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Elke start van een nieuw academiejaar heeft een kiem van frisheid. Na een lange zomerslaap 
komen onze campussen weer tot leven. De parkeerplaatsen rond de universiteit staan weer 
helemaal vol, je vindt geen vrije zitplaats meer op de bus naar de campus en de fietsenstallingen 
puilen uit. De gangen vullen zich met vrolijke gesprekken over heerlijke vakanties. Of met 
horrorverhalen over zenuwslopende herexamens en de ontlading daarvan op een of ander 
muziekfestival. In die kleurrijke studentenmassa zie je ook elk jaar weer nieuwe gezichten. Nog 
ietwat onwennig, maar toch helemaal klaar voor dat nieuwe verhaal. 

Op dat moment in september wordt de UHasselt weer “universiteit” in haar ware betekenis: 
de plek waar alles rond de student draait. Want wij zetten onze studenten graag centraal 
in alles wat wij doen. Wij zorgen voor een stimulerende omkadering en bouwen krachtige 
leeromgevingen met maar één doel: onze studenten helpen groeien, als professional en als 
mens. Maar daarbij nemen we nooit het stuur van hen over. Zij moeten het zelf doen. Zij zijn aan 
zet.

Onze UHasselt-studenten doen het ook. Dat bewijzen de verhalen in dit Magazine als geen 
ander. Ze nemen niet alleen hun eigen leerproces in handen, maar zelfs hun hele leertraject. Ze 
bewijzen dat een valse start niet hoeft te betekenen dat je de finish ook pas later bereikt. En ze 
drukken enthousiast mee hun stempel op het universitaire beleid. 

Ook buiten de universiteitsmuren doen onze studenten het! Hun prestaties maken indruk: als 
goed opgeleide advocaat, CEO voor een maand of topsporter op de Olympische Spelen. Of ze 
werken vrijwillig mee aan de ontwikkeling van een onlinetaalmodule waarmee vluchtelingen in 
een recordtijd Nederlands leren. 

De UHasselt loopt over van jong talent. En de idee dat wij elk nieuw academiejaar weer met 
dat talent aan de slag mogen gaan en studenten mogen helpen groeien, maakt mij als rector 
ontzettend dankbaar. Ik weet nu al: het wordt weer een boeiend nieuw academiejaar…

Luc De Schepper
Rector UHasselt

JONG TALENT

WOORD VOORAF
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UHASSELT, 
WAAR 
STUDENT 
KONING IS
Dat het onderwijsconcept van de UHasselt op interactie gebaseerd is, is 
alom bekend. Dat studenten in onze lessen niet zomaar kunnen verdwijnen 
in de grote, naamloze massa eveneens. Maar de UHasselt zet haar 
studenten nog op vele andere manieren centraal. Als ze afwijken van hun 
standaardtraject, stimuleren onze studieloopbaanbegeleiders hen om zélf 
hun eigen route naar succes uit te stippelen. En in alle niveaus van het 
beleid wordt echt naar studenten geluisterd. Hoe dat gebeurt, leest u zélf 
op de volgende pagina’s.
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Maxim Stroobants (industrieel ingenieur) en studieloopbaanbegeleidster Kathleen Bovin.
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COVER STORY: STUDENT KONING

“NA EEN VALSE 
START IS ER NOG 

NIÉTS VERLOREN” 

STUDENT MAXIM STROOBANTS KLOPTE AAN BIJ 
STUDIELOOPBAANBEGELEIDSTER KATHLEEN BOVIN 

Maxim Stroobants (21) start dit jaar – mooi op schema – aan zijn masteropleiding industrieel ingenieur in de bouwkunde. 
Nochtans slaagde hij in zijn eerste jaar niet voor alle vakken. “Na het eerste semester in het tweede jaar zag de situatie er 
nóg hopelozer uit.” Maar zijn studieloopbaanbegeleidster, Kathleen Bovin, hielp Maxim opnieuw op de rails.

Niet geslaagd voor alle vakken uit het eerste 
jaar: hoe moeilijk was dat om te incasseren?
Maxim Stroobants: Eerlijk gezegd heb ik dat 
eerste tegenvallende resultaat heel naïef weg-
geredeneerd. Dat dit studievertraging zou kun-
nen opleveren, geloofde ik geen seconde. Ik 
wist dat ik de opleiding in principe wel aankon. 
Ik had in dat eerste jaar gewoon te veel steken 
laten vallen. De vrijheid van dat nieuwe studen-
tenleven hè... Als ik mij vanaf nu herpak en vol-
uit voor mijn studie ga, komt het allemaal wel 
goed. Daarvan was ik rotsvast overtuigd.

Was het een drempel: aankloppen bij de studie- 
loopbaanbegeleidster?
Maxim Stroobants: Hulp vragen, betekent 
dat je voor jezelf toegeeft dat er een probleem 
is. Na dat eerste jaar zag ik geen probleem. Ik 
was misschien niet geslaagd voor vier vakken, 
maar er waren zo veel andere vakken die wél 
gelukt waren. Ik had gewoon te weinig gestu-
deerd. Vanaf nu zou ik het anders aanpakken. 
Tenminste, dat maakte ik mezelf wijs. Pas toen 
ik na dat eerste semester van het tweede jaar 
dramatische scores behaalde, raakte ik in pa-
niek.

Kathleen Bovin: Soms moet je eerst heel hard 

met je hoofd tegen de muur lopen vooraleer je 
wakker wordt.

Wat doet een studieloopbaanbegeleider in 
zo’n situatie?
Kathleen Bovin: In dit specifieke geval heb 
ik Maxim gemotiveerd om in dat tweede se-
mester met een schone lei te beginnen. De 
vakkencombinaties waren haalbaar. Hij mocht 
gewoon niet verdrinken in die faal-ervaring en 
moest proberen de schade te beperken door 
geen extra herexamens aan zijn lijstje toe te 
voegen. Daar is hij ook in geslaagd.

Maxim Stroobants: Die slechte cijfers kwa-
men als een mokerslag. Tegelijkertijd was het 
precies de wake-up call die ik nodig had. Een 
jaar langer over mijn studie doen: dat zag ik 
absoluut niet zitten. Pas in de gesprekken met 
Kathleen besefte ik dat die studievertraging er 
wel zat aan te komen als ik het roer niet he-
lemaal zou omgooien. Die confrontatie was 
pijnlijk. Tegelijkertijd moedigde Kathleen me 
aan om door te zetten. Het was nog haalbaar 
om mijn studies in vier jaar tijd af te ronden, 
zei ze. En ze wees op de interessante bouw-
kundevakken uit dat tweede semester. Dat 
motiveerde, want daar lag mijn passie. Op dat 

moment heb ik een klik gemaakt.

 GEEN SCHANDE 

Maar het loopt natuurlijk niet altijd zo goed af 
als bij Maxim…
Kathleen Bovin: Absoluut niet. Iedere student 
en iedere situatie vragen een andere aanpak. 
Studieloopbaanbegeleiding is een continue 
oefening in balans. Op sommige momenten 
moet je studenten zoals Maxim motiveren en 
dat extra mentale duwtje in de rug geven. Als 
je hen hun zelfvertrouwen teruggeeft en samen 
een realistisch actieplan opstelt, dan kunnen 
ze wonderen verrichten. Op andere momenten 
moet je studenten eerder voor zichzelf en voor 
hun eigen hoge verwachtingen beschermen. 
Soms is het écht geen goed idee om een vol-
ledig tweede jaar te combineren met vakken 
uit het eerste waarvoor je niet slaagde. Dan is 
afstuderen binnen de standaard termijn geen 
haalbare kaart. Hoe sneller studenten dat be-
seffen, hoe beter. 

En wat doe je in dat geval als studieloopbaan-
begeleidster?
Kathleen Bovin: Je moet de student leren rela-
tiveren en helpen aanvaarden dat een jaartje ► 
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extra geen schande is. In plaats van elke exa-
menreeks weer slechte cijfers te incasseren en 
het zelfvertrouwen aan diggelen te slaan, is het 
beter om een andere, aangenamere route te 
nemen. Een traject waarin ze hun studie over 
een langere periode spreiden, maar waarbij ze 
onderweg wél succeservaringen boeken.

Maar hoe?
Kathleen Bovin: Samen puzzelen we dan aan 
een haalbaarder studietraject. Nog andere ke-
ren blijkt een opleiding gewoonweg te hoog 
gegrepen. Dan proberen we de student zo 
snel mogelijk te heroriënteren naar een andere 
opleiding waarin hij wél wordt aangesproken 
op zijn talenten. Ook dat is geen drama. Zo-
lang de student de eindmeet haalt en op een 

eerlijke manier naar zichzelf en zijn eigen mo-
gelijkheden leert kijken, vinden wij die route 
evenzeer een succesverhaal.

 ERVARINGEN DELEN 

Bestaat studieloopbaanbegeleiding voorna-
melijk uit individuele gesprekken?
Maxim Stroobants: Ik heb heel wat individu-
ele gesprekken gevoerd met Kathleen om te 
kijken of ik nog op de goede weg zat. Maar de 
groepssessies vond ik even zinvol. Uit de erva-
ringen van medestudenten in dezelfde situatie 
kan je veel inspiratie putten.

Kathleen Bovin: In zulke sessies informeren 
we studenten over de mogelijkheden en de 

spelregels voor het opstellen van een indi-
vidueel traject. We geven hen een kader en 
wijzen hen op mogelijke valkuilen, maar uitein-
delijk maken zij zelf hun keuzes. Door hen in 
groep samen te brengen, ontstaat er een po-
sitieve dynamiek en een fijne interactie. De ene  
student deelt spontaan zijn negatieve ervaring 
over een combinatie van zware vakken. De 
andere vraagt al heel gericht naar eventuele 
praktische overlappingsproblemen in het les-
sen- of examenrooster. Die context dwingt hen 
tot meer reflectie en bewustere keuzes.

Maxim Stroobants: Je gelooft de ervaringen 
van medestudenten sneller dan het advies 
van een studieloopbaanbegeleider. Zij zitten in 
hetzelfde schuitje en begrijpen wat het is om 



“NIET BLINDSTAREN OP  
SLAAGCIJFERS” 

De slaagcijfers aan Vlaamse universiteiten zijn veel minder dramatisch dan 
krantenkoppen vaak doen geloven, zo blijkt uit UHasselt-onderzoek. “Ongeveer 
80% van de studenten die meteen na het secundair onderwijs starten aan Vlaamse 
universiteiten, behaalt binnen de vijf jaar een bachelordiploma. Op vlak van efficiëntie 
en rendement is België absolute koploper binnen de OESO”, zegt prof. dr. Erna 
Nauwelaerts die het onderzoek coördineerde. 

80% van de Vlaamse eerstejaarsstudenten be-
haalt een bachelordiploma. Bijna 60% onder 
hen in de opleiding waarvoor ze zich initieel in-
schreven. Iets meer dan 20% boekt succes na 
een heroriëntering naar een andere opleiding. 
Professor Erna Nauwelaerts: “Wanneer we het 
over slaagcijfers in het hoger onderwijs heb-
ben, mogen we ons dus niet blindstaren op de 

UHASSELT-ONDERZOEK NAAR SLAAGCIJFERS

slaagcijfers in het eerste jaar. We moeten het 
volledige traject aanschouwen. En dat traject 
ziet er vandaag heel anders uit dan twintig jaar 
geleden.” De meerderheid van de Vlaamse 
studenten wijkt vandaag af van ‘het modeltra-
ject’. Studieloopbaanbegeleiders helpen stu-
denten zo snel mogelijk de eindmeet te halen 
– met een individueel traject. 
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Als een student van het standaardtraject 
afwijkt, komt hij bij de studieloopbaan-
begeleiders terecht. “Wij leren de stu-
dent kritisch naar zichzelf kijken, infor-
meren over alle opties en doen er alles 
aan om hem terug op het juiste spoor te 
krijgen: met een aangepast programma 
of via heroriëntering”, zegt Heleen Vliex. 

Studieloopbaanbegeleiding is overi-
gens veel meer dan administratie. “Wij 
puzzelen die aangepaste trajecten niet 
bij elkaar. Dat doet de student zelf. Hij 
moet uiteindelijk zijn eigen leertraject in 
handen nemen”, zegt Lin Wu, studie-
loopbaanbegeleider Rechten. “Studie-
loopbaanbegeleiding is een leertraject 
an sich, waarin studenten bewuster en 
kritischer naar zichzelf leren kijken. We 
begeleiden dat persoonlijke groeipro-
ces: door de student de juiste vragen 
te stellen, een spiegel voor te houden 

COVER STORY: STUDENT KONING

ADVISING IS TEACHING
“De weg naar een diploma loopt vaak niet in rechte lijn. Er zijn heel wat hobbels onderweg. En bij al die hob-
bels zijn de studieloopbaanbegeleiders hét aanspreekpunt”, zegt coördinator Heleen Vliex.

en boeiende contexten te creëren waarin de 
onderlinge uitwisseling  van ervaringen gesti-
muleerd wordt.” Via welke route de student 
uiteindelijk zijn bestemming bereikt, is niet 

zo belangrijk. “Zo lang hij de eindmeet 
maar haalt en de route ernaartoe op een 
realistische manier – met veel zelfkennis 
– heeft opgesteld.”

tussen twee studiejaren te bengelen. Ik vind 
het schitterend dat we op deze manier met el-
kaar in contact gebracht worden. Tijdens het 
academiejaar stoot je ook vaak op dezelfde 
problemen. Dan is het fijn dat je elkaar al kent.

 HERPAKKEN 

Hoe is jouw studietraject na dat tweede jaar 
eigenlijk verlopen, Maxim?
Maxim Stroobants: Schitterend. In dat tweede 
jaar slaagde ik voor alle vakken uit het tweede 
semester. In de examens van de tweede kans 
kon ik mijn andere tekorten wegwerken. Omdat 
mijn studieresultaten in stijgende lijn evolueer-
den, mocht ik de resterende vakken uit tweede 
bachelor combineren met de volledige derde 
bachelor. Inclusief mijn bachelorproef. En ook 
daar slaagde ik met glans. Zo zie je maar: je kan 
jezelf nog prima herpakken na een valse start. 
Met een flinke dosis zelfinzicht, volharding én 
advies van je studieloopbaanbegeleider.■

Heleen Vliex en Lin Wu: “Studieloopbaan-
begeleiding is méér dan administratie.”
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“AAN UHASSELT LUÍSTEREN ZE NAAR DE STUDENTEN” 
STUDENTEN MET EEN STEM  

De meeste studenten hebben hun handen méér dan vol met studeren en fuiven. Maar er zijn er ook heel wat die 
zich daarnaast nog actief engageren in de Studentenraad (StuRa). Wie zijn ze? Wat doen ze? Waarom? En hoeveel 
tijd spenderen zij aan ‘studentenparticipatie’? UHasselt Magazine vroeg het aan Frank Bax, Valéry Frederix en Jonas 
Lieben. 

Wat was jouw rol als voorzitter van StuRa?
Studenten een stem geven in elke discussie en 
beslissing die gevolgen heeft voor de student 
zelf. Op alle niveaus binnen de universiteit én 
daarbuiten: dat is de rol van StuRa UHasselt. 
Van slechte WiFi op de campus tot de pro-
blemen rond studentenfuiven vorig jaar: wij 
kaarten problemen aan en zoeken naar oplos-
singen. Als voorzitter probeerde ik die rol zo 
goed mogelijk op te nemen én engageerde ik 
mij actief in de grotere beleidsthema´s op in-
stellingsniveau. Zo werkte ik o.a. mee aan de 
voorbereiding van de instellingsreview.

Hoeveel tijd spendeerde je hier gemiddeld 
aan?
Ik investeerde ontzettend veel tijd en energie in 
StuRa: zo’n 15 à 20 uur per week.

Wat maakte het voor jou de moeite waard?
De UHasselt neemt studentenparticipatie heel 
serieus. Zowel aan onze 23 vertegenwoordi-
gers – uit elke faculteit – als aan de studenten-
vertegenwoordigers in de OMT’s en evaluatie-
vergaderingen wordt écht feedback gevraagd. 
En met hun ideeën wordt ook rekening gehou-
den. Dat motiveert. Daarnaast putte ik veel in-
spiratie en inzichten uit mijn rol als voorzitter. 
Theorieën rond Business Intelligence, bijvoor-
beeld, werden plots heel tastbaar en praktisch 
wanneer je naar de invoer van dashboards en 
het BI-systeem keek waarmee de opleidingen 
hun kwaliteit in de toekomst willen meten. Bo-
vendien heeft de ervaring mijn communicatieve 
skills geen windeieren gelegd. 

“ LEVEN VAN DE   
 UHASSELT-STUDENT  
 BETER MAKEN”

“ SNEL OPLOSSINGEN  
 VINDEN VOOR  
 CONCRETE 
 PROBLEMEN”

FRANK BAX
MASTERSTUDENT HANDELSINGENIEUR 
VOORZITTER STURA 2015-2016

VALÉRY FREDERIX
BACHELORSTUDENTE RECHTEN 
LID EVALUATIEVERGADERING
+ VOORZITTER STURA 2016-2017 

Wat is jouw rol in de evaluatievergaderingen?
Op evaluatievergaderingen krijg je de kans om 
het gesprek aan te gaan met je professoren 
over hun onderwijs. Wat loopt er goed? Waar 
signaleren studenten problemen? Met onze 
feedback gaan de proffen meteen aan de slag. 
Worstelen veel studenten met een bepaalde 
lesmethode? Worstelt een groot aantal met 
gaten in voorkennis? Tijdens de vergaderingen 
zoeken we – constructief – naar oplossingen 
die op korte termijn het verschil kunnen ma-
ken.
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“AAN UHASSELT LUÍSTEREN ZE NAAR DE STUDENTEN” 

Wat is jouw rol in het onderwijsmanagement-
team (OMT)?
In het OMT focussen we op het curriculum van 
een opleiding. Sluiten de vakken mooi aan bij 
de noden van studenten en werkgevers? Zijn 
er overlappingen of hiaten? En kan de inhoud 
op een betere manier vorm krijgen? Als stu-
dent ervaar je aan den lijve wat een opleidings-
programma inhoudt. Je hebt wel ideeën over 
hoe het beter kan. 

Hoeveel tijd spendeer je hieraan?
De vergaderingen vinden één keer per maand 
plaats, maar ik spendeer elke week toch een 
uur of twee aan overleg met en terugkoppeling 

naar mijn medestudenten. 

Wat maakt het voor jou de moeite waard?
Het is ongemeen boeiend om als student mee 
na te denken over nieuwe curricula. En onze 
inbreng wordt zeer gewaard. Ik ben ontzettend 
blij met de nieuwe accenten in het hervormde 
opleidingsprogramma voor handelsingenieur in 
de beleidsinformatica. Doordat we dat nieuwe 
curriculum een jaar eerder konden doorvoeren, 
profiteren mijn medestudenten – en ik – nu van 
een rijker aanbod aan keuzemogelijkheden. 
Ook op persoonlijk vlak haal ik veel uit deze 
ervaring. Mijn professionele communicatieve 
skills, bijvoorbeeld, kregen een flinke boost.

Hoeveel tijd spendeer je hier gemiddeld aan?
De vergadering zelf vindt maar één keer per 
lesperiode plaats. Dat vraagt niet zo’n zware 
tijdsinvestering, maar je moet zowel op voor-
hand als nadien natuurlijk wel je achterban 
raadplegen. 

Wat maakt het voor jou de moeite waard?
De stem van de studenten wordt ernstig ge-
nomen – en dat is fijn. Problemen die we aan-
kaarten, worden meestal tijdig opgelost. Dat 
geeft voldoening. Bovendien leer je als student 
ook veel breder en kritischer kijken naar ver-
schillende aspecten van onderwijs. Het ver-
ruimt je blik.

“ MEE TIMMEREN  
 AAN EEN NIEUW 
 CURRICULUM”

JONAS LIEBEN
MASTERSTUDENT BELEIDSINFORMATICA 
LID ONDERWIJSMANAGEMENTTEAM 
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Mathijs Biesbrouck en Arne Nys, kers-
verse masters in de mobiliteitswe-
tenschappen, hebben de ‘AXA Award 
2016’ gewonnen. De prijs bekroont 
elk jaar de beste masterproeven over 
verkeersveiligheid, mobiliteit en duur-
zaamheid. 

Mathijs Biesbrouck onderzocht in hoeverre 
het rijhulpsysteem Pedestrian Forward Col-
lision Warning (PFCW) ongevallen kan ver-
mijden. Het precrashsysteem waarschuwt 
bestuurders via een geluids-, licht- of tril-
signaal voor een dreigende aanrijding met 
een voetganger. Arne Nys ontwikkelde de 
Mobile Public Transport Travel Assistent, 
een mobiele begeleidings-app die reizigers 
met het openbaar vervoer van deur tot deur 
begeleidt.

Onderzoekster Sarah Deville heeft een VITO-FWO-postdocmandaat in de wacht 
gesleept. Aan de UHasselt verricht zij onderzoek rond biofysica.

VITO-FWO-POSTDOCMANDAAT 
VOOR UHASSELT

‘AXA AWARD’ VOOR 
MOBILITEITSWETEN-
SCHAPPERS

Voor zijn doctoraat ontwikkelde Jonny 
Daenen (faculteit Wetenschappen) een 
systeem – ‘Gumbo’ – waarmee Big Data 
sneller en goedkoper berekend en geana-
lyseerd kunnen worden.  

“Het principe is eenvoudig: je geeft je vraag 
over bepaalde data in, Gumbo zoekt dan de 
beste manier om die te evalueren”, zegt dr. 
Daenen. Gumbo is vrij online beschikbaar. 
“Onze hoop is dat dit prototype zal worden 
opgepikt én geïntegreerd in een bestaand sys-
teem om Big Data te analyseren.”

ONDERZOEKER ONTWIKKELT SYSTEEM VOOR 
SNELLERE EN GOEDKOPERE BEREKENING BIG DATA

In het kader van het samenwerkingsakkoord 
tussen VITO en het FWO worden er elk jaar 
twee mandaten voor postdoctorale onderzoe-
kers toegekend aan beloftevolle jonge onder-
zoekers. De unieke combinatie van een zuiver 

academische onderzoeksomgeving aan een 
universiteit en de meer strategische onder-
zoeksomgeving van VITO, maakt deze man-
daten zeer gegeerd. Sarah Deville kon de 
jury overtuigen en sleepte zo’n VITO-FWO-
postdocmandaat in de wacht.
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GOOGLE NODIGT 
UHASSELT-PROF UIT VOOR ‘COLLEGE’

UHasselt-professor informatica Frank Neven werd door Stanford University en het 
hoofdkantoor van Google uitgenodigd om er de nieuwste ontwikkelingen in zijn onder-
zoeksdomein toe te komen lichten. 

Big Data zijn hot in het walhalla van de IT. En 
hoewel prof. dr. Frank Neven focust op funda-
menteel onderzoek naar algoritmes, ligt pre-
cies dáár de sleutel om die Big Data sneller en 
efficiënter te kunnen inzetten. “De hoeveelheid 
data die bedrijven vandaag over ons koop- en 
surfgedrag sprokkelen, zijn immens”, vertelt hij. 
“Als je weet dat de Amerikaanse supermarkt-
keten Walmart alleen al 250 Gigabyte informa-
tie per uur verzamelt, is duidelijk dat al die data 
niet op één computer passen.” En tóch willen 
bedrijven al die info gebundeld gaan analyse-
ren om in die immense informatiestroom patro-
nen te herkennen. “Aan de UHasselt bedenken 
wij nieuwe algoritmes om die data sneller bij 

Op 27 september reikte de UHasselt haar 
750ste doctoraat uit: aan Sofie Hennau (fa-
culteit Rechten).  

Voor haar doctoraat focuste Sofie Hennau op 
het Gemeentedecreet, dat een verandering van 
de politiek-ambtelijke verhoudingen ambieerde 
op een aantal (cruciale) punten. “Het opzet was 
een meer eigentijdse organisatie waarbij een 
managementteam met hoogste ambtenaren 
de gemeentelijke ambtenaren aanstuurt – in 
plaats van dat de burgemeesters en schepe-
nen dat doen.” Uit haar onderzoek blijkt dat dit 
Gemeentedecreet niet volstaan heeft om de 
verhoudingen tussen politiek en administratie 
te wijzigen op het terrein. Ook de heersende 
politiek-ambtelijke cultuur en de interne ambte-
lijke slagkracht zijn van doorslaggevend belang.

UHASSELT REIKT 750STE DOCTORAAT UIT

elkaar te brengen.”

AWARD
De onderzoeksgroep van Frank Neven won 
twee jaar op rij een award voor de beste we-
tenschappelijke bijdrage op een Amerikaans 
congres rond Big Data. Dat naast Stanford 
University ook internetgigant Google interesse 
toont in dat onderzoek, verbaast hem niet. 
“Google investeerde van bij zijn oprichting in 
een stevige onderzoekscultuur. In tijden waar 
technologie aan een duizelingwekkend tempo 
verandert, beseffen ze maar al te goed dat het 
vaak duurzamer is om die fundamentele algo-
ritmes verder te bestuderen.”



Hoe kan het grote aantal ongevallen met 
zwakke weggebruikers teruggedrongen 
worden? In het kader van een Europees 
project bestudeert het Instituut voor Mo-
biliteit (IMOB) gevaarlijke situaties met 
overstekende voetgangers en fietsers. 
IMOB gebruikt daarvoor de ontwikkelde 
RUBA-tool (Road User Behaviour Analy-
sis).

AANTAL ONGEVALLEN MET VOETGANGERS EN FIETSERS VERMINDEREN

Bij injecterende druggebruikers komen moeilijk te behandelen soorten Hepatitis C (HCV) significant meer voor. Dat 
blijkt uit een studie van de UHasselt en het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). De resultaten werden onlangs gepubliceerd 
in het wetenschappelijk tijdschrift The Journal of Hepatology.  

Wereldwijd zijn naar schatting 85 miljoen men-
sen geïnfecteerd met het Hepatitis C-virus. 
In het Westen komt het virus vooral voor bij 
mensen die drugs injecteren. 15% van de 
druggebruikers evolueert naar cirrose. Een 
levertransplantatie is vaak het laatste redmid-
del. “Hoewel Hepatitis C sinds enkele jaren 
relatief eenvoudig te behandelen is, is het nog 
steeds niet gelukt om één succesvol vaccin te  

ontwikkelen” zegt prof. dr. Geert Robaeys 
(UHasselt/ZOL). “HCV kent immers verschil-
lende ondersoorten of genotypes. En de keuze 
van het medicatieschema blijft afhankelijk van 
het genotype.”

Om na te gaan welke HCV-genotypes voorko-
men bij de belangrijkste risicogroep bestudeer-
de een UHasselt/ZOL-team data van recent 

gepubliceerde artikels uit meer dan 48 landen. 
Daaruit bleek duidelijk dat de HCV-genotypes 
1a en 3 – die moeilijker te behandelen zijn – 
opmerkelijk méér voorkomen bij mensen die 
drugs injecteren. 

“We gaan onderzoeken hoe we informatie van 
gevaarlijke en ongevaarlijke verkeerssituaties 
kunnen gebruiken om het risico op zware onge-
vallen te voorspellen. Met dit onderzoek willen 
we nagaan welke kruispunten gevaarlijk zijn en 
zwakke weggebruikers in conflict brengen met 
het autoverkeer. De geavanceerde RUBA-tool 
helpt ons om die kruispunten sneller te vinden”, 
legt IMOB-onderzoeker Tim de Ceunynck uit. 

Met dit onderzoek willen de onderzoekers ver-
keersexperten en lokale overheden helpen om 
gevaarlijke verkeerssituaties beter te detecte-
ren. “Met die inzichten kunnen zij maatregelen 
nemen die de veiligheid van voetgangers en 
fietsers zo doeltreffend mogelijk verbetert.”

HEPATITIS C-ONDERZOEK 
UHASSELT EN ZOL SCOORT 
HOGE OGEN
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VLIR-UOS heeft nieuwe financiering toe-
gekend aan de Engelstalige UHasselt-
masteropleidingen in de statistiek en 
mobiliteitswetenschappen. Deze Interna-
tional Course Program (ICP)-opleidingen, 
die voornamelijk openstaan voor studen-
ten uit ontwikkelingslanden, moeten het 
Zuiden wetenschappelijk helpen verster-
ken.  

Op de Vlaamse arbeidsmarkt is er nog 
geen gelijkheid tussen mensen mét en 
zónder beperking. Dat blijkt uit doctoraats- 
onderzoek van Eline Jammaers.  

De tewerkstelling van mensen met een be-
perking heeft de laatste jaren grote sprongen 
voorwaarts gemaakt – onder meer dankzij 
antidiscriminatiewetgeving. Maar tóch zie je 
dat werknemers met een beperking subtiel, 
maar structureel, worden achtergesteld op de 
werkvloer. “Organisaties stellen hun beleid en 
processen af op de ideale, hyperperformante 
werknemer. Daardoor krijg je ongelijke kansen, 
zij het in verschillende maten en op verschil-
lende manieren”, zegt Eline Jammaers.

FINANCIERING VLIR-UOS VOOR 
ENGELSTALIGE MASTEROPLEIDINGEN

“ WERKNEMERS MET BEPERKING 
 BOTSEN TEGEN IDEAAL VAN  
 HYPERPRODUCTIEVE WERKNEMER”

UHASSELT IN ACTION

De UHasselt-masteropleiding Statistics kan al 
jaren rekenen op grote interesse van studenten 
uit het Zuiden. Elk jaar ontvangt de universiteit 
zo’n 250 aanvragen voor 16 studiebeurzen. 
Prof. dr. Niel Hens: “Met de financiering voor 
deze ICP erkent VLIR-UOS de grote innova-
tieve en wetenschappelijke waarde van statis-
tiek in o.a. geneeskunde, voedselveiligheid en 
landbouw.”

Dankzij de ICP-financiering kunnen nu ook 
jaarlijks twaalf studenten uit ontwikkelingslan-
den Transportation Sciences studeren aan de 

UHasselt. “De klemtoon van deze opleiding ligt 
op verkeersveiligheid”, zegt prof. dr. Tom Brijs. 
“Doordat in groeilanden steeds meer mensen 
mobiel worden, stijgt ook het aantal verkeers-
slachtoffers dramatisch. Lokaal expertise op-
bouwen rond verkeersveiligheid kan levens 
redden.”

“Zo´n ICP heeft impact”, zegt oud-vicerector 
Onderzoek Paul Janssen. “Studenten die met 
hun expertise terugkeren naar hun thuisland, 
dragen met die kennis bij aan de lokale capa-
citeitsgroei.”
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ONDERZOEK IN ACTIE

“ WAT WIJ  
 DEDEN, WAS  
 PIONIERSWERK” 

WIM VOORDECKERS DOET ONDERZOEK NAAR 
FAMILIEBEDRIJVEN

Wereldwijd zijn de meeste ondernemingen familiebedrijven. In België maken 
ze zelfs 70% van de organisaties uit. Ze zijn verantwoordelijk voor de helft 
van ons BBP en een groot deel van onze tewerkstelling. Op welke manier 
heeft de factor familie impact op hun bedrijfsprocessen en -beslissingen? 
Daar probeert professor Wim Voordeckers in zijn onderzoek al vijftien jaar 
antwoorden op te formuleren.

Waar komt uw fascinatie voor familiebedrij-
ven vandaan? Zit dat ook in de familie?
Zowel mijn zus als broer zijn vandaag onderne-
mer, maar we hebben die passie voor onder-
nemen absoluut niet met de paplepel ingego-
ten gekregen. (Lacht) Integendeel, mijn vader 
was classicus en in de middelbare school volg-
de ik Latijn. Uiteindelijk ben ik economie gaan 
studeren, maar mijn passie voor familiebedrij-
ven ontstond pas veel later. Zelfs na mijn doc-
toraat. Aanvankelijk focuste ik in mijn onder-
zoek op financieringsproblemen en corporate 
governance in KMO’s. Via contractonderzoek 
kwam ik in contact met familiale KMO’s. Daar 
is mijn fascinatie ontstaan.

En wat fascineerde u dan precies?
Als academicus probeer je voortdurend de 
wereld rondom jou te begrijpen. Waarom ge-
dragen ondernemingen zich op een bepaalde 
manier? Hoe kan je dat gedrag analyseren en 
voorspellen? De meeste keuzes die bedrijven 
maken, kan je relatief makkelijk wetenschap-
pelijk onderbouwen met theoretische model-
len. Maar familiebedrijven gedragen zich heel 
anders. Op het eerste zicht lijken hun beslis-
singen zelfs vaak irrationeel. Dat intrigeerde 
mij. Waarom houden ze vast aan producten en 
ideeën die markteconomisch niet de grootste 

meerwaarde hebben? Als hun beslissingen 
minder afgestemd zijn op winstmaximalisatie, 
welke andere parameters drijven hen dan? En 
op welke manier zorgt de factor familie ervoor 
dat ze zelfs in crisistijden minder snel werk- 
nemers ontslaan dan andere bedrijven? Dat 
wou ik graag begrijpen. 

Was dat nieuw?
Twintig jaar geleden werd dit onderzoekstopic 
in de academische literatuur amper bestu-
deerd. Het was een boeiend, onontgonnen 
terrein dat smeekte om geëxploreerd te wor-
den. Pionierswerk.

 IMPACT 

Het UHasselt-onderzoek naar familiebedrij-
ven focust niet alleen op corporate gover-
nance?
Als je familiebedrijven goed wil doorgronden, 
dan mag je ze niet louter vanuit één discipline 
benaderen. Ons onderzoek is uiterst inter- 
disciplinair. In het UHasselt Research Centre 
for Entrepreneurship and Family Firms (het 
vroegere KIZOK, red.) bestuderen we fami-
liebedrijven vanuit heel diverse invalshoeken: 
HR, corporate governance, financieel ma-
nagement, accountancy, strategie, finance, 

organisatiepsychologie… Alles komt bij elkaar. 
Die veelzijdigheid maakt het onderzoek inte-
ressant.

Welke impact heeft dit academische onder-
zoek voor familiebedrijven zélf?
Familiebedrijven staan voor heel wat uitdagin-
gen. Daar zoeken ze oplossingen en handva-
ten voor. Ons onderzoek speelt daar gedeel-
telijk op in. Neem nu de problemen rond de 
familiale overdracht. Als wij in ons onderzoek 
nagaan of we structuren en mechanismen 
kunnen creëren die de generatieoverdracht 
vlotter doen verlopen, dan is dat ook interes-
sant voor die bedrijven zelf. Zij willen graag 
weten wanneer een niet-familiale CEO een 
interessante optie is en hoe ze dat proces in 
goede banen kunnen leiden.

Er is met andere woorden veel interactie tussen  
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het onderzoek en de bedrijfspraktijk…
Ja. Vooraleer we een nieuw onderzoekstopic 
opstarten, toetsen we eerst bij familieonder- 
nemers af welke onderzoeksresultaten hen 
kunnen inspireren en helpen. En de resultaten 
van ons onderzoek koppelen we steevast te-
rug, zodat er in de praktijk ook écht iets mee 
gebeurt. Via contractonderzoek, het ontwer-
pen van praktische tools en toegankelijke pu-
blicaties.

Hoe belangrijk is dat maatschappelijke?
Als een ondernemer mij vertelt dat mijn onder-
zoek hem geïnspireerd heeft om een andere 
koers te varen, dan doet mij dat persoonlijk net 
zo veel plezier als die toppublicatie in een in-
ternationaal vakblad. Het is fijn dat de inzichten 
die wij opdoen ook effectief doordringen tot in 
de hoofden van ondernemers. Maar in de eer-
ste plaats blijf ik natuurlijk een onderzoeker die 

academische vragen probeert op te lossen. 
Hoogstaande doctoraten en toponderzoeks-
resultaten blijven de belangrijkste manieren 
om onze expertise te laten groeien. Zonder die 
academische basis kunnen we met onze be-
vindingen geen grote maatschappelijke return 
leveren.

 ONDERWIJS  

Vertalen jullie die onderzoeksresultaten ook 
in het onderwijs?
Absoluut. In het laatste masterjaar besteden 
we een heel opleidingsonderdeel aan deze 
thematiek. Drie docenten benaderen een con-
creet onderwerp zoals de opvolgersproblema-
tiek elk vanuit hun eigen invalshoek: het puur 
economische, het emotioneel-organisatiepsy-
chologische en het juridische. Voor studenten 

is dat een eyeopener. Die 360°-benadering 
verruimt hun blikveld. Elk jaar volgen boven-
dien een aantal potentiële opvolgers van fami-
liebedrijven dat vak: dat maakt het hele verhaal 
nóg concreter en boeiender.

Waar liggen uw ambities nog?
Toen we vijftien jaar geleden met dit onderzoek 
begonnen, pionierden we daarmee. Wereld-
wijd. Vandaag is er internationaal veel interesse 
voor het onderzoek naar familiebedrijven. Dat 
maakt de competitie loodzwaar. Voor een klei-
ne onderzoeksgroep is het dus al een mooie 
prestatie om onze internationale toppositie te 
consolideren. Maar zou het ook niet fantas-
tisch zijn als wij met ons UHasselt-team een 
totaal nieuw model konden ontwerpen dat het 
hele onderzoek naar familiebedrijven op zijn 
kop zet? Je ziet: mijn grote droom reikt veel 
verder. ■



18

OVER DE GRENZEN

Handboogschieten is een relatief onbekende 
sport. Hoe ben jij daarbij terechtgekomen?
Het begon met een ZAP-pas, zo’n kaart 
waarmee lagereschoolkinderen nieuwe spor-
ten kunnen ontdekken. Een vriendje en ik 
vonden handboogschieten wel cool. Dat wil-
den wij dus graag eens proberen. Ik vond het 
meteen fantastisch en de trainer merkte snel 
dat ik talent had. Dat vriendje haakte af, maar 
ik ben blijven trainen.

Je combineerde topsport met een universi-
taire opleiding. Hoe haalbaar is dat?
Ik heb me altijd goed gerealiseerd dat ik met 
mijn diploma uiteindelijk geld zou verdienen 
en dat boogschieten altijd een hobby zou 
blijven. Daarom koos ik er ook heel bewust 
voor om geen studievertraging op te lopen. 
Dat maakte de combinatie allerminst evident, 
maar mijn prioriteit lag wél bij mijn opleiding.

Met een andere sport had je wellicht een an-
dere keuze gemaakt. Frustreert dat?
Vroeger wel, nu niet meer. Ik ben al lang blij 
dat mijn buitenlandse inzendingen intussen 
betaald worden door Topsport Vlaanderen en 
dat ik mijn materiaal gratis van de fabrikan-
ten krijg. Wat me af en toe nog frustreert, is 
dat mijn buitenlandse collega-boogschieters 

wél erkend zijn als topsporter A. Daardoor kun-
nen ze zich volop op hun sportcarrière focus-
sen. De tijd die zij in hun sport investeren, heb 
ik gewoonweg niet. Ik moet veel grotere offers 
brengen om goed voorbereid aan de start te 
verschijnen.

 EUFORISCH 

Hoe blij was je met je ticket voor de Olympische 
Spelen?
Bijna euforisch! De Spelen zijn hét sportieve 
hoogtepunt voor elke atleet. Je traint vier jaar 
naar dat moment toe. Als handboogschieter is 
ook al die media-aandacht fantastisch. Voor de 
sport an sich – onbekend en dus onbemind – en 
voor jezelf als persoon. Na elke ronde werd ik 
overstelpt met positieve berichtjes. (Lacht) Het 
leek wel alsof heel België mij aan het volgen 
was.

Wat maakt de Spelen zo speciaal?
Bij een gewoon wereldkampioenschap zie je en-
kel andere boogschieters. Hier ontmoet je ook 
atleten uit andere disciplines: wielrenners, tafel-
tennissers… Dat creëert een heel speciale sfeer. 
Iedereen toont oprecht interesse voor elkaars 
sport en je beleeft samen diezelfde droom. 
Dat schept een band. Als Belg voel je je intens  

verbonden met de andere Belgen. Dat onze 
landgenoten het in Rio zo goed deden, maakte 
van deze Spelen al helemaal een memorabele 
ervaring. ´s Avonds volgde je de prestaties van 
de anderen op tv in het olympisch dorp. Dat 
was heel bijzonder.

 LEERSCHOOL  

Je droomde van een plek bij de top 8. Hoe 
zwaar viel die zeventiende plaats je?
Boogschieten blijft altijd een momentopname. 

In juni studeerde Robin Ramaekers aan de UHasselt af als industrieel 
ingenieur. In augustus vertegenwoordigde de handboogschieter ons land op 
de Olympische Spelen in Rio, waar hij op een zeventiende plaats strandde. 
“De Spelen zijn voor elke atleet hét hoogtepunt van vier jaar werken. Daar kan 
je aan de wereld laten zien waar je de afgelopen jaren zo hard voor getraind 
hebt.”

“ DE SPELEN ZIJN 
 HET ALLERHOOGSTE 
 VOOR EEN ATLEET”

STUDENT INDUSTRIEEL INGENIEUR ROBIN RAMAEKERS, OLYMPIËR IN RIO 
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Eén slecht moment kan je zuur opbreken. Dat 
weet je van tevoren. Tijdens de kwalificatie-
rondes schoot ik elf rondes ontzettend goed. 
De laatste ronde verloor ik heel even mijn con-
centratie…. Maar geschoten is geschoten. Je 
kan die pijlen niet meer terughalen, hè. En toen 
mijn Spaanse tegenstander in de 1/16-finale 
de maximumscore schoot voor zeven van de 
negen pijlen, wist ik meteen dat mijn olym-
pisch avontuur daar ophield. Hoe tevreden ik 
ook was over m’n manier van schieten: hij was 
gewoon sterker. 

Teleurgesteld?
Zwaar gefrustreerd was ik daar niet over. Toen 
ik zag dat hij in de volgende ronde datzelfde 
niveau absoluut niet haalde, stak die frustratie 
wel even de kop op. (Lacht) Maar dat is top-
sport. Je zal altijd meer wedstrijden verliezen 
dan winnen. Leren incasseren hoort erbij. En 
ondanks die zeventiende plaats hou ik aan 
Rio alleen maar een positief gevoel over. Het 
was een prachtige ervaring én een fantasti-
sche leerschool.

En nu? Trainen voor Tokio 2020?
De afgelopen maanden waren ontzettend 
zwaar, dus nu is het eerst even tijd voor rust. 
Uiteraard blijf ik regelmatig trainen en wed-
strijden schieten, maar de komende weken 
vind je mij niet meer op elk vrij moment van de 
dag op de piste. Nu stort ik mij eerst even op 
dat andere nieuwe avontuur: mijn eerste job 
als projectleider. Vanaf volgend jaar beginnen 
we dan weer hard te timmeren aan de weg 
naar Tokio. ■
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“EEN BOOST 
VOOR MIJN CV”  

STUDENT KLÅSS CLERKX ‘CEO VOOR EEN MAAND’ BIJ ADECCO 

Er zijn vakantiejobs en er zijn vakantiejobs. Klåss Clerkx (23) behaalde in juni aan de UHasselt zijn diploma Toegepaste 
Economische Wetenschappen. In juli ging hij bij Adecco aan de slag als… CEO. Een maand lang mocht hij het bedrijf 
leiden, aan de zijde van Country Manager Nico Reeskens. 

Meer dan 1.200 jongeren schreven zich in voor 
de ‘CEO For One Month’-wedstrijd van de 
Adecco Group. “De advertentie op hun website 
– Word jij de nieuwe CEO? – trok meteen mijn 
aandacht. Getuigenissen van de vorige winnaars 
op YouTube prikkelden mijn interesse nóg meer. 
CEO is een droomjob voor elke TEW-student. Ik 
ben ook iemand die niet bang is van een uitda-
ging, dus ik heb mijn CV geüpload. Onder het 
motto: Wie niet waagt niet wint. (Lacht) En ik was 
toch op zoek naar een vakantiejob.

Met 1.200 kandidaten moet de selectie lood-
zwaar geweest zijn. Welke proeven moest je 
doorlopen?
Op basis van de CV’s werd de eerste selectie 
gemaakt. Vervolgens moest je online een heel 
aantal cognitieve testen afleggen: o.a. wiskun-
de, Nederlands, Frans en Engels. Op basis van 
die resultaten werden er twintig kandidaten 
uitgenodigd voor een interview. Zes van hen 
mochten uiteindelijk naar het bootcamp waar 
de uiteindelijke winnaar geselecteerd werd. 

En wat hield dat bootcamp dan in?
Een dag lang werden we aan proeven onderwor-
pen. Past je persoonlijkheid bij de waarden van 
de Adecco Group? Hoe zit het met je sociale-
mediaskills en je talenkennis? Ben je in staat om 
een business game tot een goed einde te bren-
gen? Hoe goed ga je om met tijdsdruk? En ben 
je wel een teamspeler? Daar werd in die testen 
vooral naar gepeild. Er was ook een één-op-één-
gesprek met de echte CEO, Nico Reeskens.

Waarom heeft Adecco voor jou gekozen, denk je?
Mijn enthousiasme, gedrevenheid en creativiteit  
maakten het verschil. Dan merk je dat pure 

academische kennis alleen niet volstaat. In de 
zoektocht naar een job zijn soft skills en je per-
soonlijkheid minstens even belangrijk. Gelukkig 
heeft de UHasselt daar altijd veel aandacht aan 
besteed. Presentaties houden, in team werken 
of een normaal gesprek voeren met een prof 
zonder je geïntimideerd te voelen... Dat was ik 
gewoon en dat heeft me absoluut geholpen. 
Bovendien kwamen mijn TEW-opleiding en 
mijn afstudeerrichting Innovatie en onderne-
men mij schitterend van pas. In het business 
game heb ik kunnen tonen dat ik heel syste-
matisch en strategisch de juiste stappen kan 
doorlopen in een bedrijfsproces.

WORK IN PROGRESS

unieke kans om alle directievergaderingen mee 
te volgen, bedrijven te bezoeken, heel concrete 
business cases uit te werken… En men vroeg 
mij voortdurend expliciet naar ideeën. 

Interessant?
Alles wat ik aan de UHasselt geleerd heb, werd 
meteen heel concreet. Ik zag hoe de puzzel in 
elkaar paste en heb mijn grenzen kunnen ver-
leggen. Op een bepaald moment sprak ik in 
een kwartaalupdate bijvoorbeeld alle Frans-
talige medewerkers van Adecco België toe. 
(Lacht) Toch een hele prestatie als je mijn 
cijfers voor Frans bekijkt. Mijn professioneel 
netwerk kreeg een immense boost door alle 
interessante mensen die ik mocht ontmoeten. 
En ik heb waanzinnig veel geleerd uit de con-
structieve en motiverende feedback van Nico. 
Met een CEO als persoonlijke coach maak je in 
een recordtijd een grote evolutie door.

En nu?
Ik ben helemaal gevallen voor de waarden van 
Adecco. Van de selectieproeven tot het einde: 
altijd zat de sfeer goed. Iedereen binnen de orga-
nisatie ademt datzelfde enthousiasme uit. Het is 
een horizontale organisatie met een open bedrijfs-
cultuur. De deur van de managers staat hier ook 
letterlijk open. Als er bij Adecco een mooie functie 
verschijnt, zal die dan ook meteen mijn aandacht 
trekken. Maar ook indien ik elders terecht zou  
komen, draag ik de Adecco Group mee. Deze 
ervaring hertekent mijn CV. En voor de groei 
die ik als jonge professional in korte tijd mocht  
doormaken, ben ik ontzettend dankbaar. ■

www.adecco.be
www.waytowork.be

“ Alles wat ik  

 aan UHasselt  

 leerde, werd  

 meteen heel  

 concreet.”

 FRANS 

Hoe zag jouw maand als CEO eruit?
Een maand lang werd ik de schaduw van Nico 
Reeskens. Waar hij ging, was ik ook. Ik kreeg de 

Klåss Clerkx (rechts) was een maand lang de schaduw van Nico Reeskens.
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PARTNERS IN INNOVATIE

“Nieuw Dak verhuurt 3.600 sociale woningen 
in Genk, As, Opglabbeek en Zutendaal. Met 
zo’n patrimonium ben je vanzelf regelmatig aan 
het renoveren”, vertelt Johan Max, diensthoofd 
bouw- en renovatieprojecten. “Ervoor zorgen 
dat onze woningen technisch in orde blijven en 
comfortabel zijn: dat is standaard. Maar eigen-
lijk willen we graag een stapje verder gaan door 
onze woningen bijna energieneutraal en levens-
loopbestendig te renoveren.”

“Hoe kunnen we een mutatiemoment, de korte 
periode tussen twee huurders, gebruiken om 
een woning op de duurzaamste manier te reno-

In twee weken tijd een huis uitbreiden én renoveren tot een 
bijna-energieneutrale woning. Het consortium Mutatie+ 
bewees in een sociale woonwijk in Genk-Zwartberg dat 
het kan. En er is meer, want het project verkent met 
zijn innovatieve, modulaire bouwmethodes ook nieuwe 
bouwtechnieken die economische opportuniteiten 
kunnen scheppen voor de bouwsector in deze regio. In 
deze Limburgse proeftuin wordt duurzaamheid – sociaal, 
ecologisch én economisch – geherdefinieerd én naar een 
hoger niveau getild.

RENOVEER EENS EEN HUIS 
IN TIEN DAGEN 

DUURZAAMHEID OP KRUISSNELHEID MET MUTATIE+ 

veren en uit te breiden? Daar wilden wij graag 
mee over nadenken”, zegt dr. ir. Ann Verlin-
den, directeur van BJW. “Energie-efficiëntie is 
vandaag een uitdaging, maar met de nieuwe 
bouwmethodes en -technieken willen we nog 
verder gaan. De renovatie moet immers ook so-
ciaal duurzaam zijn. Ze moet levenslang wonen 
haalbaar en betaalbaar maken voor iedereen.”

 LEVENSLOOPBESTENDIG 

Dr. Herssens, wat is de meerwaarde van dit 
project voor de UHasselt?
Jasmien Herssens: Het is de allereerste keer 

in Europa dat een project duurzaamheid zÓ 
breed definieert. Daarmee vloeien in Mutatie+ 
twee onderzoekslijnen van UHasselt-ARK mooi 
in elkaar over: Substainability en Design for 
More. Voor ons is dit project een schitterende 
manier om ons onderzoek in de praktijk uit te 
testen en, achteraf, proefondervindelijk ook 
de meerwaarde van de veranderingen weten-
schappelijk te onderbouwen.

Waarin schuilt de grote innovatie van 
Mutatie+?
Johan Max: Het hoeft geen betoog dat inves-
teren in energie-efficiëntie rendeert. En er zijn 
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voldoende interessante technieken op de markt 
die hier al op inspelen: gevelisolatie, zonne- 
boilers en zonnepanelen. Maar de snelheid 
waarmee we onze eerste pilot verbouwd heb-
ben, is wél een unicum. In amper tien werk-
dagen werd de hele woning gerenoveerd. Het 
bestaande huis werd ook binnenin helemaal 
gerenoveerd en we plaatsten een extra woon-
module om meer leefruimte te creëren.

Hoe ging dat zó snel?
Ann Verlinden: Als je het mutatiemoment zo 
kort mogelijk wil houden, is werken met prefab-
units een must. De wooneenheden en volledig  

uitgeruste scheidingswanden moesten ter 
plaatse alleen nog gemonteerd worden. 
Daarmee spaar je ontzettend veel tijd uit. In 
amper twee dagen tijd verwijderden we de hele 
achtergevel en plaatsten we de nieuwe prefab-
wand. Met alle bouwpartners maakten we op 
voorhand een uitdagende leanplanning om dat 
te realiseren.

En hoe reageerden de bewoners?
Jasmien Herssens: Met die modulaire woon-
modules winnen we – naast veel tijd – ook veel 
comfort. De bewoners waren heel enthousiast 
over de veranderingen die we doorgevoerd 

hebben: extra leefruimte, brede deuren, meer 
zonlicht, zicht op de tuin… Al die elementen 
droegen bij aan een hoger gebruikscomfort. En 
dat comfort is bovendien levensloopbestendig. 
Heeft de huurder in een andere fase van zijn le-
ven eerder nood aan een zorgoplossing dan aan 
extra leefruimte? Dan kan deze module even snel 
weer ingeruild worden voor een zorgunit.
 
 MINDSHIFT 

Wat nu?
Johan Max: De verbouwing van de eerste pi-
lot was een succes. Daarmee hebben we ► 
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INNOVATIEVE BOUWMETHODES: UITGEDACHT EN GETEST

ÉÉN AMBITIE, 
VELE PARTNERS

Mutatie+ renoveert in drie jaar tijd drie 
sociale woningen in Genk. Eén renovatie 
werd al volledig afgewerkt, de tweede is 
in voorbereiding. Het project wordt in het  

In Mutatie+ bundelen actoren uit ken-
niscentra, de bouwsector en een so-
ciale huisvestingsmaatschappij de 
krachten rond duurzame, innovatieve 
bouwmethodes. 

Naast de sociale huisvestingsmaatschap-
pij Nieuw Dak, conceptontwikkelaar BJW 
en de UHasselt-onderzoeksgroep ARK, 
zetten ook de volgende partners mee hun 
schouders onder dit project: Aristoco, IN-
TER, KU Leuven/Energyville, PXL Tech, 
Thermad-Brink, Vantilt Houben architec-
tenbureau bvba, VD Kreeke, Warsco Units 
en het Wetenschappelijk en Technisch 
Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB).

kader van de Limburgse proeftuinen gereali-
seerd met de steun van het Agentschap Inno-
veren en Ondernemen (het vroegere IWT, red.). 

Meer weten? 
Surf dan naar www.mutatieplus.eu

bewezen dat onze ambities haalbaar en betaal-
baar in de praktijk zijn. Vanuit de ervaring die we 
hebben kunnen opdoen, stellen we onze ambi-
ties voor de tweede pilot nóg scherper.

Ann Verlinden: We zijn vastbesloten om te 
bewijzen dat ecologische en sociale duur-
zaamheid geen luxe hoeft te zijn voor de happy 
few. De bouwpartners van Mutatie+ – Vantilt  
Houben, van de Kreeke Bouw, Warsco Units en 
Thermad-Brink – zijn er alvast klaar voor. 

Jasmien Herssens: Levensloopbestendig en 
flexibel bouwen, kan enorme kansen betekenen 
voor de lokale bouwindustrie. We hopen dat we 
met Mutatie+ mooie impulsen kunnen geven 
aan frisse ondernemersideeën.

Johan Max: Tegelijkertijd willen we met dit 
project ook de overheid inspireren. Investeren 
in energiebesparing rendeert onmiddellijk voor 
100% voor de huurder, maar op dit ogenblik is 
er totaal geen terugverdieneffect voor de sociale 
bouwmaatschappij. Met de proeftuin zoeken 
we ook naar oplossingen voor de betaalbaar-
heid van de extra investeringen. Met de huidige 
financiering en de huurprijsberekening kan de 
sector met dit soort renovaties immers geen 
enkel terugverdieneffect realiseren en wordt 
investeren in energiebesparende technieken 
geen haalbare en betaalbare piste. Met Muta-
tie+ tonen we waar de kansen liggen. Hopelijk 
creëert de overheid straks de context om die 
kansen voluit te grijpen. ■

V.l.n.r.: Johan Max, Ann Velinden en Jasmien Herssens.
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TERUGBLIK / VOORUITBLIK  

Als kind was hij al gefascineerd 
door de wonderen van de natuur. 
Die verwondering bleef en 
zijn nieuwsgierigheid groeide. 
“Verwondering is de moeder van elk 
goed onderzoek. Niet begrijpen en 
antwoorden zoeken: daarmee begint 
het uiteindelijk allemaal”, zegt prof. 
dr. Jan Colpaert die op 5 juli werd 
aangesteld als nieuwe decaan van de 
faculteit Wetenschappen.

VERWONDEREN 
EN VERBINDEN

JAN COLPAERT IS NIEUWE DECAAN 
FACULTEIT WETENSCHAPPEN
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“Mijn onderzoeksdomein is in wezen funda-
menteel. Het brengt kennis bij over hoe cellen 
functioneren en omgaan met stress. Het staat 
nog relatief ver van toegepast onderzoek, met 
een onmiddellijke economische en maatschap-
pelijke relevantie… Maar uiteindelijk draagt dit 
soort fundamentele kennis altijd onrechtstreeks 
bij tot een beter begrip van het leven op onze 
planeet, en de hoognodige ontwikkeling van 
nieuwe duurzame ecologische technologieën.”

 BALANS 

De maatschappij koestert vandaag hoge ver-
wachtingen voor wetenschappelijk onderzoek. 
“Alles moet bijna onmiddellijk relevant zijn. Maar 
zo werkt wetenschap niet. Binnen de onder-
zoeksinstituten van de UHasselt streven we 
naar een evenwichtige balans tussen funda-
menteel onderzoek en toepassingen met een 

Biologie is nog een jonge wetenschappelijk dis-
cipline. Prof. dr. Colpaert: “Eigenlijk is ze pas in 
de twintigste eeuw opgenomen als volwaardig 
vakgebied aan de universiteiten wereldwijd. Dit 
betekent dat het veld nog volop in ontwikkeling 
is en dat er elke dag weer nieuwe dingen ont-
dekt worden. Dat maakt het ongemeen boei-
end, maar het betekent ook dat de curricula van 
de opleiding biologie nog mee moeten evolue-
ren met die snel groeiende kennisexplosie – veel 
meer dan de andere wetenschappen.”

“Als je biologiecursussen van twintig jaar gele-
den met die van vandaag vergelijkt, zien die er 
“letterlijk voor de helft anders uit. Welke dingen 
vinden we aan de UHasselt belangrijk? Wat 
willen we onze studenten precies bijleren? En 
hoe kunnen we hun verwondering voor deze 
fascinerende wetenschap continu blijven prik-
kelen met ons opleidingspakket? Dat zijn din-
gen waar ik graag mee over nadenk. Als vak-
groepverantwoordelijke en voorzitter van het 
onderwijsmanagmentteam biologie.”

“Als kind maakte ik lange boswandelingen met 
mijn vader. Daar genoot ik met volle teugen 
van. Die prachtige kleurschakeringen die zich 
aanpasten aan elk seizoen, de geur van den-
nenbomen…. Heerlijk. Mijn liefde voor de na-
tuur heb ik van hem gekregen. Net zoals zijn 
nieuwsgierigheid. Want ook hij wou voortdu-
rend begrijpen wat hij rondom zich zag”, ver-
telt professor Jan Colpaert. “Mijn vader zocht 
dingen op over de planten en dieren die we 
ontmoetten en deelde zijn kennis met mij.”

Verwondering is de drijfveer in zijn carrière. 
“Vanuit die verwondering wou ik begrijpen. En 
elk nieuw antwoord bracht mij weer nieuwe 
vragen. Eigenlijk ben ik altijd gewoon de vra-
gen gevolgd die op mijn pad kwamen. Die 
brachten mij ook bij de UHasselt.” 

“Als biologiestudent raakte ik gefascineerd 

 ONDERZOEKER PUR SANG  VERANTWOORDELIJKE
 VAKGROEP BIOLOGIE 
 EN OMT-VOORZITTER

door een groep van paddenstoelen die mycor-
rhiza heten. Anders dan de ‘klassieke’ pad-
denstoelen spelen zij geen rol in de afbraak 
van dode plantenresten. Mycorrhiza zijn sym-
bionten die planten assisteren bij het verzame-
len van voedingsstoffen en mineralen. Dat was 
nieuw voor ons en nodigde uit tot verdere stu-
die.” Toen hij bij een excursie enkele soorten 
mycorrhiza zag floreren in de Limburgse zink-
woestijnen, was het onderwerp van zijn docto-
raatsonderzoek een feit. “Hoe deze bijzondere 
soorten konden gedijen in een toxische bo-
dem werd een fascinerende onderzoeksvraag 
waaraan we nog steeds verder werken. En in 
het Centrum voor Milieukunde (CMK) zetten 
we zelfs nog een stap verder naar mogelijke 
toepassingen, door te onderzoeken op welke 
manier dat onderliggende biochemische pro-
ces van adaptatie een rol kan spelen bij de sa-
nering van verontreinigde bodems.”

“ Fundamenteel onderzoek 

 krijgt nog een plaats aan de 

 UHasselt. En dat is maar 

 goed ook.”

onmiddellijke economische en maatschappe-
lijke meerwaarde… En dat is belangrijk. Maar 
we behoeden ons tegelijkertijd voor een louter 
vraaggestuurde kijk op wetenschappelijk on-
derzoek.”

Fundamenteel onderzoek krijgt nog een plaats 
aan de UHasselt. “En dat is maar goed ook”, 
vindt professor Colpaert. “Als het hier niet meer 
gebeurt, gebeurt het straks nergens nog. Dan 
droogt die hele pipeline aan nieuwe inzichten 
onvermijdelijk op. De innovaties met de groot-
ste maatschappelijke meerwaarde zijn immers 
altijd gestoeld op fundamenteel wetenschappe-
lijk onderzoek. Als decaan wil ik die visie van de 
UHasselt mee helpen uitdragen en zal ik mee 
blijven streven voor die wisselwerkingen tussen 
fundamenteel, toegepast onderzoek en valori-
satietrajecten in de onderzoeksinstituten van 
onze faculteit.” 
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Op 5 juli werd Jan Colpaert aangesteld als 
decaan van de faculteit Wetenschappen – als 
opvolger van Karin Coninx, die per 1 oktober 
vicerector Onderwijs werd. “In die functies als 
vakgroepverantwoordelijke en OMT-voorzitter 
heb ik mijn liefde voor het beleid ontdekt. De 
dialoog aangaan. Mee keuzes helpen maken. 
De krijtlijnen uitzetten en mee bouwen aan 
boeiende kaders waarbinnen onderzoekers en 
studenten zich gestimuleerd voelen. Een om-
geving waarin – vanuit verwondering – nieuwe 
inzichten kunnen ontstaan. Dat vind ik interes-
sant”, zegt hij.

 SCHAKEL 

Als decaan ziet Jan Colpaert zich als de scha-
kel tussen het beleid en de onderzoekers van 
de faculteit. “Een bruggenbouwer die mensen 
en ideeën met elkaar verbindt. Een rol waar ik 
naar uitkijk”, klinkt het. “Stevige bomen groeien 
steevast van beneden naar boven. Dat geldt 
net zo voor ideeën in een organisatie als de 
UHasselt. Het is de creativiteit van onze weten-
schappers die voor een groot deel het succes 
van de universiteit bepaalt. Als decaan wil ik 
streven naar een sterke bottom-updialoog met 
het beleid waarin die ideeën en die creativiteit 
alle kansen krijgen.”

 DECAAN 

“ Mijn liefde 

 voor de natuur  

 kreeg ik van  

 m’n vader.”
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“ De pioniersgeest  

 aan die nieuwe  

 faculteit Rechten  

 was voelbaar:  

 iedereen was  

 ambitieus en  

 gedreven.”
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Of ze er destijds ooit aan getwijfeld heeft om 
rechten te gaan studeren, al was het maar één 
nanoseconde? “Neen. Het stond in de sterren 
geschreven. Van zodra ik kon praten, vond 
mijn hele omgeving al dat ik advocate moest 
worden. (Lacht) En toen ik eenmaal begon te 
snappen wat die job concreet inhield, was mijn 
fascinatie helemaal compleet. Hoe meer ik las 
over rechten, des te groter mijn vastberaden-
heid”, zegt Ann Tulmans.

Waarom koos je destijds voor de UHasselt?
Het vernieuwende onderwijsconcept sprak mij 
enorm aan. Intensief werken met recht in kleine 
onderwijsgroepen, het probleemgestuurd on-
derwijs, de focus op de praktijk en casussen… 
Het klonk me als muziek in de oren. Hier was 
rechten méér dan ‘uit het hoofd leren’. Je ging 
meteen met je theorie aan de slag. De proffen 
met wie ik sprak op de infodagen ademden 
professionaliteit en gedrevenheid uit.

En toen je eenmaal écht gestart was?
De werkelijkheid was zoals de UHasselt die 
had voorgesteld in de brochures. Vanaf de 
eerste dag paste je theorieën toe op een 

concrete casus. Je ploos wetboeken uit, zocht 
naar verbanden en je stelde je kritisch denk-
vermogen op scherp. Op sociaal vlak heb ik 
mezelf wel een paar keer moeten overwinnen, 
want in nieuwe omgevingen was ik best wat 
schuchter. Aan de UHasselt heb ik geleerd om 
mijn stem te laten horen, mijn ideeën helder te 
communiceren en mijn mannetje te staan.

 PIONIERSGEEST 

Jouw start viel samen met de start van de 
rechtenopleiding aan de UHasselt. Was dat 
voelbaar?
Van praktisch-organisatorische opstartproble-
men heb ik weinig gemerkt. Maar de pioniers-
geest was wel voelbaar: iedereen was ontzet-
tend ambitieus en gedreven. De sfeer onder 
studenten en proffen was voortreffelijk. (Lacht) 
Wij hadden misschien geen voorgangers aan 
wie we goede raad of tips konden vragen, 
maar we hadden elkaar. 

Weet je: vaak hoor je dat rechten een nega-
tieve studiekeuze is. Je hebt geen specifieke 
voorkennis nodig, er komt geen wiskunde ► 

De dag dat de faculteit Rechten haar deuren opende – september 
2008 – was Ann Tulmans erbij. Ook voor haar was het de start van een 
nieuw hoofdstuk. Ein-de-lijk ging ze studeren om te worden wat ze 
altijd wilde zijn: advocate. “Aan mijn studententijd in Hasselt plakken 
alleen maar mooie herinneringen vast.”

“IK BEN NU 
WAT IK ALTIJD 

AL WILDE ZIJN”

ANN TULMANS (RECHTEN) IS ADVOCATE BIJ 
‘ROODHOOFT & ALLAERTS’

ALUMNA IN DE KIJKER 



30

aan te pas en je kan met het diploma nog alle 
kanten uit. Aan de UHasselt gold dat aller-
minst: bijna alle studenten waren even gepas-
sioneerd. Als je geen oprechte fascinatie voor 
rechten hebt, zal je in dit onderwijssysteem 
ook niet lang overleven, denk ik. Want de lat 
ligt hoog en je moet elke dag presteren. Ben je 
niet goed voorbereid, dan val je door de mand. 
In een onderwijsgroep van 20 studenten kan je 
je niet verstoppen, hè.

Vroeg dat niet ontzettend veel zelfdiscipline?
“Absoluut, maar die discipline heb ik vandaag 
óók elke dag nodig in mijn job. Als advocate 
moet je voortdurend nieuwe dingen uitzoeken. 
Dan moet je weten waar je moet beginnen te 
zoeken, welke theorie je nodig hebt en hoe je 
dat dan gaat toepassen op het juridische pro-
bleem dat op je bureau ligt. Die skills had ik al 
aardig in de vingers.

 PLEITJUWEEL 

Is het beroep van advocate wat je er van ge-
hoopt had?
Nog veel meer! Ik geniet van elke minuut. Plei-
ten, bemiddelen, het voorbereidende dossier-
werk, consultaties met cliënten, overleg met 
notarissen of deskundigenrapporten opvra-
gen… Ik vind het allemaal even prettig. Elke 

dag is afwisseling troef. Ook in het soort dos-
siers dat ik opvolg, zie je die variëteit. Van fami-
lierecht tot ondernemingsrecht: op het kantoor 
waar ik werk, mag ik van alles proeven.

Je bent gulzig?
Best wel. Ik grijp elke kans die ik krijg om de 
advocatuur – in haar breedste vorm – verder te 
ontdekken. Als bestuurslid van de Conferentie 
van de Jonge Balie Turnhout help ik events en 
vormingen organiseren voor de advocaten van 
mijn balie. En ook in de alumniwerking van de 
UHasselt-rechtenopleiding engageer ik mij met 
veel plezier.

Als jonge advocate won jij dit jaar het Vlaamse  
Pleitjuweel. Ligt daar jouw grootste passie: 
pleiten?
Ik pleit ontzettend graag. Als studente vond ik 

de moot courts al fantastisch. Deelnemen aan 
die Vlaamse pleitwedstrijd was een geweldige 
ervaring. En een hele eer, want enkel de win-
naars van de lokale pleitwedstrijden mogen 
deelnemen. Het was fijn om die prijs voor de 
balie van Turnhout in de wacht te slepen. Maar 
in alle eerlijkheid:  het voorbereidende werk 
vind ik net zo heerlijk. Gelukkig maar, want 
pleiten maakt misschien slechts tien  procent 
van mijn bezigheden uit.

Waar liggen jouw ambities nog?
Ik voel me goed op het kantoor waar ik nu 
werk. Hier krijg ik mooie kansen en leer ik elke 
dag bij. Blijven groeien als advocaat en nog 
beter worden in wat ik doe: dat is mijn grootste 
ambitie. Zo wil ik steeds meer gaan betekenen 
voor het kantoor waar ik werk en voor mijn cli-
enten. ■

“ Aan mijn studententijd in  

 Hasselt plakken alleen maar  

 mooie herinneringen.”

ALUMNA IN DE KIJKER 

Ann Tulmans tijdens haar proclamatie in 2013.



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

Welke UHasselt SEE-opleiding past bij u? 
Ontdek ons aanbod op www.uhasselt.be/see

WELKE UHASSELT 
SEE-OPLEIDING 
HELPT U GROEIEN?

Universiteit
Hasselt
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Wat waren jouw verwachtingen toen jij je in-
schreef voor het postgraduaat?
Ik ben industrieel ingenieur van opleiding. Van 
boekhouden, financieel management of HR 
wist ik helemaal niets. Met dit postgraduaat 
wou ik mijn blik op de onderneming verbreden 
en de onderliggende bedrijfsprocessen beter 
begrijpen. Niet om expert te worden in één van 
de disciplines, maar om met een andere bril 
naar mijn job en Democo te kijken.

Heeft de opleiding die verwachtingen ook 
kunnen inlossen?
Absoluut. Voor mij was het een hele nieuwe 
wereld die openging. Een compleet andere 
manier van kijken. De opleiding is bovendien 
bijzonder praktisch en meteen toepasbaar. 
Hoewel ik Bedrijfskunde niet gevolgd heb om 
mijn job beter uit te oefenen, merk ik dat ik nu 
tóch met andere ogen naar mijn rol als pro-
jectleider kijk. Hoe stuur ik mijn team aan? Op 
welke manier kan ik hen nog beter motiveren? 
En hoe kan je innovatie en verbetering stimu-
leren? Door intensief met die vragen bezig te 
zijn, krijg je heel wat frisse inzichten waarmee 
je meteen aan de slag kan.

De deelnemersgroep is bijzonder hetero-
geen. Is dat geen nadeel?
Helemaal niet. Als je doctoraatsstudenten, 
advocaten, bedrijfsleiders en managers uit 
verschillende sectoren samenbrengt, levert dat 
meteen interessante discussies op. Iedereen 
benadert de topics vanuit z’n eigen arbeids-
realiteit. Dat verbreedt je blik. Voor mij was het 
ontzettend verrijkend om te ontdekken hoe 
men in andere sectoren met bepaalde proble-
men en dynamieken omgaat. De doctorandi, 
bijvoorbeeld, kregen een mooie blik in het be-
drijfsleven en dat verruimde hun horizon. 

En de docenten?
Het docentenkorps  was bijzonder gevarieerd 
samengesteld. Eén onderwerp werd steeds 
vanuit verschillende invalshoeken benaderd. 
De proffen zorgden voor een stevig weten-
schappelijk onderbouwd kader én de bedrijfs-
leiders en managers maakten datzelfde topic 
meteen concreet met voorbeelden uit hún 
praktijk.

“Sinds ik het postgraduaat Bedrijfskunde afrondde, vind ik letterlijk elke dag nieuwe jobaanbiedingen 
in mijn mailbox. Dit diploma werkt als een magneet op werkgevers”, lacht Raf Houben, projectleider bij 
Democo. Nochtans was hij helemaal niet op zoek naar een nieuwe professionele uitdaging. “Als derde 
generatie van het familiebedrijf wou ik vooral beter leren begrijpen wat er op managementvlak allemaal 
gebeurt in een onderneming.”

ANDERE BRIL,
NIEUWE INZICHTEN 

RAF HOUBEN (DEMOCO) VOLGDE HET SEE-POSTGRADUAAT BEDRIJFSKUNDE 

UHASSELT | SEE 

 AMBITIE 

Was het moeilijk om de opleiding te  
combineren met je job?
Eerlijk: ik heb die combinatie een beetje onder-
schat. Je kan de opleiding ook over twee jaar 
spreiden of losse modules volgen, maar ik be-
sloot om het hele programma in één jaar af te 
werken. Dat vergde grote inspanningen. Zeker 
tijdens het eerste blok rond financieel manage-
ment en boekhouden. Daar had ik geen enkele 
basis om op terug te vallen. De vrijdagavon-
den en zaterdagvoormiddagen in de les vond 
ik gezellig. Maar die avonden met mijn neus  
tussen de boeken: dat was toch minder evident.

Voor wie is dit postgraduaat interessant? En 
waarom?
Voor iedereen met ambitie. Als je wil door-
groeien in je carrière en je wil dat je volgende 
stoel die van manager wordt, dan geef je je 
loopbaan met dit postgraduaat een flinke boost. 
Maar ook wie leergierig is en zijn blik op bedrijfs-
processen wil verruimen, zal niet ontgoocheld 
zijn. Interessante nieuwe inzichten zijn gegaran-
deerd. ■
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UHASSELT TRAPT NIEUW ACADEMIEJAAR AF

Op 28 september gaf de UHasselt 
het startschot voor een nieuw 
academiejaar. Op het plechtige 
programma de Stoet der Togati 
door de Hasseltse binnenstad, de 
uitreiking van de Diversiteitsprijs 
(aan Abdullah Aydogan) en een 
academische zitting.

In zijn toespraak plaatste rector Luc De Schep-
per kritische vraagtekens bij de democrati-
sering van het hoger onderwijs in België. “In 
ons land behalen kinderen met laagopgeleide 
ouders vandaag nog steeds drie keer minder 
vaak een diploma hoger onderwijs dan hun 
leeftijdsgenoten met hoogopgeleide ouders. 
Dat is verontrustend. Zéker in deze Ken-
niseeuw waarin zoveel maatschappelijke uit-
dagingen op ons afkomen. Zéker in een land 
dat enkel brains, branie en innovatie in de 
meedogenloze welvaartsstrijd kan werpen.”

Enkele dagen vóór dat officiële startschot 
stroomden de campussen van de UHasselt vol 
met eerstejaarsstudenten. Tijdens de introduc-
tiedagen ontdekten ze de nuttigste/sportief-
ste/leukste/… plekjes. En in hun eerste ‘echte’ 
lesweek kregen de studenten enkele kleppers 
uit de politiek en wetenschap voorgescho-
teld, zoals Geert Bourgeois, Paul Magnette en 
Jean-Jacques Cassiman. ■
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UHASSELT TRAPT NIEUW ACADEMIEJAAR AF

UHASSELT WAS ERBIJ
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“Ik was pas vijf toen mijn mama, zus en ik uit Irak 
gevlucht zijn. Op de rug van een ezeltje staken 
we via smalle bergpaadjes de grens naar Iran 
over”, vertelt Narjes. “Een gevaarlijke tocht op 
de oorverdovende kadans van inslaande bom-
men. Vervolgens  werden we verder naar Syrië 
gesmokkeld, waar mijn vader ons opwachtte. 
Hij was jaren eerder – vlak voor ik geboren werd 
– halsoverkop moeten vluchten.”

De grootvader van Narjes Madhloum was een 
succesvolle zakenman in Bagdad. Samen met 
zijn zes zonen baatte hij een groot transport-
bedrijf uit. Narjes: “De zaken gingen goed en 
we leefden in weelde… Tot één van mijn ooms 
op een dag werd opgepakt. Zijn verzet tegen 
het Saddam-regime bleef niet ongestraft. Een 
levensgevaarlijke situatie. Niet alleen voor hem, 
want in die tijd werden vaak hele families uitge-
moord als één van de gezinsleden zich tegen 
het regime keerde. Onmiddellijk nadat mijn 
oom gevangen genomen werd, heeft mijn opa 
zijn zonen bij elkaar gezocht en twee uur later 
hadden zij Bagdad al verlaten.”

 VREEMDE PLEK 

De rest van hun familie en al hun bezittingen 
moesten ze noodgedwongen achterlaten. 

Op 20 juni – Wereldvluchtelingendag – lanceerde de UHasselt haar 
onlinetaalmodule Arabisch-Nederlands voor vluchtelingen. Eén van de 
studenten die meewerkten aan de ontwikkeling? Narjes Madhloum, 34 
jaar geleden geboren in Bagdad. Via een tussenstop in Syrië kwam ze 
jaren geleden in België terecht. Vandaag doctoreert ze in milieubiologie.

“ALLES 
ACHTERLATEN 
EN OPNIEUW 
BEGINNEN, IK 

 WÉÉT HOE DAT 
VOELT” 

PHD-STUDENT NARJES MADHLOUM WERKT MEE 
AAN TAALMODULE VOOR VLUCHTELINGEN 

DE WERELD EN UHASSELT

“Mijn mama was op dat moment met mijn 
zusje op bezoek bij haar familie in Najaf. Om-
dat zij de naam Madhloum niet droeg, was het 
gevaar voor haar minder acuut. Zij zou nog een 
paar dagen bij haar familie blijven en mijn va-
der dan achterna reizen. Maar toen de grenzen 
twee dagen later plots gesloten werden, bleek 
dat een stuk minder evident.”

Als haar oom niet was opgepakt, dan hadden 
Narjes en haar familieleden Irak nooit verlaten, 
zo zegt ze. “We hadden het goed daar. Alles 
wat je lief is achterlaten, is geen pretje. En 
op een vreemde plek, helemaal van nul, een 
nieuw leven opbouwen al helemaal niet. Mijn 
ouders hebben dat twee keer gedaan. Eerst 
in Syrië –  ironisch genoeg destijds een veilige 
haven voor veel Irakezen – en een tweede keer 
hier in België. En tot twee keer toe hebben 
ze dat schitterend gedaan. Ze slaagden erin 
om vanuit het niets een bloeiende zaak uit de 
grond te stampen en ons een veilige, mooie 
toekomst te geven.”

 GEEN GELUKSZOEKERS  

Door haar persoonlijk verhaal en dat van haar 
ouders bekijkt Narjes de hele vluchtelingenpro-
blematiek vandaag met heel andere ogen ► 
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VLUCHTELINGEN 
SNEL NEDERLANDS 
LATEN LEREN
Met de interactieve onlinetaalmodule 
Arabisch-Nederlands wil de UHasselt 
vluchtelingen helpen om op korte tijd 
(gratis) een stevig mondje Nederlands 
te leren. Acht UHasselt-studenten en 
-doctorandi hielpen – op vrijwillige basis 
– de onderzoeksgroep Centrum voor 
Toegepaste Linguïstiek en haar spin-off 
CommArt international bij de ontwikkeling 
van de module. 

dan de meeste mensen. “Ik zie op het nieuws 
geen dromerige gelukszoekers, maar redde-
loze mensen die enorme offers maken omdat 
ze vrezen voor hun leven. De risico´s die ze ne-
men om te ontsnappen uit de ellende, zijn im-
mens. Ze geven vaak hun laatste geld uit aan 
hun overtocht, zonder enige garantie op een 
goede afloop. Van zodra zij elders een veilige 
plek vinden, willen ze gewoon zo snel mogelijk 
hun leven weer in handen nemen. Hun eigen 
plekje zoeken in die nieuwe wereld en mee tim-
meren aan een mooie maatschappij. Daar ben 
ik van overtuigd.”

 SNEL DE TAAL LEREN  

“Het leren van de taal is immens belangrijk om 
je snel te kunnen integreren en je leven opnieuw 
richting te geven”, zegt Narjes. “Ik was nog een 
kind toen ik hier aankwam. Bij mij is dat bijna 
spontaan gegaan. Instapklasjes bestonden nog 

niet, maar ik startte een jaartje lager op school 
en vond snel mijn plekje in mijn nieuwe thuis-
land. Voor veel van de vluchtelingen die hier 
vandaag arriveren, is dat een stuk minder evi-
dent. Als we er met een onlinetaalmodule voor 
kunnen zorgen dat die mensen snel Nederlands 
kunnen leren, dan vind ik dat een bijzonder 
mooie manier om mijn steentje bij te dragen.”

Toen ze hoorde dat de UHasselt op zoek was 
naar mensen die Arabisch konden, was ze dan 
ook meteen enthousiast. “Je krijgt immers niet 
elke dag de kans om duizenden mensen te 
helpen”, lacht Narjes. “Voor mij kostte het wei-
nig moeite om de Nederlandse zinnen te verta-
len. En voor vluchtelingen is deze module een 
superefficiënte manier om in een recordtijd een 
basiskennis Nederlands te verwerven. Hopelijk 
betekent het voor hen een mooie start van een 
nieuw leven.” ■
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Onderzoek naar een betere, efficiëntere generatie lithium-ion batterijen zet vandaag sterk in op de ontwikkeling van steeds kleinere 
(nano)materialen. Maar die nanodeeltjes leiden niet systematisch tot betere resultaten, zo blijkt nu uit UHasselt-onderzoek van Frank 

DOORBRAAK IN BATTERIJ-ONDERZOEK

Eind juli vond in Dar es Salaam de 4th 
International Conference on Sustainable 
Tourism in Developing Countries plaats. 
Met deze conferentie sloten de School of 
Architecture and Design van ARDHI Uni-
versity (Tanzania) en de faculteit Architec-
tuur en kunst hun VLIR-UOS-onderzoeks-
project af. 

De twee universiteiten werkten binnen Studio 
Tanzania twee jaar lang rond de cocreatie van 
strategische projecten voor de ontwikkeling van 
ecotoerisme aan de kust van Dar es Salaam en 
Kigoma. “De kuststreek rond Dar es Salaam 
heeft een enorm toeristisch potentieel, maar de 
ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied verloopt 
bijzonder ongecontroleerd. Binnen de context 
van ecotoerisme probeerden onze studenten 
daar de voorbije twee jaar – in interactie met 
hun collega’s van de ARDHI University – letterlijk 
een nieuw toekomstbeeld voor te ontwerpen”, 
aldus Els Hannes (coördinator internationalise-
ring van de faculteit). 

Die projectresultaten werden voorgesteld aan 
een 80-tal deelnemers uit o.a. Tanzania, Zuid-
Afrika, België, Zweden en Duitsland. Bijdragen 
vanuit disciplines zoals toerisme, economie, 
planning en architectuur leverden stof tot debat.

CONFERENTIE BIEDT KIJKJE ‘IN’ STUDIO TANZANIA 

UHASSELT IN ACTION

Renner en Boaz Moeremans.

Om de energetische waarde van batterijen op 
te drijven, maken onderzoekers wereldwijd 
vandaag vooral gebruik van nanotechnologie. 
“Maar bij nanostructuren vormt zich een rigide 
vloeistoflaag aan het batterij-oppervlak waar-
door de lithium-ionen niet vlot kunnen bewe-
gen. Daardoor kunnen de kleinste poriën niet 
dienen als toegangspoort. En dus kan je het 
volledige potentieel van de batterij niet gebrui-
ken”, aldus prof. dr. Frank Renner en docto-
raatsstudent Boaz Moeremans (Instituut voor 
Materiaalonderzoek).
De resultaten zijn een grote stap in de zoek-
tocht naar de blauwdruk van het ideale bat-
terijmateriaal. Op basis hiervan kan een nieuwe 
generatie batterijmaterialen met een heel hoge 

energiecapaciteit ontwikkeld worden. “Het 
commercialiseren daarvan zal de deur open-
zetten voor een toekomst waarin de elektrische  

wagen eerder regel dan uitzondering is”, aldus 
professor Renner.
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