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“LUC is óók onderzoeksuniversiteit”

Academische Openingszitting – 6 oktober 2004

Het Limburgs Universitair
Centrum (LUC) is Vlaams kop-
loper wat het contractonderzoek
voor bedrijven betreft. Dat zei
rector Luc De Schepper naar
aanleiding van de officiële ope-
ning van het academiejaar.
Willy Claes, voorzitter van de
associatie Universiteit-Hoge-
scholen Limburg, zei op zijn
beurt dat de tijd rijp is om via
de politiek een ruimere onder-
wijsbevoegdheid voor het LUC
te bewerkstelligen.
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> “LUC is óók onderzoeksuniversiteit”

Het LUC is een sterke onderzoeksuniversiteit, maar de bevolking kent haar enkel
als onderwijsinstelling. Dat was de centrale idee in de openingstoespraak van
onze nieuwe rector. “Het LUC wordt vooral geassocieerd met kwaliteitsvol onder-
wijs, met een hoog rendement en een goede studentenbegeleiding. Maar dat ons
onderzoek kwalitatief bij de top behoort, is minder geweten.” 

“Ons wetenschappelijk onderzoek is nochtans zeer sterk, met een 7-tal spin-off-
bedrijfjes in 10 jaar doen we het heel goed: dat is 8 procent van de spin-offs aan
de Vlaamse universiteiten, terwijl we maar 3 procent van de werkingsmiddelen
voor de universiteiten krijgen”, benadrukte De Schepper. “Ook is het LUC koplo-
per in Vlaanderen voor wat het contractonderzoek in opdracht van bedrijven
betreft. Dat alleen al zorgt voor de tewerkstelling van 300 onderzoekers.”

De Schepper vraagt de formele erkenning om te starten met de bachelor burger-
lijk ingenieur. “Met een bachelor in de wetenschappen kunnen onze studenten
momenteel aan de TUEindhoven de master burgerlijk ingenieur aanvatten. We
willen dat dit ook in Vlaanderen kan.” Hierbij aansluitend poneerde de rector dat
een ruimer studieaanbod het aantal Limburgse jongeren in het hoger onderwijs
kan verhogen. “Onderwijsinstellingen met een ruimer aanbod dichtbij huis
kunnen ervoor zorgen dat meer Limburgse jongeren een hogere opleiding star-
ten”, aldus de rector.

Ook Willy Claes, voorzitter van de associatie, vindt dat de tijd rijp is om via de
gouverneur en de Limburgse politici een verruiming van het academische aanbod
onder de aandacht te brengen en te bewerkstelligen. “Van de rest van Vlaanderen
zullen we geen cadeaus krijgen. Limburgers moeten met dezelfde stem spreken
en vragen naar een grotere onderwijsbevoegdheid voor het LUC”, sprak Claes.

Jef Vanhees van de Hogeschool Limburg (HL) kan zich daar eveneens in terugvin-
den. Zo heeft hij uitgerekend dat er in Limburg in het totaal 3.500 18-jarigen zijn
die voor een hogeschool kiezen. “Daarvan gaan er slechts 400 buiten Limburg
studeren. Maar van de ongeveer 1.500 18-jarigen die universiteit volgen, gaan er
maar liefst 1.000 buiten Limburg studeren. Daarom is het erg belangrijk om het
studie-aanbod uit te breiden.”

Robert Lavigne van de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) beklemtoonde op
zijn beurt dat te weinig bekend is dat ook hogescholen aan wetenschappelijk
onderzoek doen. De PHL heeft vier onderzoeksinstituten. Voor de uitbouw
ervan moeten ze gestroomlijnd worden, onder meer door samenwerking met
het LUC en de tUL.
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LUC-Bestuurscollege samengesteld
Theo Kelchtermans wordt nieuwe voorzitter LUC

Ludo Gelders blijft ondervoorzitter

In het decreet betreffende het Limburgs Universitair Centrum en de Hoge Raad van het Hoger Onderwijs in Limburg is in 
artikel 21 § 4 bepaald dat ‘de voorzitter, de ondervoorzitter, de rector en de vice-rector gelijktijdig worden benoemd’. Zij vormen
samen het Bestuurscollege (artikel 19 § 1). 

De Raad van Bestuur heeft op 8 juni 2004 over de samenstelling van het Bestuurscollege periode 1 oktober 2004 - 30 september
2008 beslist. Daarbij is akte genomen van het gezamenlijk schrijven van de voorzitter, dr. Mathieu Kelchtermans en de ondervoor-
zitter, prof. dr. Ludo Gelders, waarin zij meedelen dat zij hun mandaat in het Bestuurscollege zullen opnemen, maar dat zij onmid-
dellijk nadat er over deze beide mandaten een nieuw door de buitenuniversitaire gemeenschap overlegd voorstel beschikbaar is hun
mandaat beschikbaar stellen.

Door de buitenuniversitaire gemeenschap werd dinsdagavond 12 oktober volgend voorstel ingeleid:
• voor het mandaat van voorzitter:           

Theo Kelchtermans
• voor het mandaat van ondervoorzitter:  

Piet Schiepers

Theo Kelchtermans werd met ruime meerderheid verkozen tot voorzitter (periode tot 30 september 2008).
Piet Schiepers behaalde niet de vereiste 3/5 meerderheid. Aangezien geen ander voorstel werd ontvangen, blijft Ludo Gelders voor-
alsnog ondervoorzitter.

LUC-onderzoeker wint ‘Best Paper Award’ op internationale 
conferentie 

Van 5 tot 8 oktober vond in het
Zwitserse Zürich het 15de
“European Symosium on Relia-
bility and Failure” plaats. Deze
ESREF-conferentie is de grootste
en belangrijkste in het vak-
gebied van betrouwbaarheid van
micro-elektronica in Europa en
er wordt aan deelgenomen door
meer dan tweehonderd deel-
nemers uit alle hoeken van de
wereld. Dit jaar werd de “Best
Paper Award” uitgereikt aan
IMO-IMOMEC onderzoeker Stefano
Aresu, die zijn doctoraatsthesis
voorbereid onder leiding van
prof. dr. Ward De Ceuninck. De
rector van de universiteit van
Zürich overhandigde hem de
prijs voor zijn conferentiebij-
drage met als titel ’’Evidence for
source side injection hot carrier
effects on lateral DMOS transis-
tors’’

Het gebruik van DMOS transistoren is belangrijk in het kader van ‘smart power’
toepassingen waarbij digitale logica en vermogenstoepassingen geïntegreerd
worden op één chip. Deze technologie vindt vooral toepassing in het gebied van
de auto-elektronica.  Stefano Aresu verrichte een uitgebreide studie naar de
betrouwbaarheid van dit type transistoren en werden diverse falingsmechanismen
in kaart gebracht. Het onderzoek leidde tot een duidelijke verbetering van de
betrouwbaarheid van deze veelbelovende technologie. 

Aan de prijs is tevens een uitnodiging verbonden om zijn onderzoek voor te stel-
len op het jaarlijkse International Reliability Physics Symposium (IRPS) dat
wereldwijd geldt als de meest vooraanstaande conferentie op het gebied van
betrouwbaarheid van micro-elektronica.    
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Bij de start van het nieuwe aca-
demiejaar kloppen we even aan
bij de nieuwe rector.  We willen
graag meer weten over de hui-
dige samenwerking met de
Universiteit Maastricht want in
de ‘wandelgangen’ horen we
allerlei doemberichten over de
tUL. “De tUL zou niet meer
bestaan. In Maastricht zouden
er geen tUL-opleidingen meer
bestaan. De samenwerking tus-
sen het LUC en de UM zou zijn
uitgedoofd.”  
Tijd dus voor klare taal!

“De tUL is springlevend”
Gesprek met rector Luc De Schepper

Bestaat de tUL eigenlijk nog?

“Het was niet echt makkelijk de tUL uit te bouwen als een ‘nieuwe’ universiteit
naast de Universiteit Maastricht (UM) en het LUC.  Ik wil dat illustreren met een
voorbeeld: het tUL-e-mailadres. Oorspronkelijk hadden alle tUL-studenten op
beide campussen (Diepenbeek en Maastricht) éénzelfde tUL-e-mailadres, dat ver-
schillend was van dat van LUC en UM.  Dat bracht problemen met zich mee.  LUC
en UM hebben goede informaticasystemen die de studenten in Diepenbeek of
Maastricht perfect kunnen ‘bedienen’.  

Als je dus naast een goed werkend LUC- of UM-systeem een ‘bijkomend’ tUL-sys-
teem zet, dan ‘botst’ dat voortdurend met de bestaande systemen.  Dat is
gewoon vrágen om problemen.  Daarom hebben LUC en UM besloten om voor de
tUL niet langer aparte, bijkomende systemen te ontwikkelen, maar op elke cam-

pus te werken volgens de ‘eigen’ systematiek.  En natuur-
lijk zorgen UM en LUC ervoor dat studenten van de

zustercampus ook toegang krijgen tot alle
nodige faciliteiten, zoals Blackboard,

bibliotheek, e-mail …  wanneer ze op
hun campus komen studeren.”

Als ik u goed begrijp,
werken de  UM en het
LUC méér dan ooit
samen? 

“Dat kun je zo wel stellen.
Nu UM en LUC minder ener-
gie moeten steken in een
aparte tUL-organisatie, kun-
nen ze zich beter concentre-

ren op de échte meerwaarde
van de tUL.  En die ligt in de

bundeling van de know-how van
UM en LUC.  Op basis van hun bei-

der expertise ontwikkelen UM en
LUC samen een onderwijscurriculum,

waarbij ze samen méér afstudeerrichtin-
gen kunnen aanbieden dan alleen.  Omdat

het niet praktisch is dat elke tUL-student voort-
durend tussen twee campussen pendelt, wordt het

tUL-onderwijs toevertrouwd aan de faculteiten van beide campus-
sen. De faculteiten kunnen het beste inspelen op de studieverwachtingen en
–gewoontes van ‘hun’ studenten en op de nationale regelgeving.  Elke student
heeft dus een duidelijke ‘thuiscampus’, maar voor sommige keuzevakken of prac-
tica kan hij/zij nog altijd terecht op de zustercampus, waar er geschikte onder-
zoeksexpertise en –infrastructuur aanwezig is.  De tUL waakt over de ‘eindtermen’
op beide campussen, zodat bachelors van één campus makkelijk kunnen doorstro-
men naar masters van de zustercampus.  Door samen te werken, kunnen UM en
LUC hun onderwijsaanbod dus gevoelig uitbreiden.”
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Is het waar dat er in Maastricht geen tUL-opleidingen meer
zijn? 

“Omwille van gecompliceerde juridische redenen kunnen de tUL-opleidingen in
Nederland niet worden opgenomen in de ‘Instroomwijzer’ van de Informatie
Beheer Groep (IBG).  Daardoor is het onderwijsaanbod van de tUL in Maastricht
onvoldoende ‘zichtbaar’ voor Nederlandse studiekiezers.  De UM heeft steeds een
dubbele registratie in Nederland nagestreefd, nl. een tUL- én een UM-registratie,
maar daar was het Nederlandse Ministerie van Onderwijs niet mee akkoord.
Daarom besloot de UM om vanaf 1 september 2004 de Maastrichtse bachelorop-
leidingen Kennistechnologie en Moleculaire Levenswetenschappen opnieuw onder
te brengen bij de UM i.p.v. bij de tUL.  De Maastrichtse mastersopleidingen blij-
ven gewoon tUL-opleidingen.  En ook in Vlaanderen is er niets veranderd: daar
blijven de bachelor- en mastersopleidingen gewoon tUL-opleidingen.  Deze oplos-
sing was dus een technische noodgreep om de bachelorsopleidingen in Nederland
méér zichtbaarheid te geven.  Op inhoudelijk vlak blijven de bachelorsopleidin-
gen Kennistechnologie en Moleculaire Levenswetenschappen dus gewoon tUL-
opleidingen. “ 

En als ik u nu zou vragen om dit alles in drie zinnen te zeggen?

“Dan zou ik beklemtonen dat  de tUL nog wel degelijk bestaat.  De UM en het
LUC werken samen om hun studenten goede opleidingen – met véél keuzeonder-
wijs en afstudeerrichtingen - aan te bieden, op basis van de expertise van twee
universiteiten’.  De ‘vereenvoudiging’ van de tUL staat deze intentie helemaal niet
in de weg, wel integendeel.”  

“Overigens, ook de inschrijvingsaantallen ‘bewijzen’ dat de tUL springlevend is:
ten opzichte van vorig academiejaar schreven er zich 20 % méér eerstejaars-
studenten in voor de tUL-opleidingen in Maastricht en Diepenbeek.”

2003-2004 2004-2005

Campus Diepenbeek 137 146

Campus Maastricht 64 98

Totaal 201 244 (+ 20 %)
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Wie op 30 september 2004 in de
voormiddag iemand op het E-ver-
diep nodig had, vond er alle
bureaus leeg en hoorde in E139
een uitbundig geroezemoes.
Alle buren van rector en vice-
rector waren er immers samen-
gekomen om hun “grote” en hun
“kleine” baas uit te wuiven. 

Rector en vice-rector uitgewuifd

Het werd een heel informeel “familiefeest” (dixit Willy Goetstouwers, die de gele-
genheidstoespraak hield) met de nodige drankjes, hapjes en geschenkjes. De
vaste secretaris belichtte niet alleen de bijzondere, maar ook de buitengewone
verdiensten van deze beide beleidsmensen. Bij professor Martens onthouden we
vooral dat niemand na hem nog langer het roer van deze universiteit in handen
zal kunnen houden: 16 jaar en 12 dagen om precies te zijn, een absoluut record.
De vice-rector van zijn kant slaagde er in om van zijn functie van plaatsvervan-
ger van de rector een volwaardige beleidsfunctie, met eigen bevoegdheden te
maken.

In de namiddag nam professor Martens reeds zijn intrek in zijn nieuw bureau op
het IMO. Professor Dumortier kostte het iets meer moeite om van ‘het schoon ver-
diep’ afscheid te nemen…
We laten u meegenieten van deze viering.

Het publiek

De feestredenaar
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De feestelingen laten zich de loftuigingen
welgevallen.

Een heel ontspannen babbel

Te diep in het glas gekeken?
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Van 20 tot 31 oktober 2004
vindt de zesde Vlaamse Weten-
schapsweek plaats. Overal in
Vlaanderen worden die week tal
van activiteiten rond wetenschap
en technologie georganiseerd
zowel voor scholen als voor het
grote publiek. 

Kom zappen door de wetenschappen!

Onder de noemer Wetenschap in de kijker zullen van 25 tot 29 oktober 2004 zo’n
27.000 leerlingen uit de 3de en 4de graad S.O. en hun begeleiders gedurende een
dag of een halve dag actief bezig zijn met wetenschappelijk onderzoek. 
De 33 deelnemende universiteiten, hogescholen en wetenschappelijke instellin-
gen bieden in totaal 567 verschillende activiteiten aan. Het LUC zal tijdens die
week meer dan 700 leerlingen verwelkomen.

Een overzicht van de activiteiten vindt u op www.vlaamsewetenschapsweek.be
(onder de rubriek Onderwijs). Op de website kunt u bovendien activiteiten zoe-
ken op locatie, op onderwerp, op gemeente of op dag (u kunt ook een aantal 
criteria combineren).

Topper voor het grote publiek is ongetwijfeld het Wetenschapsfeest dat op 23 en
24 oktober plaatsvindt in de Grenslandhallen te Hasselt. Op deze bruisende fami-
liehappening kan jong en oud terecht voor meer dan 100 verbluffende interactie-
ve experimenten en demo’s, een gevarieerd podiumprogramma met o.a. weten-
schapsshows, zeepbellen- en ballonacts, een wetenschapsquiz …  
Op zaterdag is het Wetenschapsfeest toegankelijk van 12 tot 18 uur, op zondag
van 10 tot 18 uur. De toegang is gratis. 
Nieuw is een extra dag Wetenschapsfeest op vrijdag 22 oktober, exclusief voor
leerlingen van 3de graad LO en de 1ste graad SO en enkel toegankelijk mits reser-
vering. Zo’n 6000 leerlingen kunnen die dag in primeur tal van verrassende
wetenschappelijke en technologische principes ontdekken. Reserveringen zijn
helaas niet meer mogelijk.

LUC-wetenschappers  participeren met een uitgebreide stand aan het Weten-
schapsfeest. Je kunt er bijvoorbeeld kennismaken met: 

• de werking van biosensoren; 
• software en virtuele beeldvorming;
• testen van het leefmilieu;
• gokken en statistiek;
• de cel als fabriek;
• verkeersveiligheid in een heuse kantelwagen;
• magische wetenschap in het domein van natuurkunde;
• software om je talen te testen en te leren.

Meer info op www.vlaamsewetenschapsweek.be (onder de rubriek Onderwijs en
Groot Publiek – Wetenschapsfeest).
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LUC-student informatica wint belangrijke journalistenprijs

Voor de zevende maal heeft de
vereniging van Belgische journa-
listen in informaticatechnologie
een aantal eindwerken in infor-
matica of telecommunicatie
bekroond. Iedere Belgische (of
Luxemburgse) universiteit of
hogeschool kon via een interne
preselectie een eindwerk van
een van haar studenten insturen.  

Tijdens een gala-avond in het Paleis voor Schone Kunsten mochten woensdag dan
uiteindelijk vier laureaten van verschillende Vlaamse en Waalse universiteiten
ieder een Baudouin Elleboudt Award in ontvangst nemen. Aan deze awards – ver-
noemd naar de overleden stichter van de vereniging – is een geldbedrag van
1.250 euro verbonden. Voor de tweede maal op rij viel een LUC-student in de prij-
zen. Maarten Daniëls ontving een award voor zijn thesis “Videoconferencing: rate
constrained video coding over lossy channels”.

Video-conferencing is een belangrijk communicatietechnologisch hulpmiddel
waarmee we live via de pc met elkaar kunnen overleggen. Dit is mogelijk dankzij
grote hoeveelheden informatie die in korte tijd en live via een breedbandnetwerk
getransporteerd worden. Aan dit communicatiekanaal kleven echter een aantal
beperkingen: bepaalde getransporteerde informatie is overbodig, kan fouten
bevatten of bereikt de bestemmeling te laat.  In zijn thesis heeft Maarten

Daniëls deze beperkingen bestudeerd. Hij heeft hiervoor tegelijk ook een
aantal innovatieve oplossingen uitgewerkt aan de hand van drie sleutel-

concepten uit de communicatietechnologie (codecs, rate-control en
fout robuustheid). Een belangrijk resultaat van deze thesis is dat ze
niet enkel vanuit een academisch standpunt interessant is maar
dat ze tevens bijdraagt aan de ontwikkeling van enkele concrete
projecten. 

Maarten Daniëls is inmiddels met grootste onderscheiding en feli-
citaties van de jury afgestudeerd als licentiaat informatica. Hij is
op dit ogenblik als navorser verbonden aan het Expertisecentrum

voor Digitale Media (EDM), een onderzoeksinstituut van het LUC.
In zijn werk is hij nauw betrokken bij diverse onderzoeks- en ontwik-

kelingsprojecten  op het gebied multimedia, netwerken, videoconfe-
rencing / video codecs en mobiele toestellen. Een aantal van deze pro-

jecten wordt mede gefinancierd door het Interdisciplinair Instituut voor
BreedBand-Technologie (IBBT) en het Instituut voor de aanmoediging van
Innovatie door Wetenschap en Techniek in Vlaanderen (IWT).

Proefpersonen voor allergie onderzoek gezocht!
Er is een onderzoek gepland naar de werking van huisstofmijtextract voor de behandeling van allergische luchtwegaandoeningen.
Voor het onderzoek zoeken we:
• personen die allergische klachten hebben aan vooral ogen en neus bij expositie aan huisstofmijt;
• zowel mannen als vrouwen;
• in de leeftijd van 18-45 jaar.

Indien na een screening blijkt dat u geschikt is om deel te nemen, wordt u via het lot ingedeeld in een groep die het werkelijke pre-
paraat krijgt of in een groep die een neppreparaat (placebo) krijgt. U wordt gedurende 1 jaar, in de eerste 2 maanden wekelijks,
daarna maandelijks, in het onderzoekscentrum verwacht. Het preparaat wordt door middel van onderhuidse injecties toegediend.

Bij het eerste bezoek en na 6 en 12 maanden behandeling wordt de testpersoon lichamelijk onderzocht en wordt de mate van aller-
gie via een oogprovocatie bepaald. Tevens gebeurt een bloedname voor laboratoriumonderzoek. Tijdens alle bezoeken wordt aan de
hand van een korte vragenlijst de ernst van de allergische klachten en het gebruik van medicatie tegen die klachten bijgehouden.
Alle deelnemers worden na het onderzoek in staat gesteld om de gehele behandeling met het werkelijke preparaat af te maken.
Er is een ruime vergoeding voorzien voor elk bezoek (inclusief reiskosten).

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Dr. Marc Piessens, internist-allergoloog
Weg naar As 123 te 3600 Genk (= plaats van het onderzoekscentrum)
Tel. 089 36 27 11 
Fax. 089 35 25 00 
GSM 0494 436 780
E-mail marcpiessens@hotmail.com
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Europese erkenning voor het 
Centrum Taaldidactiek en Toegepaste Linguïstiek (CTTL)

Met prof. Martine Verjans als Europees projectcoördinator en Anouk Gelan als
wetenschappelijk medewerker, coördineerde het Centrum Taaldidactiek en
Toegepaste Linguïstiek (CTTL) van 2000 tot 2003 het Leonardo da Vinci-project
Leomep-Multi. Dit liep begin oktober af, maar werd in een multiplicator-project
verlengd (COM-I-N-Europe, 2003-2005). De wetenschappelijke coördinatie is
opnieuw in handen van CTTL; de Poolse partner de universiteit van Wroclaw
neemt de administratieve coördinatie op zich.  

Met het oog op de conferentie van de Europese ministers van onderwijs in
Maastricht van 14 tot 16 december werd een Europese Award gecreëerd om de
beste Leonardo-projecten uit het verleden te bekronen. De nationale agentschap-
pen werden uitgenodigd om een voordracht te doen, vervolgens werd een
Europese selectie doorgevoerd en uiteindelijk zal aan drie projecten de Award
toegekend worden.

Door het Vlaams Leonardo-agentschap werd Leomep-Multi voorgedragen. In
totaal werden 165 projecten door de nationale agentschappen ingediend voor de
Europese selectie.  30 projecten werden inmiddels weerhouden, waaronder
Leomep-Multi.  Deze projecten zullen aan een tweedaagse projectenbeurs in het
MECC deelnemen en er in een publieke presentatie voorgesteld worden. Van deze
30 worden er een vijftal in een film voorgesteld in Maastricht, waaronder – u
raadt het al- Leomep-Multi!

De voorbije weken liep hier op de campus dan ook een Franse filmploeg rond om
de nodige opnamen te maken.

Van Vlaamse kant zijn betrokken bij Leomep-Multi:
• CTTL voor de wetenschappelijke en administratieve coördinatie, 
• Brainlane voor het internetplatform Lingu@Tor, VIK (Vlaamse Ingenieurskamer),
• VKW-Limburg, 
• Ugine-ALZ (Arcelor) te Genk, 
• Ford-Genk, 
• Medex-Loncin.

Volgende universiteiten en landen zijn partner van Leomep-Multi: Dunkerque
(Frankrijk), Limerick (Ierland), Madrid (Spanje), Debrecen (Hongarije), Wroclaw
(Polen), Paderborn (Duitsland).

Leomep-Multi maakte multimediale modules op CDrom voor het aanleren van
beroepsgerichte interculturele communicatie in vreemde talen voor technische
kaders corresponderend aan de niveaus B2-C1 van het "Gemeenschappelijk
Europees Referentiekader voor Talen" van de Raad van Europa. Het product is
contrastief geconcipieerd (telkens één brontaal-cultuur en één doeltaal-cultuur)
en ontworpen voor "blended learning". Voor meer info: www.purilingua.com.

Lezing 
“Hoe de Eiffeltoren een symbool werd”

Op donderdag 18 november 2004 om 13.30 uur is Philippe Gilliéron, ancien direc-
teur marketing de la tour Eiffel, te gast in het LUC (audtitorium H3). In “La tour
Eiffel, exemple d'un symbole” zal deze eminente getuige schetsen hoe hij van de
Eiffeltoren een werelwijd bekend symbool maakte, met meer dan 6 miljoen bezoe-
kers per jaar.
Voor meer info: www.luc.ac.be/alliancefrancaiselimburg
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Josiane Hermans 25 jaar dienst LUC

Op 5 oktober vierden we Josiane
van het Onderwijs-secretariaat
TEW en dat zal ze nooit meer ver-
geten.

Omdat er één en ander dringend geregeld moest worden  werd er een (nep) spoed-
vergadering bijeengeroepen ‘s morgens om 8 uur. Collega’s lieten duidelijk hun
ongenoegen blijken (ha ha). Josiane is heel stipt en was dus vóór acht uur op
haar werk. Alléén... wij waren er (bijna) allemaal nóg eerder. Ze viel compleet uit
de lucht toen  we in vergaderzaal A4 op haar stonden te wachten  en er een mooi
verzorgd ontbijtbuffet klaar stond.

En bloemen en cadeautjes natuurlijk.                     

Josiane was in de wolken. Intussen kwam er bij de receptie nóg iemand aan om
haar te feliciteren. 

Niemand minder dan “Steve”: ook met bloemen en cadeautje. Josiane was heel
even sprakeloos. Zij heeft  hem altijd zeer sympathiek gevonden en stak haar
bewondering dan ook nooit onder stoelen of banken. Dit hadden we Steve laten
weten en hij wilde graag zijn best doen om er bij te zijn. En het is gelukt! Josiane
was helemaal van de kaart.  

Nu waren we compleet dus: aan tafel!
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Benoemingen en aanstellingen
Zelfstandig academisch personeel

Ghislain Houben, 
voorheen halftijds docent + halftijds dr.-navorser, 
benoeming tot voltijds docent m.i.v. 01.01.05, vakgroep
accountancy-financiering 01.01.05

Corneel Dierckx °16.07.50 te Ekeren
burgerlijk ingenieur architect, KULeuven 1976 
aanstelling tot deeltijds (10%) docent, vakgroep verkeerskun-
de en beleidsinformatica 01.09.04

Assisterend academisch personeel

Michel Bérénos, deeltijds (10%) docent, wordt tevens deel-
tijds (40%) navorser, vakgroep verkeerskunde en beleidsinfor-
matica, financiering ten laste van de afdeling
andere onderzoeksfondsen – project Stichting Verkeerskunde

01.10.04

Eric Bogaerts, deeltijds praktijkassistent, vakgroep informati-
ca, uitbreiding opdracht naar 20% 01.10.04

Geert Clijsters, voorheen doctoraatsbursaal, aanstelling als
navorser, vakgroep bedrijfs- en besliskunde, financiering ten
laste van het bijzonder onderzoeksfonds-project 00G03

01.10.04

Davy Janssens, voorheen doctoraatsbursaal, aanstelling als
assistent, vakgroep verkeerskunde en beleidsinformatica

01.10.04

Elke Moons, voorheen doctoraatsbursaal, aanstelling als
navorser, vakgroep verkeerskunde en beleidsinformatica,
financiering ten laste van de afdeling andere onderzoeksfond-
sen – projecten IMOB 01.10.04

Marc Tiri, voorheen assistent, aanstelling als navorser, vak-
groep bedrijfs- en besliskunde, financiering ten laste van de
afdeling andere onderzoeksfondsen – project POD/IWT

01.10.04

Els Hannes °19.02.73 te Turnhout
architect, Provinciale Hogeschool Limburg 1996
aangesteld als navorser, vakgroep verkeerskunde en beleidsin-
formatica, financiering ten laste van de afdeling andere onder-
zoeksfondsen – project Stichting Verkeerskunde 01.10.04

An Hardy °23.06.78 te Bilzen
dr. in de scheikundige wetenschappen, LUC 2004
aangesteld als dr.-navorser, vakgroep scheikunde, financiering
ten laste van het BOF-project-bijzonder krediet ‘recuperatie
bedrijfsvoorheffing onderzoekers’ 01.10.04

Personeelspagina

Anja Henckens °19.08.77 te Neerpelt
dr. in de scheikundige wetenschappen, LUC 2003
aangesteld als dr.-navorser, vakgroep scheikunde, financiering
ten laste van het BOF-project-bijzonder krediet ‘recuperatie
bedrijfsvoorheffing onderzoekers’ 01.10.04

Daniël Nelis °07.10.77 te Bree
dr. in de scheikundige wetenschappen, LUC  2004
aangesteld als dr.-navorser, vakgroep scheikunde, financiering
ten laste van het BOF-project-bijzonder krediet ‘recuperatie
bedrijfsvoorheffing onderzoekers’ 01.10.04

Wilfred Schoenmakers °12.05.67 te Maastricht (Nl)
marketing/organisatie, Universiteit Maastricht 1997
aangesteld als navorser, vakgroep bedrijfs- en besliskunde,
financiering ten lastevan de afdeling bijzondere onderzoeks-
fondsen – project 2003-stratisch ondernemen 01.10.04

Doctoraatsbursalen

Yannick Bammens °01.11.81 te Hasselt
handelsingenieur, KULeuven 2004
vakgroep accountancy en financiering, financiering ten laste
van de tUL-impulsfinanciering – project KIZOK 2 01.10.04

Bert D’Espallier °06.01.82 te Antwerpen
handelsingenieur, Universiteit Antwerpen 2004
vakgroep bedrijfs- en besliskunde,  financiering ten laste van
de tUL-impulsfinanciering – project KIZOK 2 01.10.04

Elke Hermans °23.05.81 te Maaseik
handelsingenieur, LUC 2004
vakgroep verkeerskunde en beleidsinformatica,  financiering
ten laste van de afdeling andere onderzoeksfondsen – project
Stichting Verkeerskunde 01.10.04

Ying Li °27.03.78 te Shangai (China)
master of laws, Universiteit Groningen 2002
vakgroep bedrijfs- en besliskunde, financiering ten laste van
de tUL-impulsfinanciering – project TSE 01.10.04
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John Maringwa °24.03.75 te Chirumanzu (Zimbabwe)
master in biostatistics, LUC 2004
vakgroep toegepaste wiskunde, financiering ten laste van de
afdeling andere onderzoeksfondsen – CENSTAT 01.10.04

Ronald Thoelen °01.05.80 te Hasselt
master of science, applied physics, Technische Universiteit
Eindhoven 2004, financiering ten laste van de afdeling andere
onderzoeksfondsen – saldi IMO-MAF 01.10.04

Koen Vandewal °23.06.81 te Hasselt
burgerlijk elektrotechnisch ingenieur, Universiteit Gent 2004
vakgroep natuurkunde, financiering ten laste van de beleidsre-
serve bijzondere onderzoeksfondsen-2004-overbruggingsbeurs
FWO-Vlaanderen 01.10.04

Administratief en technisch personeel

Lobke Vanhees °16.07.81 te Genk
aangesteld als tijdelijk stafmedewerker graad 7, TEW, financie-
ring ten laste van de afdeling patrimonium – vervanging loop-
baanonderbreking Claire Prenten 01.10.04

Erkenning als vrijwillig wetenschappelijk mede-
werker

Willy Miermans, deeltijds (20%), vakgroep verkeerskunde en
beleidsinformatica, 01.10.04-30.09.07

Peter Vanderwaerden, deeltijds (20%), vakgroep verkeerskun-
de en beleidsinformatica, 01.10.04-30.09.07

Geboorten
Miel, 14.09.04
zoontje van Kris Mesotten, stafmedewerker informatica,
Expertisecentrum Digitale Media

Per 1 oktober 1004 is prof. Maria Degraeve met pensioen
gegaan. We willen haar om die reden vieren op vrijdag 22
oktober 2004 om 18 uur in auditorium H6 van het Limburgs
Universitair Centrum. Maria blikt terug op "30 jaar lerarenop-
leiding". Voor korte gelegenheidstoespraken zorgen prof. dr.
Hilda Martens, prof. Lucien Fastré, Jos Wintmolders en prof. dr.
Mieke Van Haegendoren.

Afscheidsrede Maria Degraeve

Beste lezers,

Mol heeft het over bezems die zouden moeten keren, en dan
nog wel op de werkvloer? Volgens mij dient een bezem om te
vliegen! Of om te reizen, of om zwerkbal te spelen. Bezems,
zwerkbal,… de leuke dingen van Zweinstein. Binnenkort
beginnen de trainingen, nu het academiejaar geopend is. In
de andere twee toverscholen, Klammfels en Beauxbatons, is
dat trouwens gelijktijdig gebeurd. De academiejaren van de
drie topscholen zijn trouwens op elkaar afgestemd, zodat stu-
denten vakken kunnen opnemen aan een andere school, een
logisch gevolg van de overeenkomst van Caledonia, verder
gestalte gegeven in de verklaring van Lutetia. Allemaal
gemakkelijker gezegd dan gedaan, zo’n uitwisselingen. Dat
ging vorig jaar nog niet, want ging maar eens van de ene les
naar de andere, met 10 minuten pauze ertussen, van de ene
naar de andere kant van Europa. Dat kreeg zelfs de beste
bezem niet gedaan, zelfs geen Vuurvlieg, en dat was de beste
die er bestond. Gelukkig hebben we nu het gloednieuwe
model, de Indrukwekkend Mach Overschrijvende Bezem
(IMOB). Iedereen is er letterlijk van in de wolken, nieuwe
bezems keren immers goed; wat natuurlijk handig is om snel
na de les weer terug te komen. 

Naast internationale uitwisselingen tussen gerenommeerde
toverscholen, is er nu ook een associatie met lokale oplei-
dingsinrichtingen voor magisch volk: met de Hekserijschool
Limburg en met de Provinciale Huiselfenschool Limburg. De
tweede van deze is vooral befaamd door het project “elke leer-
ling zijn bezem”. Beide scholen zijn enorm enthousiast over
de samenwerking, of zoals directeur Acidius Van den
Wijngaerde, een nazaat van Haast Onthoofde Henk, voluit
Heer Hendrik van Malkontent tot Maling, het welsprekend uit-
drukte: wie niet in toverij gelooft heeft niks te zoeken bij
onze associatie en zou slechts een blok aan het been zijn. 

Ik moet zeggen, ík ben bezórgd over al die samenwerking. Er
wordt gewoon teveel samengewerkt. De nieuwe rector Lucas
Demaker, de nieuwe vice-rector Myrian D’Heggeroos, en de
beheerder Slegtstaepelaers overdrijven op dat vlak. Zij ont-
kennen in alle toonaarden, maar waar rook is, is rook, zegt
het spreekwoord, en roken mag niet meer, en dat is spijtig.
Want wie nu nog rookt, die smoort een sigaar, vraag maar aan
Peter Monden. 

Aan de andere kant leidt samenwerking tot specialisatie. We
hebben nu een geheel nieuw vak, dat alleen openstaat voor
de slimste en hardst werkende studenten: examenreglement-
kunde. Wie slaagt, komt in aanmerking voor de aartsmoeilijke
functie van ombudstovenaar, gespecialiseerd om van getallen
met 1 cijfer getallen met 2 cijfers te maken of, sterker nog,
onderwijsspecialist, zoals Mon I.K. Deelstok. 

Toch ga ik dat vak niet volgen, het lijkt me te moeilijk. Ik heb
me ingeschreven voor Goochelen met Cijfers, georganiseerd
door het Cenakel voor Statistisch Toveren (CenStaT) en gege-
ven door Gerard Wiekheuvel. Ik denk dat die verwant zijn aan
Zwadderich, en dat ze daar aan zwarte kunst doen, want ze
hebben een slang in hun logo, en die kan tellen! Eens gebe-
ten, begin je SAS te gebruiken, en dan helpt er maar één
tegengif: een wafel van Madam Pheip. 

Harry Potter

Column
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“We weten het, de discussie over de oppor-
tuniteit van het Limburgs Universitair
Centrum is al de jaren dat het LUC bestaat
blijven sluimeren. Het wordt de hoogste
tijd dat we die discussie afronden. Dat kan
alleen indien Limburg in gesloten front en
op heel korte termijn er voor ijvert dat het
LUC/tUL een volwaardige universiteit
wordt. Let wel, we hebben het wel degelijk
over een volwaardige universiteit, niet over
een volledige universiteit. Een eerste aan-
zet in die richting werd woensdag gegeven
tijdens de academische openingszitting van
de Associatie Universiteit-Hogescholen
Limburg.  LUC/tUL, Hogeschool Limburg en
Provinciale Hoge-school Limburg gaan er
samen in Brussel voor ijveren dat het aan-
bod aan het LUC wordt uitgebreid. Kersvers
rector Luc De Schepper denkt daarbij met
name aan rechten en burgerlijk ingenieur.
Of dit de studierichtingen zijn die er best
bijkomen en of dit moet gebeuren via het
LUC dan wel via de tUL, daar willen we ons
niet over uitspreken, dat is iets voor des-
kundigen.  Waarschijnlijk zal men ook iets
moeten doen aan de aantrekkelijkheid van
de campus in Diepenbeek, zal men de band
met Hasselt moeten aanhalen en zal men
de naam moeten veranderen.  Wat we wel
met zekerheid weten, is dat Lim-burg met
recht en reden naar een uitbreiding van het
aantal studierichtingen kan vragen.
Universiteiten en hogescholen moeten
twee zaken doen: goed opgeleide jonge
mensen afleveren die gemakkelijk kunnen
doorstromen naar de arbeidsmarkt enerzijds
en anderzijds aan fundamenteel en toege-
past wetenschappelijk onderzoek doen.
Dat dit laatste gezien de hoge kosten niet
overal onbeperkt kan, dat begrijpen we.
Maar de vraag naar hoger opgeleiden blijft
toenemen en daarom is het zinvol om de
meest populaire opleidingen ook in
Limburg aan te bieden.  Er is nog iets
anders dat we weten.  Met Hilde Houben-
Bertrand hebben we een gouverneur die
mensen kan bijeen brengen en inspireren.
Met Willy Claes heeft de Associatie
Limburg een door de wol geverfde voorzit-
ter.  Met Theo Kelchtermans krijgt het LUC
een voorzitter die elke Brusselse achter-
deur kent.  Met CD&V-voorzitter Jo
Vandeurzen, sp.a-voorzitter Steve
Stevaert en vice-premier Patrick Dewael
heeft Limburg drie van de allerbelangrijk-
ste politieke zwaargewichten in Brussel.
Indien deze zes toppers het niet kunnen,
wie dan wel?  In feite hebben ze geen
excuses om niet te slagen.  Zij moeten nu
de toekomst van het LUC/tUL veilig stel-
len.”

Eric Donckier, Het Belang van Limburg, 8
oktober 2004

Straffe  Taal

Ellen ANDRIES
Doctoraat in de de wetenschappen: Wiskunde
Doctoraatsproefschrift over "Statistical Modelling Strategies for Reliability Data
on Physical Components with Possibly Multiple Causes of Failure"
Maandag 18 oktober 2004 om 15 uur - Auditorium EDM

LUCraak is een interne nieuwsbrief van, voor en door LUC-personeelsleden.
Alle inzendingen, bij voorkeur via e-mail, zijn welkom: 
ingrid.vrancken@luc.ac.be
Verantwoordelijke uitgever: Willy Goetstouwers, Vast Secretaris LUC,
Universitaire Campus, Gebouw D, 3590 Diepenbeek

Colofon

Doctoraatspromoties

Flanders' Brains 
De grote universitaire enquête van De Morgen

Het is in Vlaanderen nog nooit gebeurd. Daarom vond De Morgen dat het meer
dan tijd was voor een eerste uitgebreid onderzoek naar hoe onze Vlaamse univer-
sitaire brains denken over hun vak en over de kwaliteit van het wetenschappelijk
onderzoek en onderwijs. Hoe kijken ze aan tegen de rol van de overheid en de
samenwerking tussen industrie en onderzoek? Vertrekken onze knapste koppen
liever naar het buitenland? En waarom? En kan Vlaanderen daar iets aan veran-
deren? Komt er na de brain drain een brain gain? 

Met de grote universitaire enquête verzamelde De Morgen de meningen van meer
dan 4.000 academici. Analyse van de resultaten, conclusies, achtergrondverhalen
en spraakmakende opinies leest u nog tot zaterdag 23 oktober in De Morgen. 

U vindt meer informatie op www.demorgen.be/flandersbrains

      


