplossingen voor gewasbescherming
“Land- en tuinbouwbedrijven proberen hun gewassen te beschermen tegen allerlei 
parasieten en insecten. Niet eenvoudig, want door de globalisering en de klimaatop-
warming zijn er bijna jaarlijks nieuw plagen die hun oogst in gevaar brengen. En de 
warenhuizen eisen steeds minder en minder chemische residuen op onze vruchten 
en groenten. Met IPM onderzoeken wij hoe we met een geïntegreerde bestrijding een 
oplossing kunnen bieden. 

In ons eigen onderzoekscentrum testen we hoe we biologische en chemische gewas-
bescherming kunnen combineren en integreren met biologische antagonisten zoals 
roofmijten, sluipwespen, gaasvliegen,... Dat is elke keer weer een nieuwe uitdaging. 
Daarnaast voer ik ook onderzoek naar de invloed van biologische en chemische ge-
wasbeschermingsmiddelen op bestuivers zoals hommels en metselbijen.

Milieuvriendelijke gewasbescherming en –bestrijding zit helemaal in de lift. Het is een 
sector met een enorm groeipotentieel en het is fijn om daar deel van uit te maken. Het 
is ook bijzonder dankbaar om telkens nieuwe, milieuvriendelijke oplossingen te kunnen 
bieden voor reële problemen. En afwisseling is troef: ik mag onderzoek verrichten, 
weet ’s morgens nooit precies hoe mijn dag er zal uitzien en kom in contact met heel 
wat verschillende bedrijven. Dat ik ook nog veel en ver mag reizen en onderzoek mag 
verrichten tot in Japan en Zuid-Amerika, vind ik een leuke bonus.”

09

08

MAIO TULKENS  | leerkracht Biologie
in het secundair onderwijs | stu-
deerde af als kandidaat Biologie 

aan de UHasselt in 1989
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“
knOwLEdGE in actiOn

“Het Centrum voor Milieukunde voert onder meer 
onderzoek rond biodiversiteit, klimaat, ecosys-
teemdiensten en omgevingsstress. Om deze 
onderzoeksdisciplines verder uit te bouwen, 
zijn we nu volop een Field Research Centre aan 
het oprichten in het Nationaal Park Hoge Kem-
pen. Zo’n veldonderzoekscentrum betekent een 
enorme wetenschappelijke meerwaarde voor het 
onderzoek aan de universiteit."

Een veldonderzoekscentrum 
betekent een enorme weten-
schappelijke meerwaarde 
voor het onderzoek aan de 
universiteit." 

het centrum voor Milieukunde (cMk) van de uhasselt voert 
hoogwaardig fundamenteel en toegepast milieugerelateerd 
onderzoek rond biodiversiteit, klimaat, ecosysteemdiensten 
en omgevingsstress. die inzichten vertalen ze niet alleen 
in de onderwijscurricula van de opleidingen wetenschappen 
aan de uhasselt, maar ook in wetenschappelijke dienstver-
lening voor bedrijven en overheden. 

De projectmanager als matchmaker
Om van dit project een succes te maken, is het van groot be-
lang om zorgvuldig te overleggen met alle projectpartners: het 
Nationaal Park Hoge Kempen, het agentschap voor Natuur en 
Bos, onze eigen onderzoekers, onderzoekers aan andere uni-
versiteiten, vrijwilligers,… Welk soort onderzoek willen we in het 
Field Research Centre precies realiseren? Waar liggen nieuwe 
opportuniteiten? Welke infrastructuur is hiervoor noodzakelijk? 
Hoe kunnen we door samen te werken met andere partners ons 
onderzoek nog naar een hoger niveau tillen? Dat zijn stuk voor 
stuk boeiende vragen waar ik me als projectmanager voortdu-
rend mag mee bezighouden. Continu breng ik alle stakeholders 
bij elkaar en probeer ik enthousiast nieuwe projecten uit te 
werken. Dat is bijzonder fascinerend werk. En het geeft enorm 
veel voldoening!

meerwaarde voor student en onderzoeker
Daarnaast ga ik ook na hoe we het onderzoek van het Field 
Research Centre op een interessante manier in ons curricu-
lum kunnen integreren. Want we willen natuurlijk ook dat onze 
(biologie)studenten mee kunnen profiteren van het uitzonderlijk 
voordeel van een eigen Field Research Centre. Ik bundel de 
krachten met de professoren en de onderzoekers en organiseer 
excursies en stages voor onze studenten in het Nationaal Park 
Hoge Kempen. Op die manier ben ik ook zelf nog veel op het 
terrein. Hoewel ik zelf niet meer actief als onderzoekster aan de 
slag ben, blijf ik door mijn job toch nog voortdurend betrokken 
bij het onderzoek dat aan het CMK gebeurt. Ik begeleid ook 
studenten bij hun doctoraat. Zo houd ik ook inhoudelijk nog de 
vinger aan de pols.”

DR. NATALIE BEENAERTS | Project-
Manager Field research centre Bij 
het centruM voor Milieukunde (cMk), 
uhasselt | studeerde af als kandi-
daat Biologie aan de UHasselt in 1989 

| behaalde hier ook haar doctoraat 

in 2009

CMK
CENTRUM 
VOOR MILIEUKUNDE
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slagerszoon met ambitie
“Hoewel ik nooit een topstudent was, koos ik voor Latijn-
Grieks. Dan kon ik veel blokken en hoefde ik niet af te was-
sen. Beredeneerde luiheid was het. Mijn ouders hadden een 
slagerij: dat was hard werken en vroeg opstaan. Zelf werkte 
ik niet graag met mijn handen. Studeren deed ik veel liever. 
Vooral wiskunde en wetenschappen konden mij wel boeien."

Academische wereld vs. privésector
“Scheikunde studeren aan het LUC (UHasselt) was geen voor 
de hand liggende keuze. Ik had in de middelbare school im-
mers nog nooit een integraal gezien. Aan de universiteit heb 
ik hard moeten werken, maar het loonde wel. Uiteindelijk ben 
ik er 11 jaar gebleven: als student, assistent en doctor-assis-
tent. Een zalige periode waar ik enkel mooie herinneringen 
aan bewaar. Maar uiteindelijk kwam mijn ware ondernemers-
bloed toch boven drijven. Ik wou ondernemen, dingen in be-
weging zetten, maatschappelijk een verschil maken in plaats 
van ergens over na te denken. En dus zette ik als prille derti-
ger mijn eerste stappen in de privésector. In het begin was die 
carrièreswitch een hele aanpassing. Maar het was ontzettend 
boeiend. Ook toen al was Metallurgie Hoboken-Overpelt  een 
vooruitstrevend en innovatief bedrijf, dat heel wat complexe 
thema’s aan kon.”

schitterende kansen, fantastische ervaringen
“Heel voorzichtig groeide ik binnen Umicore: van onderzoeker 
tot projectmanager met een eigen researchgroep. En toen 
ik op mijn 42ste in Hoboken een kleine businessunit mocht 
gaan leiden, ging het ineens heel snel.  Schitterende kansen 
heb ik gekregen, én met beide handen gegrepen. Ik kan nu al 
terugblikken op de meest fantastische ervaringen: ik heb mee 
bedrijven mogen oprichten in China, een joint-venture met 
Solvay helpen opzetten in Duitsland en internationale werk-
ervaring opgedaan in Frankrijk, Duitsland, Korea, Japan en 
Amerika. Daarmee heb ik mijn eigen verwachtingen al ruim-
schoots overtroffen.”

DR. JAN VLIEGEN | senior vice President
Future Business For energy Materials,
site-Manager uMicore | studeerde af als 
kandidaat Chemie aan de UHasselt in 1975

Chemie draagt meer bij 
tot de wereldvrede dan 
alle diplomatieke onder-
handelingen samen!"
- Dirk Vanderzande, professor 
UHasselt
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“Bij Kaneka proberen we op basis van vooruitstrevende, 
state-of-the-art technologieën nieuwe producten te ontwikke-
len voor de polymeerindustrie (plastic). Als researcher breng 
ik de helft van mijn tijd in laboratoria door waar we die nieuwe 
toepassingen uitgebreid testen. Maar er zit ook een interes-
sant stuk business development in mijn takenpakket: dat 
houdt in dat ik voortdurend in interactie treed met de industrie 
die deze nieuwe innovaties zou kunnen gebruiken. Nieuwe 
ideeën of problemen die opduiken, toets ik bij hen af. En dat 
contact met de klanten geeft mijn job nog een extra dimensie. 
Het maakt waar we mee bezig zijn meteen een stuk concre-
ter. 
Het is een boeiende job in een bruisende sector die 
schreeuwt om goed opgeleide wetenschappers. Mocht ik 
nu terug 18 zijn: ik zou niet twijfelen. Want kiezen voor een 
opleiding wetenschappen is kiezen voor een interessante 
loopbaan én voor jobzekerheid!”

TOM MUNTERS | director 
r&d Bij Polyvision - 
steelcase | studeerde 
af als Bachelor Chemie 

in 1996 aan de UHasselt 

| behaalde hier ook 

zijn doctoraat in 2002

JURGEN KESTERS | doc-
toraatsstudent Bij  de 
uhasselt | studeerde 
af als master Chemie 

in 2010

KriSof CollaDEt | re-
search & Business de-
veloPMent sPecialist 
Bij kaneka| studeerde 
af als Bachelor Chemie 

in 2002 aan de UHasselt 

| behaalde zijn docto-

raat aan de UHasselt 

RIA NOUWEN | wetenschaPPelijk ad-
viseur Bij de Federale overheids-
dienst volksgezondheid, veiligheid 
van de voedselketen en leeFMilieu 
| studeerde af als bachelor Chemie 

in 1991 aan de UHasselt | behaalde 

haar doctoraat aan het labo voor 

anorganische en fysische Scheikunde 

(UHasselt) in 1999

GEvOndEn: M/v MEt taLEnt

Chemie staat algemeen bekend als één van de best betaalde sectoren in Vlaan-
deren. Veel chemici komen na hun studies in researchfuncties terecht, in de aca-
demische wereld, bij de overheid of in het bedrijfsleven. Maar ook naast de labo-
ratoria kunnen deze wetenschappers een boeiende loopbaan uitbouwen.

De brug slaan tussen uitvinding en product
“Op de breuklijn van wetenschap en nieuwe productbehoeften 
ligt R&D. Het is buitengewoon fascinerend om op zoek te gaan 
naar nieuwe toepassingen voor bestaande en/of innovatieve 
technologieën. In dat proces komen zoveel verschillende as-
pecten bij elkaar: zakelijk-commerciële en technologisch-weten-
schappelijke. Die mix maakt het boeiend.
Nieuwe producten uitvinden, procesinnovaties leiden en tes-
ten,… dat is puur wetenschappelijk werk. Maar tussen uitvinding 
en product ligt nog een lange weg. Om die nieuwe innovaties te 
vertalen naar succesvolle commerciële producten, moet er een 
aangepaste marktstrategie uitgedacht worden. Ook deze marke-
ting- en businessaspecten zijn belangrijk in mijn job. Tegelijkertijd 
ben ik een people manager die zijn team aanstuurt en motiveert. 
Die afwisseling en dynamiek houden mijn job boeiend.”

organische zonnecellen beter, 
efficiënter en duurzamer maken
“In het kader van mijn doctoraat voer ik 
experimenteel onderzoek rond orga-
nische zonnecellen. Ik test het effect 
van nieuwe, chemische materialen op 
de efficiëntie, stabiliteit en duurzaam-
heid van die cellen. Bij het Instituut voor 
Materiaalonderzoek van UHasselt is er 
op dit terrein al heel wat waardevolle 
expertise in huis. We hopen dat al dit 
bijkomende onderzoek uiteindelijk zal 
leiden tot nieuwe toepassingen. Wat ik 
bijzonder leuk vind aan mijn job, zijn de 
contacten met vakgenoten, zowel hier 
bij IMO als daarbuiten. Over de hele we-
reld voeren er eigenlijk maar een beperkt 
aantal wetenschappers onderzoek op 
dit specifieke terrein. Het is echt fijn om 
op congressen of in projecten vakgeno-
ten te leren kennen die dezelfde passie 
delen. En je leert ook elke keer wat bij.“

Een brede kijk op het totaalplaatje 
“De Federale overheidsdienst Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft 
nood aan degelijk wetenschappelijk onderzoek om 
het beleid, ook internationaal, te ondersteunen. 
Daarom kennen wij subsidies toe aan universiteiten, 
hogescholen en andere onderzoeksinstellingen om 
dit soort onderzoek op te zetten en uit te werken. 
Als wetenschappelijk adviseur volg ik dat hele pro-
ces nauwkeurig op: ik schrijf de oproep, begeleid 
het volledige selectie- en evaluatieproces, stel de 
contracten op en volg de projecten administratief, 
budgettair en inhoudelijk op. De resultaten van 
deze onderzoeken verspreid ik nadien ook zodat 
deze nieuwe inzichten kunnen vertaald worden in 
beleidsmatige adviezen en passende wetgeving.

Ik heb voordien lange tijd als wetenschappelijk me-
dewerker en diensthoofd in een labo gewerkt, maar 
deze job bevalt me veel beter. In het laboratorium 
ben je alleen met jouw eigen, zeer specifieke onder-
werp bezig. In deze job krijg ik een veel breder in-
zicht in het totaalplaatje. Ik kom ook met veel meer 
mensen in contact: met onderzoekers, professoren, 
beleidsmakers,… Dat maakt het extra boeiend.”
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hEt carriErEpad van 
wiM BijnEns

chemicus met ondernemersbloed
“Nieuwe uitdagingen, onbekende terreinen, verschillende in-
zichten combineren… Dat heeft me altijd kunnen bekoren. Ook 
in mijn doctoraat was ik in feite een entrepreneur die expertise 
uit verschillende kennisdomeinen, namelijk fysica en chemie, 
samenbracht.  Die combinatie van verschillende inzichten 
maakten het voor mij ongemeen boeiend. En precies die mix 
van verschillende domeinen vind ik ook in mijn huidige job zo 
interessant. Enerzijds houd ik me bezig met het financiële plaatje 
van ondernemingen. Maar mijn job is zo veel meer dan cijfertjes: 
het gaat ook om strategieontwikkeling op het gebied van mar-
keting en sales, procesmanagement, personeel- en organisatie-
ontwikkeling en informatiemanagement. Vanuit dat strategische 
totaalplaatje kan je ondernemingen helpen groeien. En dat geeft 
mij ontzettend veel voldoening.”

Mocht ik vandaag terug 18 zijn, 
dan zou ik precies dezelfde 
studiekeuze maken, mijn wetenschap-
pelijke opleiding heeft mij gevormd 
tot de manager die ik vandaag ben."

Van doctoraatsstudent fysische chemie tot 
topmanager en consultant
Op amper 14 jaar tijd bouwde Wim Bijnens een car-
rière uit waar velen enkel van kunnen dromen. Vanuit 
topfuncties bij Concentra en Cegeka hielp hij bedrij-
ven en organisaties groeien. Hij omarmde elke nieuwe 
uitdaging en koos nooit voor de makkelijkste weg. 
Ook al is zijn loopbaan erg atypisch voor een gedoc-
toreerd chemicus, zijn studiekeuze van destijds be-
treurt hij geen seconde. 

“

WIM BIJNENS | studeerde af als kandi-

daat Chemie aan de UHasselt in 1992 | 

behaalde hier zijn doctoraat in de fy-

sische chemie in 1998 | richtte meteen 

daarna Host-it op, een van de eerste in-

ternetproviders in het land | bracht als 

directielid van Concentra traditionele 

media en technologie dichter bij elkaar 

(2000-2003) | hielp vanuit een directie-

functie Cegeka uitgroeien tot marktlei-

der in België (2004-2009)| gaf als direc-

teur en aandeelhouder van Enne Solutions 

richting aan de ontwikkeling en uitbouw 

van een van de meest vooruitstrevende 

Cloud providers in het zuiden van Neder-

land | verkocht dit bedrijf in 2011 en 

is sindsdien chieF strategy oFFicer Bij 
saga consulting  | voorzitter raad van 
toezicht, st. oda  | Bestuurder vzw stijn 
| coördinator inclusie invest cvBa-so  | 
zaakvoerder van Bswk 

wetenschappers denken anders
“Mocht ik vandaag terug 18 zijn, dan zou ik precies dezelfde 
studiekeuze maken. Ook al heeft mijn huidige job helemaal 
niets meer met chemie te maken, mijn wetenschappelijke 
opleiding heeft mij gevormd tot de manager die ik vandaag 
ben. Wetenschappers denken echt anders: Wij zijn pragma-
tischer, analytischer en oplossingsgerichter. In onderhande-
lingen en discussies is dat een groot voordeel.”

sociaal ondernemen
“Ondernemen zit in mijn bloed. Dat strategische verhaal is 
echt mijn ding, maar daarnaast engageer ik me ook met 
veel overtuiging in sociale projecten. Als bestuurder van vzw 
Stijn wil ik ondernemerschap in de gehandicaptensector 
promoten en met het nieuwe Vlaamse initiatief Inclusie Invest 
probeer ik met mijn consultancy-ervaring mee een oplossing 
te vinden voor de ellenlange wachtlijsten in de gezondheids-
zorg. Zo wil ik als ondernemer ook maatschappelijk een 
verschil maken.”
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FYsi
ca

FOcus On FELLOws

Een academicus pur sang
“De sterren, het heelal, de big bang,… Dat intrigeerde me al 
van jongs af aan. Ik wou begrijpen hoe de natuur werkt. Als 
tiener verslond ik populair-wetenschappelijke tijdschriften en die 
passie bleef maar groeien. Dat ik natuurkunde zou studeren, 
was voor mij al snel een uitgemaakte zaak.“

Een droomjob
“Een academische loopbaan past perfect bij mijn persoonlijk-
heid. Voor mij is het een droomjob. Ik houd van het intellec-
tuele reflectieve aspect, van de vrijheid van werken en van de 
internationale dimensie. Veel mensen hebben een saai beeld 
van academici, maar dat klopt allerminst. Van een academische 
loopbaan gaat een ongelooflijke dynamiek uit. Je reist veel en 
ontmoet gepassioneerde vakgenoten uit de hele wereld met 
wie je voortdurend ervaringen uitwisselt. Op congressen doe je 
bergen inspiratie op: je hoort nieuwe ideeën, geeft voordrach-
ten, krijgt daar reacties op, discussieert met elkaar en daagt 
elkaar uit om weer een stap verder te zetten. Dat blijft boeien!”

De volgende horde
“Voor een academische carrière kies je nooit 
helemaal bewust. Het is een proces waarin je heel 
voorzichtig steeds een stapje verder zet. Eigenlijk 
verbaasde ik mezelf er steeds over dat ik weer de 
volgende horde genomen had: mijn studies afron-
den, een doctoraat beginnen, naar het buitenland, 
een postdoctoraat aanvatten, terug naar het buiten-
land,… Tot waar ik sta vandaag. Twee jaar werken 
in New York, publiceren in prestigieuze vaktijdschrif-
ten, de Descartes-Huygensprijs winnen,… Twintig 
jaar geleden had ik nooit durven dromen dat ik dit 
traject zou afleggen.”

Proberen te begrijpen
“Voor mij is mijn werk een lange reis. Ik ken de rich-
ting wel, maar ik weet niet waar het eindigt. Ik stel 
ook geen duidelijk einddoel voorop. Met mijn on-
derzoek wil ik gewoon zo veel mogelijk interessante 
vragen stellen en de antwoorden daarop zoeken. 
Ik wil proberen te begrijpen wat er 10 miljard jaar 

geleden gebeurde in het heelal en daar vandaag berekeningen 
over maken en experimenten over doen. Natuurkunde is één 
groot avontuur, een passie. En met elk onderzoeksproject kom 
ik kleine stapjes dichterbij. Wetenschap houdt nooit op. Het 
gaat door over de eeuwen heen. En ik hoop dat ik daar zelf ook 
spectaculaire ontdekkingen mag over doen."

PROF. DR. STEFAN VANDOREN | ProFes-
sor in theoretical Physics utrecht 
university | studeerde af als kandi-
daat fysica aan de UHasselt in 1988

Wat gebeurde er 10 miljard jaar 
geleden in het heelal? Dat willen 
fysici vandaag begrijpen. Met hun 
berekeningen en experimenten hebben 
zij al verbazend veel vragen beant-
woord."
- Carlo Vanderzande, Professor UHasselt
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...de mix van 
wetenschappelijke 
analyses maken en 
zelf nieuwe toe-
passingen creëren 
vind ik ronduit 
fantastisch."

“
XAVIER JANSSENS | tech-
nical intelligence ana-
lyst voor corporate  

intellectual property 

(CiP) bij aSMl | zaak-
voerder en oPrichter 
van touchBridge, een 

innovatief bedrijf dat 

software maakt voor 

(aanraak)schermen en 

toepassingen creëert 

voor de publieke sec-

tor | studeerde af als 

kandidaat fysica aan 

de UHasselt in 2003 | 

volgde hier ook nog de 

opleiding Bedrijfskun-

de, Business Economics 

van 2008 tot 2010 | Mas-

ter in applied Physics 

(gelijkwaardig aan Bur-

gerlijk ingenieur) aan 

technische Universiteit 

Eindhoven”.

7.00u: ’s Morgens sta ik vroeg op, zodat ik 
thuis alle touchBridge-mails nog kan checken 
en beantwoorden. op die manier houd ik beide 
jobs ook mooi uit elkaar.

9.00u-10.00u: Meeting met de ASML-medewer-
kers die de patenten schrijven. aSMl is een 
innovatief bedrijf in een competitief land-
schap. Onze eigen technologieën beschermen 
we door patenten en octrooien. Hierbij is 
het zeer belangrijk om  correct in te schat-
ten waar de concurrentie mee bezig is. Op 
zo’n meeting bespreken we de nieuwe ontwik-
kelingen in de sector. alle informatie die 
we verzamelen, leggen we naast elkaar om er 
op die manier voor te zorgen dat de octrooi-
en die we zelf schrijven, waterdicht zijn.

10.00u-12.00u: Desktopresearch vormt een 
groot onderdeel van mijn job. Via gespecia-
liseerde databases en search tools verzamel 
ik al het nieuwe materiaal dat de afgelopen 
week gepubliceerd werd. Nieuwsberichten, we-
tenschappelijke artikels, kwartaalrapporten 
en nieuwe patenten: alle documenten worden 
zorgvuldig gescreend. 

12.30u-17.00u: tijd voor de wetenschappe-
lijke analyse van de artikels. Hier komt 
mijn fysica-achtergrond me uitermate goed 
van pas. Welke nieuwe technologische ont-
wikkelingen zijn interessant voor ons? Waar 
moeten we de concurrentie extra in de gaten 
houden? alle artikels worden geclassificeerd 
en belangrijke informatie wordt meteen door-
gestuurd aan de octrooiverantwoordelijken.

17.00u-18.00u: overleg met het it-project-
team. Het patentportfolio dat ASML beheert 
is zo uitgebreid dat het moet ondersteund 
worden vanuit it. Hoe kan it ons hier nog 
beter bij helpen? En op welke manier rappor-
teren we het best aan het management? Op dat 
soort vragen proberen we binnen dit project-
team een antwoord te formuleren.

19.30u-00.00u: Nog enkele uurtjes programme-
ren voor touchBridge. Momenteel werk ik aan 
een digitaal bord voor een cultuurcentrum. 
Daar komt heel wat ontwikkelwerk bij kijken: 
programmeren, grafisch design, overleg met 
de klant,…  De inspanningen zijn enorm, maar 
als ik zie dat klanten echt aan de slag gaan 
met technologie die ik ontwikkeld heb, dan 
geeft me dat een enorme boost. 

dE 24u van xaviEr janssEns

Xavier Janssens combineert een fulltime job als tech-
nical business analyst bij ASML met de uitbouw van 
zijn eigen zaak TouchBridge. “Soms is dat bijzonder 
druk en hectisch, maar de mix van wetenschappelijke 
analyses maken en zelf nieuwe toepassingen creëren 
vind ik ronduit fantastisch.”
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GEvOndEn: M/v MEt taLEnt

Fysici staan bekend om hun brede opleiding in modelleren, en om hun groot 
probleemoplossend en analytisch vermogen. Dat maakt hen zeer gegeerd op de 
arbeidsmarkt. Heel wat afgestudeerden komen terecht in hoogtechnologische 
bedrijven of in het bank- en verzekeringswezen. Anderen bijten zich vast in het 
wetenschappelijk onderzoek of kiezen voor een loopbaan in het onderwijs.

DR. TOM MARTENS | zaakvoerder van 
verisol | studeerde in 1997 af als 
kandidaat fysica aan de UHasselt | 

behaalde hier zijn doctoraat in 2003

LIEN D’OLIESLAEGER | doctoraatsstu-
dent in het instituut voor Materi-
aalonderzoek (iMo-iMoMec), uhasselt 
| studeerde in 2010 af als bachelor 

fysica en in 2012 als master in 

de Biomedische Wetenschappen, Bio-

elektronica en nanotechnologie aan 

de UHasselt 

op de grens tussen fysica en chemie
“Vorig jaar maakte ik mijn masterthesis in het IMO-IMOMEC, 
dat beviel mij zo goed dat ik wou doctoreren. Nieuwe dingen 
onderzoeken, innovatieve experimenten opzetten en samen 
met andere doctorandi, postdocs en proffen de experimentele 
resultaten bespreken, … Daar ligt mijn passie! 
In het kader van mijn masterthesis kreeg ik ook de kans om 
een maand in Amerika onderzoek te gaan doen over polymere 
nanodeeltjes voor bio-imaging en drug delivery. Ik combi-
neerde de kennis van  IMO-IMOMEC met de expertise van de 
onderzoeksgroep van de Northwestern University van Chicago 
om tot nieuwe resultaten te komen. Mijn verblijf in Amerika was 
een onvergetelijke ervaring en het maakte de internationale 
dimensie van research meteen ook heel tastbaar. 
Ook in mijn huidige job is dat internationale aspect voelbaar. 
Ik verricht fundamenteel onderzoek in het domein van opto-
elektrische karakterisatie van de materialen die gebruikt wor-
den in organische zonnecellen om hun efficiëntie te verhogen. 
Het is een interdisciplinair onderwerp op de grens tussen 
fysica en chemie. Saai is het allerminst! In dit researchdomein 
beweegt er zo veel en dus moet je de vinger aan de pols hou-
den: door artikels te lezen over nieuwe ontwikkelingen, door 
congressen bij te wonen en door voortdurend overleg met mijn 
collega’s." 

gefascineerd door zonne-energie
“De wetenschap rond zonne-energie fascineerde me al tijdens 
mijn studies. Het is dan ook één van speerpunten van de 
UHasselt. In mijn doctoraat verdiepte ik die interesse nog meer. 
Toch droomde ik nooit van een academische carrière. Ik wou 
ondernemen, dingen in beweging zetten en zelf een eigen zaak 
uit de grond stampen. Met Verisol heb ik dat ook gedaan.

Tegenwoordig zie je veel wetenschappers in management-
functies en dat is niet zo vreemd. Heel wat bedrijven hebben 
te maken met innovatieve technologieën en dan komt die 
wetenschappelijke achtergrond bijzonder goed van pas. Als 
wetenschapper is het relatief eenvoudig om jezelf bij te scholen 
in de businessaspecten van ondernemen. Omgekeerd, vanuit 
een economische achtergrond een wetenschappelijke basis 
opbouwen, is veel moeilijker. Het is dan ook niet toevallig dat 
het bedrijfsleven en de overheid vandaag schreeuwen om 
goede wetenschappers en ingenieurs.  

ik zou ook vandaag niet twijfe-
len. Kiezen voor wetenschappen is 
kiezen voor een goedbetaalde job 
met een interessant takenpakket 
en flinke doorgroeimogelijkheden. 
Het is een mooie investering in je 
toekomst.”

“
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IMO - IMOMEC
INSTITUUT VOOR MATERAALONDERZOEK

het instituut voor Materiaalonder-
zoek (iMo-iMoMec) van de uhasselt 
ontwikkelt en karakteriseert nieu-
we materialen die potentieel kunnen   
gebruikt worden in micro-elektroni-
ca, bio-elektronica en nanotechnolo-
gie. iMo-iMoMec voert zowel funda-
menteel als toegepast onderzoek naar 
nieuwe materialen voor de ontwikke-
ling van o.a. nieuwe zonnecellen en 
herlaadbare batterijen. het onder-
zoek bevindt zich op de breuklijn 
van fysica en chemie. 

de inzichten uit dit onderzoek worden 
niet alleen vertaald in de onderwijs-
curricula van de opleidingen weten-
schappen van uhasselt, maar worden 
ook gebruikt in de wetenschappelijke 
dienstverlening die iMo-iMoMec uit-
voert voor de overheid en de indus-
trie.

GEvOndEn: M/v MEt taLEnt

Passie voor het vak doorgeven aan een nieuwe 
generatie
“Gedreven leerkrachten zijn belangrijk! Zij geven hun passie 
voor het vak door aan nieuwe generaties. Zo is het uiteinde-
lijk ook bij mij gegaan: mijn leraar fysica kon zo enthousiast 
vertellen over zijn vakgebied dat ik er niet immuun voor kon 
blijven. Dat wou ik later ook doen: jonge mensen warm ma-
ken voor fysica en mijn kennis doorgeven.

In het hoger onderwijs fysica en mechanica mogen geven 
aan toekomstige ingenieurs: dat is bijzonder dankbaar. Ik 
blijf op een hoog niveau bezig met mijn vakgebied en kom 
voortdurend in contact met jonge mensen. Dat geeft enorm 
veel voldoening!”

DR. ELS WIEËRS | lector Fysica en 
Mechanica in de oPleiding ingeni-
eurswetenschaPPen aan de faculteit 
voor industrieel ingenieur (XioS 

Hogeschool Limburg/UHasselt) | stu-

deerde af als kandidaat fysica aan 

de UHasselt in 1994 | behaalde hier 

ook haar doctoraat in 2002
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applying mathematics to real-world 
problems: that is what statistics 
is all about."
- Marc Buyse, ScD, Associate Professor of 
Biostatistics, chairman IDDI Consultants

statis
tiEk

GEvOndEn: M/v MEt taLEnt

maatschappelijk een verschil maken
“Bij het Wetenschappelijk Instituut voor Volks-
gezondheid wordt er heel wat onderzocht en 
gemeten. Hoe is het met de gezondheid van de 
Belgen gesteld? Gaat die alsmaar achteruit of is 
er verbetering merkbaar? Wat zijn nu precies de 
effecten van roken en alcohol op onze gezond-
heid en onze levensverwachting? En welke 
gezondheidsgevolgen heeft het wonen in de 
buurt van kerncentrales? Dat zijn allemaal vragen 
waarop wij een antwoord proberen te formuleren. 

Als senior researcher help ik studies opzetten, 
verwerk ik de gegevens en formuleer ik mee 
adviezen over thema’s die de volksgezond-
heid aanbelangen. Elke dag werk ik samen met 
veldonderzoekers, artsen, sociologen, juristen en 
andere nationale en internationale experten. Mijn 
job is bijzonder gevarieerd en ongemeen boeiend. 
De maatschappelijke relevantie is immens, want 
via beleidsondersteunend onderzoek kan je echt 
een verschil maken.” 

2013 is het Internationale Jaar van de Statistiek. En De Standaard riep statistiek 
onlangs nog uit tot dé studierichting van de toekomst. Niet onterecht, want de 
carrièremogelijkheden voor afgestudeerde statistici zijn immens. In de bank- en 
verzekeringssector, bij de overheid, in de medische wereld… Statistische analy-
ses zijn in heel wat bedrijven en organisaties onmisbaar geworden.
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KAATJE BOLLAERTS | senior resear-
cher Bij het wetenschaPPelijk in-
stituut voor volksgezondheid | be-
haalde haar diploma Statistiek aan 

de UHasselt | en doctoreerde er in 

2004
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niet de supermarkt, maar de fijnkost
“Vooraleer een nieuw geneesmiddel op de markt komt, wordt 
dat uiteraard eerst grondig getest. Werkt dit medicijn effec-
tief beter dan het vorige? En blijven de neveneffecten op een 
aanvaardbaar niveau? Dat kan je alleen testen door empirisch 
onderzoek, want je moet kwantitatieve afwegingen maken. Dat 
soort statistisch onderzoek verrichten we in CenStat.

We houden ons dus niet alleen bezig met fundamenteel-
methodologisch onderzoek, maar voeren ook biologisch en 
biomedisch contractonderzoek uit voor grote bedrijven in de 
farmaceutische, landbouw- en milieu-industrie. In dat contract-
onderzoek richten wij ons niet op standaardpakketten, maar 
focussen we ons op de complexere problemen waarmee men 
niet meteen elders terecht kan. Wij zijn dus niet de supermarkt 
in het statistisch onderzoek, maar wel de fijnkost. En alle in-
zichten die we met dat onderzoek opdoen, vertalen we meteen 
in onze Master of Statistics.

Onderzoek is voor mij een hobby. Dat blijft me intrigeren en ik 
zou het niet kunnen missen. Maar het is toch de combinatie 
van lesgeven, onderzoeken en reële oplossingen vinden voor 
bedrijven, die mijn job echt boeiend houdt.”

GEERT MOLENBERGHS | ProFes-
sor statistiek aan de uhas-
selt | directeur i-Biostat, 
het overkoepelende onder-

zoeksinstituut van CenStat 

(UHasselt) en L-Biostat (KU-

leuven) | studeerde af als 

master in de Statistiek in 

1988 | behaalde zijn docto-

raat in 1993

EVA GOVAERTS | onderzoeker-Biosta-
tisticus in de unit Milieurisico 
& gezondheid Bij vito | studeerde 
af in de Biomedische Wetenschappen 

in 2003 | behaalde een diploma als 

master of Sciences in Applied Sta-

tistics (2004) en in 2005 master in 

Biostatistics aan de UHasselt

obesitas is wereldwijd een probleem
"Een ongezonde levensstijl kan dit fenomeen verklaren, 
maar toch ligt daar maar een deel van de oorzaak. 
In ons onderzoek bij VITO gaan we onder andere na 
welke nieuwe biomedische verklaringen we hiervoor 
kunnen vinden. Zo testen we bijvoorbeeld het navel-
strengbloed van pasgeborenen op allerlei parameters 
en linken we die gegevens aan het geboortegewicht, 
een belangrijke risicofactor voor obesitas. De resultaten 
van dit soort onderzoeken analyseren: dat is bijzonder 
boeiend.

En het werk houdt niet op bij een rapport dat uit de 
printer rolt. Vanaf dan wordt het alleen maar interes-
santer: we brengen internationale experten – onder-
zoekers, pediaters, statistici, toxicologen,.. - rond de 
tafel om vanuit verschillende disciplines de resultaten 
verder te analyseren. Die internationale dimensie vind 
ik bijzonder prettig. En uit die contacten leer ik ook nog 
voortdurend bij!”

het centrum voor statistiek (censtat) van uhasselt 
voert niet alleen fundamenteel-methodologisch sta-
tistisch onderzoek uit, maar werkt ook samen met de 
farmaceutische, landbouw- en milieuindustrie aan 
biologische en biomedische onderzoeksprojecten. de     
inzichten uit dit onderzoek worden niet alleen ver-
taald in de onderwijscurricula van de opleidingen we-
tenschappen van de uhasselt, maar worden ook gebruikt 
in de wetenschappelijke dienstverlening die censtat 
uitvoert voor de overheid en de industrie.

I-
B

io
St

at Interuniversity Institute
for Biostatistics and
statistical Bioinformatics

GEvOndEn: M/v MEt taLEnt
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“In een uiterst competitieve, internationale omgeving mee mogen werken aan de 
uitdagingen van morgen… Dat is bijzonder boeiend,” vertelt Minerva Cortens. “Ik 
begeleid het ontwikkelingsproces van nieuwe diagnostica en geef mee leiding 
aan een multidisciplinair team. Het crossfunctionele karakter van mijn job, en in 
het bijzonder de combinatie van medicijnontwikkeling en de daarbij horende di-
agnostica, maken dat dit een ideaal uitgangspunt is om de belofte van geperso-
naliseerde geneeskunde in de praktijk om te zetten. Dat maakt het voor mij extra 
interessant.

9.00u-12u: ’s Morgens, voor de eer-
ste meetings, probeer ik via mail op 
te volgen wat er in de teleconferen-
ties van de vorige dag werd afge-
sproken. Verder is de ochtend het 

moment bij uitstek voor overleg met mensen en 
teamleden in onze eigen Belgische vestiging. 
Het grootste deel van mijn werkdag ben ik in 
vergadering. Dat is logisch, want bij Janssen 
Pharmaceutica werken we aan zeer vernieuwende 
producten. Dat is spannend, maar betekent ook 
dat dit proces nog nooit eerder werd doorge-
maakt. Daarom zijn werkvergaderingen nodig om 
elke stap in de ontwikkeling nauwgezet op te 

volgen. omdat we hier 
niet met routineklus-
sen te maken hebben, 
is het belangrijk dat 
we in voortdurende 
dialoog blijven met 
alle betrokkenen om 
onverwachte ontwikke-
lingen of resultaten 

onmiddellijk te kunnen aanpakken zonder ver-
traging te veroorzaken in de totale ontwikke-
ling. In die context is het cruciaal om goed 
op één lijn te blijven als team, ook al zit 
er fysiek een oceaan tussen ons.

12.30u-19.00u: Na de lunch start 
een reeks vergaderingen per te-
lefoon of video met projectmede-
werkers buiten onze vestiging in 
Beerse. Bij Janssen Pharmaceutica 
werken we in internationaal samen-

gestelde teams. Als projectmanager probeer 
ik al die mensen zo veel mogelijk samen te 
brengen om vanuit een intens overleg tot een 
beter resultaat te komen. Door het tijdsver-
schil van 6 uur met de amerikaanse oostkust 
duren onze werkdagen in uitzonderlijke ge-
vallen wel eens tot 
in de late uurtjes. 
Hoewel dit bij momen-
ten voor een verhoog-
de druk zorgt, blijft 
het fascinerend om 
deel uit te maken van 
een vooruitstrevend 
bedrijf dat innova-
tieve producten ontwikkelt met een enorme 
maatschappelijke meerwaarde.”

dE 24u van MinErva cOrtEns

MiNErVa CortENS | directeur diag-
nostics Bij janssen PharMaceutica,
johnson & johnson | behaalde haar 
bachelordiploma Natuurkunde in 1989 

en haar masterdiploma Biostatistiek 

in 1994 aan de UHasselt.
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wiskundige in een wereld van ingenieurs
"Na mijn studie heb ik één jaar aan het toenmalig LUC (UHas-
selt) gewerkt. Via het Fonds voor Technologisch Onderzoek 
voerde ik onderzoek in opdracht van bedrijven. Zo ben ik voor 
het eerst met Ford Genk in contact gekomen. Een dyna-
misch, internationaal bedrijf in een fascinerende sector. Daar 
wou ik graag deel van uitmaken. Toen er bij Ford een functie 
voor een statisticus vrij kwam, heb ik mijn kans gegrepen." 

Aan de top van een internationaal autobedrijf
"De automobielsector is typisch een wereld van ingenieurs. 
Wiskundigen zijn er eerder zeldzaam. Toch heb ik mijn oplei-
ding nooit als een nadeel gezien. Integendeel. Als wiskundige 
heb je een brede achtergrond, je kan logisch denken en kan 
cijfers goed analyseren en interpreteren. Ook al heeft mijn 
huidige job nog amper iets met statistiek te maken, die vaar-
digheden komen me nog steeds van pas. 
Ik coördineer de drie grote productieafdelingen en rapporteer 
rechtstreeks aan de algemeen directeur. Hoeveel medewer-
kers moeten we inzetten voor de productie? Hoe zorgen we 
ervoor dat die nieuwe wagens de voorgestelde objectieven 
halen? En hoe kunnen we de scores op het gebied van veilig-
heid, milieu en productieaantallen nog verder verbeteren? Een 
heldere communicatie en een vlekkeloze planning en coördi-
natie zijn cruciaal. Het is een hele opdracht, maar waanzinnig 
boeiend."

oneindige mogelijkheden en nieuwe uitdagingen
"In die 21 jaar bij Ford heb ik al meer dan tien verschillende 
functies uitgeoefend. Elke job was boeiend en bracht me 
weer wat anders bij. Die afwisseling heb ik nodig. Dat is voor 
mij het mooie aan een carrière in een internationaal bedrijf als 
Ford." 

ViC DaENEN | carline Manager Ma-
nuFacturing Business oFFice en as-
sistant Plant Manager Ford genk | 
studeerde af als kandidaat Wiskun-

de aan de UHasselt in 1987

De logische principes van de 
wiskunde zijn universeel
toepasbaar en verschaffen 
ons blijvende waarheden."
- Michel Van Den Bergh, professor UHasselt
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grenzeloze passie voor cijfers
“Mijn fascinatie voor wiskunde en genetica ontstond al in 
de middelbare school. Ik had het grote geluk om les te 
krijgen van ontzettend inspirerende leerkrachten. Zij gaven 
hun passie overtuigend door en daagden ons met originele 
vraagstukken uit om steeds een stap verder te gaan. Heel 
even heb ik getwijfeld tussen geneeskunde en wiskunde, 
maar ik heb mijn keuze geen moment betreurd. Toen ik in 
tweede bachelor door professor Janssen en professor Ver-
averbeke ingewijd werd in de grondslagen van kansrekenen 
en statistiek, wist ik het heel zeker: dit is wat ik wil. Daar-
mee wil ik verder. Mijn fascinatie groeide en na mijn studies 
was ik vastbesloten om te doctoreren in kansrekenen in de 
genetica. In België was er in die tijd niemand mee bezig en 
dus trok ik naar professor Donnelly in Londen.“ 

De vrijheid om je ergens in vast te bijten
“Als je graag vragen stelt en oplossingen zoekt, dan is we-
tenschappelijk onderzoek een boeiende piste. In een aca-
demische loopbaan heb je in je onderzoek de vrijheid om je 
eigen interesse te volgen:  je beslist zelf wat je interessant 
vindt en op welke problemen je wil werken. In mijn geval 
zijn dat toepassingen van kansrekening en statistiek in de 
genetica en de epidemiologie. Wetenschappelijk onderzoek 
is boeiend omdat het nooit routinewerk is, je probeert tel-
kens nieuwe vragen te beantwoorden, of nieuwe methodes 
te vinden om dingen beter of sneller te doen dan tot nu 
toe mogelijk was, en je leert dus ook voortdurend nieuwe 
dingen bij.  In mijn colleges probeer ik diezelfde passie door 
te geven aan jonge studenten statistiek.“

Wetenschappelijk 
onderzoek is boeiend 
omdat het nooit 
routinewerk is..."

PROF. DR. HILDE WILKINSON-HERBOTS | 

senior lecturer dePartMent oF sta-
tistic science, university college
londen | studeerde af als kandidaat 
Wiskunde aan de UHasselt in 1988

“
GEvOndEn: M/v MEt taLEnt

Fysica, chemie, economie, geneeskunde,… Heel wat disciplines rekenen op wis-
kunde. Met zo’n stevige basisopleiding kan je alle kanten uit. Wiskundigen zijn 
sterke analytische denkers met een groot abstractievermogen. Ze maken carrière 
in de meest diverse functies. Of je nu droomt van een loopbaan in de IT-sector, 
bij de overheid of in financiële instellingen? Met een opleiding wiskunde kan dat 
allemaal!

customer delight creëren
“Als delivery manager ben ik verantwoordelijk voor een solution 
centre in Nederland: wij vertalen klantvragen in IT-oplossingen 
die werken. Wij zijn voornamelijk actief in de domeinen tele-
coms, manufacturing en energy 2.0. Bij het vormgeven en 
realiseren van deze oplossingen zelf ben ik nauwelijks betrok-
ken. Ik houd mij voornamelijk bezig met de contacten met de 
klant en het creëren van de randvoorwaarden die nodig zijn 
om deze oplossingen te realiseren: Welke processen moeten 
we voorzien zodat hoogopgeleide professionals het beste van 
zichzelf geven en in teamverband tot innovatieve oplossingen 
komen? 

En hoe bereiken we customer delight? Dat is niet eenvoudig, 
want customer delight gaat verder dan klanttevredenheid. Het 
kan enkel bereikt worden indien we erin slagen continu en 
vlugger nieuwe waarde voor de klant te leveren. Alleen op die 
manier is hij immers bereid om niet enkel vandaag maar ook 
morgen goederen en diensten van onze firma te kopen.

Ik houd ontzettend veel van mijn job, maar met wiskunde heeft 
dit niet veel meer te maken. Toch komt mijn wetenschappelijke 
achtergrond mij nog wel van pas. Het helpt mij om op een 
goede manier met de engineers te communiceren en proble-
men grondig te analyseren. De combinatie van mijn weten-
schappelijke opleiding met het MBA peoplemanagement vind 
ik bijzonder interessant.”

ik houd ontzettend veel 
van mijn job. En mijn 
wetenschappelijke achter-
grond komt mij nog elke 
dag van pas..."

DR PETER FIDDELAERS | delivery Manager Bij 
logica, een onderdeel van CGi | studeerde 
af als kandidaat Wiskunde aan de UHasselt 

in 1983 | behaalde zijn doctoraat aan de 

UHasselt in 1992 en nog een MBA in People-

management aan de Universiteit Maastricht 

in 2009

“
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Altijd nieuwe uitdagingen
“Intussen werk ik al bijna tien jaar bij IBM, maar in de loop van 
de jaren is mijn functie al vaker veranderd. Dat vind ik een van 
de voordelen van werken voor een groot, internationaal bedrijf 
als IBM: je kan er heel wat expertise opdoen, echt meegroeien 
met je projecten en je krijgt reële kansen om nieuwe uitdagingen 
aan te gaan. 
Sinds januari 2012 ben ik verantwoordelijk voor de Application 
Management Services. Concreet betekent dit dat ik een team 
van 130 werknemers aanstuur – aangevuld met een 300-tal 
medewerkers vanuit near- en off-shore centra in o.a. Roemenië 
en India-, dat verschillende klanten in België en Luxemburg 
ondersteunt bij het beheer van hun applicaties. Dat zijn heel veel 
verschillende projecten voor uiteenlopende klanten in diverse 
sectoren. Een boeiende job, waarin afwisseling troef is. Elke dag 
wachten mij weer nieuwe uitdagingen. Routinewerk wordt dit 
nooit.“

PatriCK KaHN | aMs delivery leader 
Belux en associate Parner Bij iBM 
gBs | studeerde in 1986 af als ba-
chelor Wiskunde aan de UHasselt

complexe dingen bevattelijk maken
“Als assistent wiskunde combineer ik het werken aan mijn 
doctoraat met een lesopdracht in de faculteit Wetenschappen. 
En die mix bevalt mij prima. Wanneer ik mij enkel zou toeleg-
gen op mijn doctoraat, zou ik sneller de motivatie verliezen. 
Als je lesgeeft, dan treed je in direct contact met enthousiaste 
studenten.  Bijzonder aangenaam, vind ik. En het geeft me de 
drive om door te gaan met mijn onderzoek.

Lesgeven is helemaal mijn ding. Ook in de toekomst wil ik dit 
zeker blijven doen. Als je heel complexe dingen op een bevat-
telijke manier kan voorstellen en je ziet dat de studenten ineens 
echt begrijpen wat je bedoelt, dan geeft dat waanzinnig veel 
voldoening.“

RAF VERMEER | assistent wiskunde in 
de Faculteit wetenschaPPen van de 
uhasselt | behaalde zijn bachelor 
Wiskunde in 2009
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tevreden klanten en een trots team
“Als ik zie hoe enthousiast mijn team zich op nieuwe op-
drachten stort, heb ik af en toe wel wat heimwee naar het 
creërende werk, het zuivere development. Als managing 
director ben ik daar niet meer actief mee bezig. Maar mijn job 
is enorm uitdagend en gevarieerd. 

De ene dag houd ik verkennende gesprekken met grote klan-
ten om te kijken wat we elkaar te bieden hebben. De andere 
dag sluit ik partnerships met andere bedrijven om samen 
nog grotere projecten tot een goed einde te brengen. Ik volg 
ook het hele proces op de voet op en kijk voortdurend hoe 
we dat nog kunnen verbeteren.  Daarnaast probeer ik vooral 
goed naar mijn personeel te luisteren en hen gelukkig te hou-
den, want IT gaat niet alleen over technologie. In de eerste 
plaats gaat het om mensen. Zij stellen hun kennis, expertise 
en passie ter beschikking en maken daardoor elke dag het 
verschil bij heel wat klanten. 

De voldoening die ik ervaar op het moment dat we een 
project opleveren: dat is echt bijzonder. Een tevreden klant 
en een trots team: dat geeft telkens weer een serieuze kick. 
Daar doe je het uiteindelijk voor. Mijn technische achtergrond 
ervaar ik als een groot voordeel. Wetenschappers zijn gigan-
tische analytische denkers die heel snel de grote lijnen zien in 
een verhaal. Wij verliezen ons niet in details en hebben een 
bijzonder groot probleemoplossend vermogen. In combina-
tie met stevige social skills maakt dat van ons zeer goede 
managers.”

ROEL DE MEESTER | Managing director 
BelgiuM Bij wunderkraut | Finan-
cieel directeur Bij Bluette | stu-
deerde informatica en fysica aan de 

UHasselt

Anno 2012 is een leven zonder informatica ondenkbaar geworden. Elke organisa-
tie en elk bedrijf rekent op IT. Met een universitair diploma Informatica zijn jouw 
jobmogelijkheden onbeperkt. Wil je aan de slag als ICT-architect, als software 
developer of als IT-consultant? Bij de overheid, in een softwarebedrijf of in de IT-
afdeling van een ander bedrijf? De keuze is aan jou.

The challenge of computer science attracts 
intellectuals, inventors and dreamers. 
Besides, it is where the good jobs are..."
- Yuri Gurevich, Principal Researcher, 
Microsoft Research en ere-doctor UHasselt“
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De vrijheid om heel wat dingen te com-
bineren
“Tot vorig jaar werkte ik bij PricewaterhouseCoo-
pers. Als consultant verleende ik informatica-
advies op managementniveau. De combinatie van 
technische kennis en economische inzichten beviel 
mij prima, maar ik wou nog meer verschillende 
dingen doen. En dus richtte ik mijn eigen zaak Da-
nimaco op. Dat geeft me de vrijheid om heel wat 
verschillende dingen te combineren.

Ik geef nog steeds advies aan bedrijven en over-
heden over hoe ze informatica kunnen implemen-
teren als een strategische tool. Maar daarnaast 
probeer ik ook zelf innovatieve technologieën te 
ontwikkelen en op de markt te brengen binnen de 
context van het Bryo-traject van Voka. Twee jaar 
lang word ik begeleid bij alle uitdagingen die op 
mijn weg liggen. Een bijzonder leerrijk en boeiend 
traject!”

MAARTEN DANIELS | Business 
en itconsultant in zijn ei-
gen BedrijF daniMaco | be-
haalde zijn masterdiploma 

Informatica aan de UHasselt 

in 2004 | volgde hier na-

dien ook nog een postacade-

mische opleiding Bedrijfs-

kunde 

Van onderzoeksresultaten naar  
echte producten
“Toen ik mijn thesis maakte, kwam ik heel 
intensief in contact met het Expertisecentrum 
voor Digitale Media (EDM).  De thema’s waar 
zij rond werkten, interesseerden mij bijzonder. 
Na mijn studies bij hen gaan werken, was een 
logische keuze. Toch heb ik nooit de ambitie 
gehad om een academische carrière uit te 
bouwen. Onderzoek vond ik wel boeiend, maar 
ik wou nog een stap verder zetten en onder-
zoeksresultaten laten uitmonden in innovatieve 
producten. 

Samen met proffen van EDM heb ik drie jaar 
geleden de spin-off TinkerTouch opgericht. 
Met TinkerTouch valoriseren en commerci-
aliseren we de technologie die rechtstreeks 
gebaseerd is op het onderzoek uit EDM: we 
maken de software voor touchscreens waar je 
met meerdere vingers tegelijk kan op inter-
ageren. De technologie is dezelfde, maar de 
aanpak verschilt heel erg van het academische 
onderzoek. In een commercieel bedrijf moet je 
tegemoetkomen aan de wensen van de klant. 
En ook het tempo ligt er een stuk hoger. Maar 
de voldoening is enorm, want je creëert echt 
iets waar mensen meteen mee aan de slag 
kunnen.”

MaartEN CarDiNaElS | ProjectManager en Mede-
oPrichter van tinkertouch, een jong innova-
tief, technologisch bedrijf in interactieve

software | behaalde zijn masterdiploma Infor-

matica in 2004

Van software developer tot projectmanager
“Na mijn studies ging ik bij anaXis aan de slag als software de-
veloper & designer. In de loop van de jaren breidde mijn taken-
pakket uit en ook de accenten verschoven: van programmeren 
naar analyses maken tot projectmanagement. Met die evolutie 
ben ik blij, want ik voelde al snel aan dat ik niet mijn hele leven 
lang elke dag wou programmeren.

Ik begeleid het hele proces: van projectaanvraag in de offer-
tefase tot de uiteindelijke oplevering en de nazorg.  Mijn job is 
bijzonder afwisselend en dat vind ik fijn. Ik hou ook enorm van 
het contact met de klant. Met hem meedenken om samen op 
zoek te gaan naar precies die formule die perfect bij hem past: 
dat geeft ontzettend veel voldoening. Dankzij mijn informatica-
opleiding kan ik de klanten veel beter adviseren: ik weet immers 
wat er technisch mogelijk is en wat ook niet, en kan al in een 
hele vroege fase anticiperen op technische problemen.”

“UHasselt heeft mij niet alleen inhoudelijk goed klaargestoomd 
voor mijn huidige job: ik heb aan de universiteit ook echt mijn 
social skills serieus aangescherpt. Groepswerken, voortdurend 
overleg met collega-studenten, leren omgaan met strakke 
deadlines: die projectmatige aanpak heeft me geen windeieren 
gelegd.”

ViCKY PaGNaEr | ProjectManager Bij
anaxis | behaalde haar masterdi-

ploma informatica in 2005 aan de 

UHasselt
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zelf games ontwikkelen
“IT-consultancy vond ik saai. Games ontwikkelen: daar lag mijn 
passie. Daar wou ik voluit voor gaan.  En ik ben blij met die 
keuze. Game Developer is een boeiende, sexy job met heel 
wat innovatieve, coole projecten. 

Het leukste stuk van de job? Dat is de software-ontwikkeling 
an sich. Via software een oplossing vinden voor een probleem: 
daar draait het voor mij om. Daaruit put ik voldoening. En het 
contact met de eindgebruiker is de kers op de taart: als je op 
een groot event ziet dat 5000 mensen zich enorm amuseren 
met jouw game… Dan geeft dat een ongelooflijke boost.

Ik ben blij dat ik aan de UHasselt gestudeerd heb: door de 
projectmatige aanpak heb ik al tijdens mijn studies heel wat 
ervaring kunnen opbouwen met de meest diverse software-
pakketten."

Game Developer is een 
boeiende, sexy job met 
heel wat innovatieve, 
coole projecten."“

GEvOndEn: M/v MEt taLEnt

ROBIN MARX | Mede-oPrichter 
en gaMe develoPer Bij lu-
gus studios | behaalde zijn 
diploma Informatica aan de 

UHasselt in 2011
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knOwLEdGE in actiOn

ict-toepassingen hebben  veel gezichten
"In welke domeinen kan het gebruikersgericht ontwikkelen van 
software het verschil maken? En hoe kunnen de betreffende 
onderzoeksresultaten het best op de markt gebracht worden? 
Daar houd ik mij voornamelijk mee bezig. Sinds september 
oefen ik een IOF-mandaat (Industrieel OnderzoeksFonds) uit 
bij EDM. Op dit moment zit deze opdracht dus nog in een zeer 
prematuur stadium maar we zijn al volop aan het bekijken met 
welke andere disciplines we, binnen en buiten de universiteit, 
kunnen samenwerken. 

ICT-toepassingen hebben veel verschillende gezichten: we ont-
wikkelen contextgevoelige systemen voor culturele organisaties 
tot trainingstoepassingen voor MS-patiënten. Er zit nog heel 
wat potentieel in dit verhaal. Er blijven nog oneindige terreinen 
te ontginnen.

Het leukste stuk van mijn job? Dat is de afwisseling. Ik ben zelf 
actief betrokken bij het onderzoek, maar kom daarnaast ook 
in contact met heel wat interessante partners. Nieuwe samen-
werkingen verkennen, over verschillende disciplines heen de 
handen in elkaar slaan om concrete toepassingen te bedenken. 
Dat blijft fascineren!"

DR. MIEKE HAESEN | doctor-navorser 
Bij het exPertisecentruM voor digi-
tale Media (edM) aan de uhasselt | 
studeerde af als master Informatica 

aan de UHasselt in 2004 | werkte bij 

EDM aan haar doctoraat tot in 2011 

| ging hier ook nadien als post-

doconderzoekster aan de slag

Het leukste stuk van 
mijn job?  Dat is de 
afwisseling." “

het exPertisecentruM voor digitale Media (edM) van de uhasselt ver-

richt fundamenteel en toegepast onderzoek in de domeinen visual com-

puting en human-computer interaction. edM ontwerpt en ontwikkelt on-

der andere virtuele (leer)omgevingen en multimediatoepassingen zoals 

software voor touch screens en livestream-toepassingen, en dit zowel 

voor de overheid als in samenwerking met de industrie. de inzichten 

uit deze onderzoeken vertaalt edM in de curricula van de opleidingen 

wetenschappen van de uhasselt.
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Na je bacheloropleiding kan je het diploma behalen van:
- Master in Chemical Engineering
- Master in Applied Physics
- Master in Electrical Engineering
- Master in Industrial and Applied Mathematics.

De ingenieurstitel die je met deze studie verwerft is gelijkwaardig aan die van burgerlijk ingenieur.

intErnatiOnaLE 
inGEniEurswEtEnschappEn

Geïnteresseerd in wetenschappen, maar je wil graag ingenieur worden? 
Aan de UHasselt kan je na je bacheloropleiding in de Wetenschappen 
rechtstreeks doorstromen naar de masteropleidingen aan de Technische 
Universiteit Eindhoven (TU/e). 

CaroliNE GEUENS | behaalde haar  

bachelordiploma fysica aan de UHas-

selt en studeerde af als natuurkun-

dig ingenieur aan de TU/e

BARBARA SIMONIS | behaalde haar ba-

cheloropleiding in de Wiskunde aan 

de UHasselt en behaalde haar mas-

tertitel in Industrial and Applied 

Mathematics aan de TU/e  

Ik heb voor Eindhoven gekozen 
omwille van drie duidelijke 
redenen. Vooreerst vond ik 
het erg interessant om 
wiskunde te linken aan 
toepassingen die op de TU/e 
door de samenwerking van de 
verschillende faculteiten 
uitgebreid aan bod komen. 
Ten tweede vond ik het een 
ervaring om in een ander 
land te studeren. Het is een 
verrijking om verschillende 
onderwijssystemen mee te 
maken. En ten slotte sprak 
het mij aan dat je in Eind-
hoven naast je ingenieurs-
titel ook een lesbevoegdheid 
voor wiskunde kan halen, wat 
ik ook gedaan heb."

Tijdens mijn opleiding 
heb ik een 
fantastische ervaring 
opgedaan: ik kon voor 
mijn stage naar het 
Centre for 
Astrophysics and Space 
Sciences, verbonden 
aan de University of 
California, San Diego. 
12 weken lang kon ik 
onderzoek doen naar 
het ontwerp van een 
instrument dat door 
NASA zou gebruikt 
worden.”

“

hardE FEitEn

wEtEnschappErs vErdiEnEn vEEL!

In de TOP TIEN van de best betaalde jobs duiken 
wetenschappers maar liefst 7 keer op.

1 Directeurs van grote ondernemingen     8.329 euro r
2 Managers op het gebied van informatie en communicatietechnologie (ICT) 6.573 euro

3 Managers op het gebied van zakelijke dienstverlening en op administratief gebied 6.357 euro

4 Managers op het gebied van professionele diensten 5.767 euro

5 Managers op het gebied van research & development 5.665 euro

6 Managers in de industrie, de delfstoffenwinning, de bouwnijverheid en de logistiek 5.541 euro

7 Wiskundigen, actuarissen en statistici 4.920 euro

8 Ingenieurs op het gebied van elektrotechnologie 4.587 euro

9 Natuurkundigen, scheikundigen en dergelijke 4.583 euro

10 Managers in de detail- en groothandel 4.493 euro

(jn/nm) - Bron: FOD Economie (update 12.07.12)
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waarOM wEtEnschappEn 
studErEn aan uhassELt?

De drempel tussen 
prof en student ligt 
bijzonder laag

“Op de UHasselt hangt een ongelooflijk 
vriendelijke en laagdrempelige sfeer. 
Iedereen is er bijzonder aanspreekbaar. 
Op elk moment kan je bij de assistenten 
terecht. En de proffen? Dat zijn begees-
terde professionals die inspireren.”

Prof. dr. Hilde Herbots-Wilkinson

Actieve, afwisselende 
werkvormen met aan-
dacht voor soft skills zijn 
een meerwaarde
“Het onderwijs aan de UHasselt is heel toepas-
singsgericht en afwisselend. Niet alleen droge 
hoorcolleges, maar ook doorgedreven oefensessies 
waaraan je actief moet deelnemen. Door die aanpak 
leer je echt veel meer. De aandacht voor soft skills 
komt achteraf goed van pas. De vele presentaties 
en het groepswerk deden me destijds wel eens 
diep zuchten, maar op de werkvloer pluk ik er de 
vruchten van.”

Vicky Pagnaer, AnaXis

het 10 wekensysteem is 
een groot voordeel

“Ik heb destijds heel bewust voor de UHasselt ge-
kozen omwille van het 10 wekensysteem. Continu 
moeten werken, dat is niet makkelijk, maar je krijgt 
wel snel feedback. Na tien weken weet je meteen 
of je studiemethode aangepast is aan de uitdaging 
van het universitair onderwijs. En loopt het niet 
goed?  Dan kan je meteen bijsturen.”

Philippe Jouk, Koninklijke Maatschappij 
voor Dierkunde, Antwerpen

De onderzoeks-
instituten houden de 
opleidingen 
state-of-the-art

“Vanuit de eigen onderzoeksinstituten 
sijpelt er heel wat nieuwe innovatieve 
expertise in de opleiding. Dat zorgt er niet 
alleen voor dat de UHasselt de vinger 
aan de pols houdt, maar maakt onder-
zoek meteen ook heel concreet.” 

Maarten Cardinaels, TinkerTouch

kwaliteit is hier de 
standaard

“Aan de UHasselt ligt de lat heel hoog. De 
proffen verwachten echt veel van de stu-
denten. Op het moment zelf is dat soms 
zwaar, maar achteraf ben ik er alleen blij 
en dankbaar om. Het doet me ontzet-
tend veel plezier dat die lat vandaag nog 
steeds zo hoog ligt. Want goed opgeleide 
professionals zijn immens belangrijk voor 
de toekomst van ons land.“ 

dr. Jan Vliegen, Umicore
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