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Met de Diversiteitsprijs (1.500 euro) bekronen de UHasselt en Het Belang van Limburg nu al tien jaar een nieuwe 

Belg die een voorbeeldfunctie vervult voor medestudenten. Ben of ken jij zo iemand? Of een team? 

Surf dan naar www.uhasselt.be/diversiteitsprijs!

HEM? HAAR?
JOU?

EN DE DIVERSITEITSPRIJS GAAT NAAR…
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“VAN KWALITEITSZORG NAAR 
KWALITEITSCULTUUR” 

INSTELLINGSREVIEW 

In 2017 ‘ondergaat’ de UHasselt haar instellingsreview. Er wordt momenteel druk geschreven aan de 

Kritische	Zelfreflectie	die	beschrijft	hoe	de	universiteit	haar	onderwijskwaliteit	garandeert.	Twee	proffen,	

een alumna én een bestuurslid over het hoe, wat en waarom van kwaliteitszorg.  

VOORAAN

1

2

3

WAT IS VOLGENS JOU DE ESSENTIE VAN KWALITEITSZORG?

WAAR VIND JE DAT UHASSELT STAAT OP HET VLAK VAN 

KWALITEITSZORG? 

WELK ADVIES HEB JE VOOR UHASSELT OP HET VLAK VAN 

KWALITEITSZORG?
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Om te beginnen laat kwaliteitszorg toe om de kwaliteit 
van de opleidingen te bewaken en om te werken aan 

voortdurende	verbetering.	Tegelijkertijd	kun	 je	 via	 kwaliteits-
zorg	de	excellentie	van	onze	opleidingen	inzichtelijk	maken.

Op	dit	moment	wordt	 er	 veel	 tijd	 geïnvesteerd	 in	 de	
Kritische	Zelfreflectie.	Daarbij	zie	je	trouwens	bij	alle	be-

trokkenen een enorm engagement. Ik bewonder het open vizier 
dat collega’s hanteren. Uit zo’n oefening kunnen we veel leren: 
het	legt	een	aantal	pijnpunten	bloot	én	confronteert	de	unief	ook	
met tal van uitdagingen voor de toekomst. Een voorbeeld? Het 
inzetten	op	onderwijsvernieuwing	in	álle	opleidingen	en	het	op-
timaliseren van interne afstemming. De universiteit heeft immers 
een gelaagde organisatiestructuur, zodat een goede communi-
catie en afstemming tussen al die niveaus van cruciaal belang is.

Met de voortdurende groei van de UHasselt is het, vol-
gens	mij,	van	groot	belang	dat	de	universiteit	blijft	in-

vesteren en inzetten op de versterking van kwaliteitszorg – zowel 
op het niveau van de centrale diensten als op het niveau van de 
faculteiten.	Het	ene	niveau	kan	namelijk	niet	zonder	het	andere.

Goede kwaliteitszorg is gericht op het aanbieden van 
kwaliteitsvolle opleidingen en het klaarstomen van 

studenten voor de arbeidsmarkt – zowel als toekomstig onder-
nemer en/of als toekomstig werknemer.

Het	is	moeilijk	om	kwaliteitszorg	te	meten.	Kwaliteits-
zorg	is	voor	mij	namelijk	ook	een	subjectief	gegeven.	

Het wordt óók uitgedragen en uitgestraald via de manier waar-
op studenten en personeelsleden de kwaliteit aan de UHasselt 
beleven. Met andere woorden: hoe kiés je de juiste maatstaf 
om zo’n subjectieve beleving te meten en te kunnen objective-
ren – en op die manier te monitoren hoe de kwaliteitszorg aan 
de UHasselt evolueert? 

Mijn	advies	voor	de	UHasselt	is:	continue	verbetering.	
Alle personeelsleden zouden – vaak – bezig moeten 

zijn	met	vragen	zoals	wat kan ik nog beter doen; hoe kan ik ef-
ficiënter werken; hoe kan ik op een gemakkelijkere manier aan 
de info geraken die ik nodig heb; met wie kan ik samenwerken 
om een idee dat ik heb uit te werken… Sta als UHasselt niet stil 
en	ga	er	niet	van	uit	dat	het	onderwijs	hetzelfde	blijft	of	dat	de	
studenten	dezelfde	blijven.	Het	mooie	is	net	dat	door	continu	
te verbeteren nieuwe producten kunnen ontwikkeld worden of 
het vraagstuk naar hernieuwbare energie kan worden opge-
lost… Uiteraard is de UHasselt hier ook al mee bezig: profes-
soren die op verschillende manieren lesgeven, via creatie van 
nieuwe opleidingsonderdelen of masterprogramma’s, de over-
stap naar het SAP-BI-systeem … Probeer om die zaken goed te 
belichten en put hieruit energie om nóg meer te kunnen doen.

STEVEN VAN GARSSE STEPHANIE VAN DEN BEMPT
FACULTEIT RECHTEN ALUMNA

1 1

2 2

3
3
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De essentie van kwaliteitszorg bestaat uit twee ge-
lijkwaardige	delen.	Enerzijds	moet	we	ervoor	zorgen	

dat	ons	onderwijs	inhoudelijk	van	hoog	niveau	is	en	een	cohe-
rent	geheel	vormt.	Anderzijds	dat	het	onderwijskorps	gemoti-
veerd en gepassioneerd is. Als we aan die twee voorwaarden 
voldoen, dan volgen alle andere aspecten van kwaliteitszorg 
vanzelf. Daarnaast is het cruciaal dat we deze twee doelen rea-
liseren met een absoluut minimum aantal regels.

Mede onder impuls van employability skills en com-
petentiegericht	onderwijs	is	er	veel	aandacht	gegaan	

naar	 het	 inhoudelijke	 aspect	 van	 onderwijs.	 Een	 positieve	
trend, want de klassieke organisatie in vakken kan leiden tot 
een gebrek aan coherentie en een te grote variatie in inhoude-
lijke	kwaliteit.	Maar	door	te	focussen	op	het	inhoudelijke,	drei-
gen	we	wel	het	menselijke	aspect	van	onderwijs	uit	het	oog	te	
verliezen.	Ook	al	 zijn	er	 initiatieven	 rond	onderwijsprofessio-
nalisering,	de	centrale	 vraag	 zou	moeten	 zijn	hoe	we	ervoor	
zorgen	dat	docenten	gepassioneerd	en	gemotiveerd	zijn.	

Luister	naar	de	frustraties	van	docenten	over	hun	on-
derwijsopdracht	—	en	luister	daarna	opnieuw.	Probeer	

docenten	te	begrijpen	en	neem	dan	initiatieven	om	hun	moti-
vatie	en	passie	voor	onderwijs	aan	te	wakkeren.	Als	we	hierin	
slagen,	zal	de	kwaliteit	van	het	onderwijs	zienderogen	toene-
men. Daarnaast moeten we de regels en procedures om de in-
houdelijke	kwaliteit	te	realiseren,	tot	een	minimum	beperken	— 
en	 automatiseren	 waar	 mogelijk.	 We	 moeten	 erover	 waken	
dat een teveel aan procedures de dynamiek die voortkomt uit 
onze kleinschaligheid, niet tenietdoet. 

Belangrijk	 is	vooral	om	van	kwaliteitszorg	naar	kwali-
teitscultuur te gaan. Dat is een sterkere basis om de 

kwaliteit	van	je	onderwijs	te	verbeteren	en	garanderen.	Zeker	
als	het	gaat	om	een	kwaliteitscultuur	waarbij	iederéén	binnen	
de	organisatie	het	eigenaarschap	van	en	de	verantwoordelijk-
heid	voor	die	kwaliteit	op	zich	neemt.	Bijvoorbeeld:	een	docent	
die een cursus niet elk jaar op dezelfde manier en met dezelfde 
slides	uitlegt	aan	zijn	studenten,	maar	hen	meeneemt	naar	de	
laatste	trends	en	ontwikkelingen	binnen	zijn	vakgebied.	Dát	is	
eigenaarschap	nemen,	dát	is	zorg	inzake	onderwijskwaliteit.

De UHasselt heeft een lange geschiedenis van goe-
de	onderwijskwaliteit	–	denk	maar	aan	het	lesgeven	in	

kleine groepen, het nauwe contact tussen docent en student… 
Dat zit in haar DNA. Maar door de instellingsreview dreigen we 
in de valkuil van administratieve overlast en regels te lopen. Het 
draait soms te veel om het invullen van documenten over kwali-
teitszorg	en	te	weinig	om	die	kwaliteitscultuur	zelf.	We	creëren	
eigenlijk	een	vals	gevoel	van	controle	over	de	kwaliteit	van	ons	
onderwijs.	Wat	je	moet	doen,	is	mensen	tools	aanreiken	om	die	
kwaliteitscultuur mee te ondersteunen in plaats van te contro-
leren.

Evolueer naar een kwaliteitscultuur; ondersteun de 
docenten en de OMT’s met instrumenten om die kwa-

liteitscultuur	in	de	organisatie	in	te	brengen;	en	vermijd	admi-
nistratieve overlast.

BENOÎT DEPAIRE JO DE BRUYNE
FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE 

WETENSCHAPPEN
ONDERVOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

1 1

2
2

3

3



UHasselt versterkt haar 
kwaliteitszorg op alle niveaus.

 Kwaliteit tot een spil van 
onze opleidingen maken, 
daar zetten wĳ op in.”

Sofie Knoops 
(faculteit Industriële

ingenieurswetenschappen)
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Gecoverd

“DIE ORGANEN ZIJN ALS 
M’N KINDEREN: 

  IK ZIE ZE ALLEMAAL EVEN GRAAG” 

OP VERKENNING IN HET ORGAANMUSEUM 
MET JOHAN VAN ROBAYS EN TOM STRUYS



Het is eens iets anders dan een 

postzegelverzameling.	 Toen	 dr.	 Johan	 Van	

Robays in 1975 als patholoog aan de slag 

ging	 in	 het	 ZOL,	 liet	 zijn	 voorganger	 enkele	

preparaten	achter	in	zijn	kantoor	–	waaronder	

een teelbaltumor ter grootte van een 

kokosnoot. “Ik vond dat mooi en het zou zonde 

zijn	geweest	om	ze	weg	te	gooien.	Daarna	ben	

ik systematisch beginnen verzamelen”, vertelt 

hij.	 Veertig	 jaar	 later	 telt	 zijn	 collectie	 meer	

dan 200 normale en aangetaste organen. En 

die hebben sinds 6 april een nieuwe thuis 

gevonden in het orgaanmuseum. 

nkele personeelsleden konden begin april in 
première ‘de cycloop’, ‘het monster-teratoom’ en 
‘de	 zeemeermin’	 van	 dichtbij	 bekijken.	 Het	 or-
gaanmuseum, een rariteitenkabinet anno 2016? 
“Dat	wordt	weleens	gezegd	ja”,	geeft	Johan	Van	

Robays	wat	schoorvoetend	toe.	Professor	Tom	Struys:	“We	kozen	
specifiek	voor	de	naam	'orgaanmuseum'	omdat	we	het	didacti-
sche	aspect	van	de	preparaten	willen	tonen.	Het	zijn	voorbeelden	
van	pathologieën	–	ziekten	–	in	een	redelijk	vergevorderd	stadi-
um, die met de huidige medische vooruitgang en diagnostiek 
veel sneller opgespoord en behandeld worden. Studenten zullen 
veel	van	die	pathologieën	niet	meer	in	die	vorm	tegenkomen.”	

Aan belangstelling alvast geen gebrek. De drie rondleidingen 
aansluitend	op	de	plechtige	opening	waren	onmiddellijk	vol-
zet. En de gezichten van de bezoekers spraken boekdelen. Jo-
han:	“Er	zijn	drie	mensen	bijna	flauwgevallen.	(Lacht) Dat heb 
ik wel eens voor. Mensen die dit niet willen zien, komen niet op 

E

Tussen de organen: Johan Van Robays en Tom Struys.
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bezoek.	Mensen	die	heel	enthousiast	zijn,	natuurlijk	wel.	Maar	
dan	is	er	nog	een	groep	van	geïnteresseerden	die	het	op	het	
moment	zelf	 toch	moeilijk	krijgen.”	Zien	ze	zoiets	aankomen?	
“Ja	hoor”,	 zegt	Tom.	 “Traditioneel	gebeurt	dat	 tijdens	de	eer-
ste	practica	ook	bij	de	 studenten.	Een	 studente	heeft	 tijdens	
het eerste practicum zelfs van begin tot eind gehuild, maar ze 
heeft	doorgezet.	Nu	heeft	ze	zich	vrijwillig	opgegeven	voor	een	
opleiding	dissectie.	Dat	is	een	échte	overwinning!	Voor	ons	is	
het	natuurlijk	leuk	om	te	zien	dat	studenten	het	mooie	van	de	
anatomie leren inzien.” Johan: “Mensen beginnen snel te fanta-
seren als ze al die stukken zien, maar je zou dat nuchter moeten 
bekijken	–	wat	natuurlijk	makkelijker	gezegd	is	dan	gedaan.”

GEAMPUTEERDE VOETEN
In de vitrinekasten staan bokalen met organen in alle vormen 
en	maten.	Johan:	“De	collectie	is	vrij	volledig.	Van	alle	organen	
heb	ik	zowat	alle	tumoren	verzameld	–	of	kan	ik	er	op	zijn	minst	
een representatief beeld van tonen.” De meeste preparaten 
zijn	 onherkenbaar	 voor	 leken,	 moeilijk	 te	 benoemen	 zonder	
medische achtergrond. Enkel de foetussen en een paar geam-
puteerde voeten laten niets aan de verbeelding over. “Als je ze 
zo	ziet	staan,	zijn	het	inderdaad	gewoon	potten	met	weefsel…	
Maar als je het verhaal erachter hoort, dan begint dat te leven”, 
zegt	Tom	Struys.	Johan	schudt	de	bijhorende	anekdotes	zo	uit	
zijn	mouw	en	wordt	zowat	lyrisch	bij	elke	bokaal	die	we	aanwij-
zen.	Nochtans	heeft	hij	geen	favoriet	item.	“Dat	is	zoals	bij	mijn	
kinderen – ik heb er tien en ik zie ze allemaal even graag.” 

Tom is ‘gids in opleiding’ en begint de anekdotes stilaan te 
kennen. “De catalogus, met uitleg over de 200 preparaten, ligt 
op	mijn	 nachtkastje.”	 Zo’n	 uitspraak	 schreeuwt	 natuurlijk	 om	
een	test.	We	zijn	benieuwd	wat	hij	ons	kan	vertellen	over	het	
paar voeten dat onderaan de vitrinekast bewaard wordt… Tom 
steekt zonder aarzelen van wal: “Dat is een geval van droog 
gangreen.	De	voeten	zijn	geamputeerd	bij	een	patiënt	die	wel-
licht	aan	diabetes	leed	–	een	typische	pathologie	bij	diabetici.	
De	donkere	 vlekken	op	de	 huid	 zijn	 een	gevolg	 van	 slechte	
bloedtoevoer naar die plaatsen. Het weefsel begint dan af te 
sterven	en	uiteindelijk	moet	er	worden	overgegaan	tot	ampu-
tatie.” Johan knikt bevestigend: “Klopt. Aan het begin van dat 
afstervingsproces	 doet	 dat	 erg	 veel	 pijn,	 maar	 op	 den	 duur	
sterven	ook	de	zenuwen	af	en	dan	is	de	ergste	pijn	geleden.”

EAU DE COLOGNE
Ondertussen	neemt	Johan	er	een	andere	bokaal	bij.	“Andere	pre-
paraten	zijn	wat	mysterieuzer.	Hier	zie	je	het	been	van	een	schedel	
met een tumor ter grootte van een dikke appel. De tumor groeide 
zowel	naar	buiten	als	naar	binnen	–	in	de	hersenen.	De	patiënte	
heeft de tumor lang verborgen gehouden door er een sjaal rond 
te wikkelen en een hoed te dragen. Totdat haar huisarts dat ont-
dekte en haar aanraadde om het te laten onderzoeken. Die vrouw 
had	het	financieel	niet	heel	breed,	haar	man	en	zoon	waren	bo-
vendien gestorven aan kanker… Dat maakte het er dus niet ge-
makkelijker	op.	Uiteindelijk	werd	ze	geopereerd	door	een	neuro-
chirurg, die het schedelbot verving door een plastinaat. Maar een 
neurochirurg	stelt	geen	definitieve	diagnose.	Het	schedelbot	be-
landde	op	mijn	dissectietafel	en	na	onderzoek	bleek	het	om	een	
uitzaaiing van schildklierkanker te gaan, waarvoor die vrouw dan 
ook behandeld werd.” 

Gecoverd
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Een confrontatie met de aangetaste organen doet je wel even 
stilstaan	bij	de	kwetsbaarheid	van	de	mens.	Moeten	we	meer	
inzetten op preventieve screenings om zulke situaties te voor-
komen? Het zal je maar overkomen, toch? “Goh, wat moet je 
daarop antwoorden?”, aldus Johan. “Zelf ga ik pas naar de 
dokter als ik symptomen heb waar ik me zorgen over maak. 
Mijn	advies	is	dan	ook:	voel	je	iets,	ga	dan	naar	de	dokter	en	
blijf	liefst	ook	geen	weken	rondlopen	met	klachten.”	Want	het	
orgaanmuseum ligt vol voorbeelden van mensen die te lang 
hebben gewacht met een doktersbezoek. Schrik voor de diag-
nose,	de	financiële	gevolgen,	de	vele	onderzoeken…	Redenen	

genoeg om een consultatie uit te stellen. “Ik heb gemerkt dat 
patiënten	die	in	eerder	rurale	gebieden	wonen	–	in	een	afgele-
gen	gehucht	bijvoorbeeld	–	minder	snel	naar	een	dokter	stap-
pen.	De	tumoren	bij	deze	patiënten	worden	vaak	later	ontdekt	
en	zijn	dan	ook	groter.”	

In de dissectiezaal naast het orgaanmuseum opent Johan intus-
sen	een	emmer	en	haalt	er	een	borsttumor	uit.	“De	vrouw	bij	wie	
we dit hebben weggehaald, heeft heel lang met klachten rondge-
lopen. Je moet weten dat dat op den duur een open wonde was 
die	bovendien	etterde,	maar	dat	werd	dan	gecamoufleerd	met	

"Er vielen al drie 
mensen flauw.

Dat heb ik al eens 
voor, ja." 

doekjes gedrenkt in eau de cologne.	Terwijl	het	zo	ver	niet	had	
moeten	komen.	Dat	noemen	wij	dan	rurale	pathologie.”

OPERATIE-SOUVENIR
Johan heeft de mensen wiens weefsel tentoongesteld wordt 
in het orgaanmuseum nooit ontmoet. Een patholoog komt na-
melijk	niet	 in	contact	met	de	patiënten	zelf.	Een	weefselstaal	
wordt samen met een aanvraagformulier (met daarop de naam 
van	de	patiënt,	de	leeftijd,	het	geslacht	en	de	RIZIV-gegevens)	
bij	de	patholoog	afgeleverd.	Hoewel	de	patholoog	essentieel	
is voor de diagnosestelling en het voorstellen van de behande-
ling	van	een	patiënt,	is	het	sociale	aspect	van	de	job	verwaar-
loosbaar.	 “Dat	betekent	bijvoorbeeld	ook	dat	een	patholoog	
geen wachtdienst heeft”, glimlacht Johan. 

Tom	pikt	in:	“Je	zou	je	de	vraag	kunnen	stellen	wie	nu	eigenlijk	
eigenaar	is	van	bijvoorbeeld	de	gangreenvoeten:	Johan	Van	Ro-
bays,	het	orgaanmuseum	of	de	patiënt	zelf?	De	stukken	zijn	naar	
de patholoog gebracht, die ze in dit geval heeft onderzocht en 
beslist	heeft	om	ze	niet	weg	te	gooien.	Nu	krijgen	mensen	na	een	
operatie al eens een niersteen of stembandknobbel mee als sou-
venir. Maar verder dan dat gaat het toch niet.”

EEN FOETUS OP DE SCHOUW
Aan het einde van de rondleiding schiet ons nog één vraag 
te binnen: hoe raakte Tom Struys, aanspreekpunt voor het 
orgaanmuseum	 binnen	 de	 UHasselt,	 eigenlijk	 in	 dit	 project	
verzeild?	 “Professor	 Marjan	 Vandersteen	 en	 professor	 Linda	
Vanormelingen	hadden	Johan	benaderd	om	de	collectie,	na	
zijn	pensioen	aan	het	ZOL,	naar	de	unief	 te	halen.	Zij	zijn	de	
trekkers	 van	het	 anatomie-onderwijs,	maar	 eind	dit	 jaar	gaat	
professor	Vanormelingen	op	pensioen.	Ik	zal	haar	taken	over-
nemen”, zegt Tom die de opleidingsonderdelen anatomie en 
embryologie doceert binnen geneeskunde. Een logische keu-
ze, dus? “Ik behoor tot de eerste lichting biomedische weten-
schappers die aan de UHasselt afstudeerden. Na een docto-
raat,	 onder	het	promotorschap	 van	 Ivo	 Lambrichts,	 heb	 ik	 in	
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Gasthuisberg	 gewerkt,	 bij	 een	 beeldvormingscentrum	 voor	
kleine	proefdieren.	Uiteindelijk	ben	ik	voor	een	postdoc	terug-
gekeerd naar Diepenbeek, waar ik ook de kans kreeg om een 
tenure track anatomie te starten. Het orgaanmuseum-project 
volg ik met veel enthousiasme op.”

Vinden	we	bij	Johan	en	Tom	thuis	eigenlijk	ook	bokalen	op	de	
schouw of houden ze werk en privé strikt gescheiden? Tom: “Ik 

SURGICAL TRAINING 

AND RESEARCH CENTER 
Binnenkort mag de faculteit GLW opnieuw een lintje 
doorknippen. In de zomer van 2016 opent het Surgi-
cal Training and Research Center (STARC). 

Het chirurgisch trainingscentrum is toegankelijk voor 
chirurgen – uit partnerziekenhuizen ZOL en Jessa en regionale 
ziekenhuizen – voor onderzoekers van BIOMED en het LCRP 
en voor medische bedrijven. Via het STARC wil de UHasselt 
haar expertise delen met externen en een bijdrage leveren 
aan een nog hogere kwaliteit van chirurgie, wetenschappelijk 
onderzoek en innovatie in de sector van de life sciences.

heb ooit histologische coupes gemaakt van de navelstreng van 
mijn	twee	kinderen.	Ik	heb	er	mooie	foto’s	van	genomen	en	die	
heb ik dan een plaatsje gegeven.” Johan: “Ik heb thuis inder-
daad een paar bokalen met foetussen staan. Maar de meest 
fascinerende items staan toch in het orgaanmuseum, hoor.” 

TEAMBUILDING
Op	vrijdagnamiddag	wordt	het	orgaanmuseum	voor	het	publiek	
opengesteld.	Geïnteresseerden	kunnen	een	afspraak	maken	via	
de	UHasselt-website.	In	het	ZOL	heeft	Johan	Van	Robays	acht	jaar	
lang, twee keer per week, groepen rondgeleid. “Dat ging van 
brandweermannen, seniorenclubs en schoolgaande jeugd tot 
vroedvrouwen of personeel op teambuilding. Nu ik met pensioen 
ben,	zal	ik	mij	meer	kunnen	focussen	op	de	rondleidingen.	Zo	kan	
ik	ook	wat	voeling	met	de	materie	behouden.	Het	blijft	leuk	om	de	
verhalen	achter	de	preparaten	te	vertellen.	Bezoekers	zijn	oprecht	
geïnteresseerd	en	ze	gaan	hier	met	een	blij	gevoel	weer	naar	bui-
ten – soms applaudisseren ze zelfs.” 

Collega’s die ‘de cycloop’ en ‘de zeemeermin’ eens met eigen 
ogen wil aanschouwen of het verschil tussen een gezonde 
long en een rokerslong willen vóelen, worden met open armen 
ontvangen door Johan of Tom in lokaal G46 op campus Die-
penbeek.

www.uhasselt.be/orgaanmuseum
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UHasselt werkt aan netwerking 
en internationalisering van het 

 Internationale 
samenwerking die de blik 
van onze studenten en 
docenten verruimt, daar 
bouwen wĳ aan.”

Ansar Yasar
(School voor Mobiliteitswetenschappen,

faculteit Bedrĳfseconomische 
wetenschappen)
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WISKUNDE ZONDER REKENSOMMEN

PETER DE MAESSCHALCK GIDST ONS DOOR WISKUNDETENTOONSTELLING ‘IMAGINARY’

Een	 tentoonstelling	over	wiskunde,	 dat	 spreekt	 bij	de	meeste	mensen	misschien	 niet	meteen	 tot	 de	

verbeelding.	Gids	Peter	De	Maesschalck,	professor	wiskunde,	knikt.	 	 “Wiskunde	roept	 inderdaad	vaak	

het	beeld	op	 van	 rekenwerk,	 formules	 en	moeilijke	oefeningen.	Maar	deze	 tentoonstelling	 toont	dat	

wiskunde veel méér is dan dat.” Nu weet je het! stapte Imaginary enigszins sceptisch binnen, maar ging 

gefascineerd naar buiten.

Jean-Marie Dendoncker toegevoegd – kunstwerken die op 
wiskunde	geïnspireerd	 zijn.	De	uitgestalde	 3D-prints	werden	
aangeleverd	door	Materialise	uit	Leuven.	Bezoekers	konden	de	
tentoonstelling individueel bezoeken, maar het overgrote deel 
deed dat met een gids. Studenten wiskunde – en twee studen-
ten fysica – hebben die taak op zich genomen, gesteund door 
doctoraatsstudenten van onze vakgroep.”

Peter De Maesschalck had naar eigen zeggen vooraf een beet-
je schrik of alles wel goed zou verlopen. “Maar de gidsen heb-
ben dat fantastisch gedaan”, zegt hij. “De student-begeleiders 
hebben zich de expo echt eigen gemaakt en er veel werk in 
gestoken. Ze waren heel goed voorbereid en konden iedereen 
de baas – zelfs de leerkrachten (lacht). Met succes trouwens, 

maginary	is	een	initiatief	van	het	Wiskundig	Onder-
zoeksinstituut Oberwolfach en heeft al heel wat lan-
den	bezocht.	Dit	jaar	is	het	de	beurt	aan	Vlaanderen	
(naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van de 
Vlaamse	Wiskunde-olympiade).	De	expo	is	een	ver-

zameling van didactische materialen, software-instrumenten, 
3D-prints en posters die wiskunde in zijn volle breedte, kracht 
en	schoonheid	 tonen.	Toch	 is	deze	Vlaamse	editie	meer	dan	
een vertaling van het origineel.

Peter De Maesschalck: “Bij het binnenkomen zie je het beeld 
van de citrus met het opschrift ‘ceci n’est pas un citron’. Die 
verwijzing naar kunstenaar Magritte geeft de tentoonstelling 
een Belgische touch.	Verder	zijn	ook	de	werken	van	de	Belg	

Voor u bezocht

I
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want er is geen enkele klas geweest waarvan de leerlingen 
meteen na de rondleiding vertrokken. Ze bleven de schermen 
bemannen om zelfstandig de software te ontdekken. (Lacht) Ze 
hadden nochtans allemaal een drankbonnetje gekregen voor 
het cafetaria.”

GEEN REKENWERK
Als we een blik op de tentoonstellingsruimte werpen, dan valt 
er geen rekenwerk te bespeuren. Het bewijs dat wiskunde veel 
breder is dan dat. Peter De Maesschalck: “Klopt. De software-in-
strumenten tonen de brede toepasbaarheid van wiskunde. Zo 
visualiseert de software over de Mercatorprojectie de stelling 
van Gauss. Die bewijst dat, als je een bolvormig oppervlak op 
een vlak object wil projecteren, je ofwel de vorm van de projec-
tie kan behouden óf de oppervlakte van de projectie. Maar niet 
allebei. Zo komt het dat de oppervlakte van sommige landen of 
werelddelen op een wereldkaart over- of onderschat worden.”

Een andere populaire visualisatie was die van de formule van 
Lorenz	 –	 bekend	 van	 de	 chaostheorie.	 Je	 ziet	 een	 rad	 met	
trechters. Bovenaan komt er water in een trechter en onder-
aan loopt het water weg via een slangetje. Afhankelijk van waar 
het zwaartepunt zich bevindt, gaat het rad langs links of langs 
rechts draaien. “Je zal een heel interessante en moeilijk voor-
spelbare dynamica zien. Dit staat voor de onvoorspelbaarheid 
van het weer op lange termijn, zelfs onder deterministische 
omstandigheden. Zelfs als we de computerkracht met tien zou-
den vermenigvuldigen, zouden we nóg niet in staat zijn om het 
weer langer dan een week op voorhand te voorspellen. Maar 
dat is al wiskunde voor gevorderden.”

BOEKHOUDER
De bezoekers zouden zelfs vergeten dat ze met wiskunde be-
zig zijn als ze door de tentoonstelling schuifelen. “Tijdens de 
infodagen zeg ik toekomstige studenten wel eens: ‘Als je graag 
rekent, word dan alstublieft boekhouder in plaats van wiskun-
dige’.	Want	wiskundigen	rekenen	helemaal	niet	graag	en	pro-
beren dat door na te denken zo veel mogelijk te beperken en 
de oplossing zo elegant mogelijk voor te stellen”, aldus Peter.

Als de tentoonstelling afgelopen is (deze rondleiding vond 
plaats kort voor de opening, red.), zullen er meer dan duizend 
bezoekers	 zijn	 komen	 kijken	 –	 een	 groot	 succes.	 Wordt	 het	
moeilijk afscheid nemen van Imaginary? “Sinds de opbouw 
ben ik er voortdurend mee bezig geweest. De expo beheerst 
mijn dagen en ik kom nauwelijks toe aan andere taken. Ik zal 
eerlijk gezegd blij zijn als ik me weer op mijn ander werk kan 
storten”, lacht Peter.

“Het is geen evidentie om zo’n tentoonstelling te organiseren 
en al helemaal niet om er een jaarlijks evenement van te maken 
– zowel in praktisch als financieel opzicht. Zonder de inzet van 
de	 leden	 van	de	 vakgroep	Wiskunde	en	 statistiek,	 het	 deca-
naat	Wetenschappen	en	de	diensten	MAT	en	DCM	was	deze	
tentoonstelling niet mogelijk geweest. De bezoekers zijn met 
andere woorden een unieke ervaring rijker.”■
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Voor u bezocht

A WONDERFUL 
WORLD (EVENING)
Food,	 drinks,	 yoga,	 dancing,	 calligraphy…	 The	 2016	World	 Evening	 (16th	 of	 March)	

provided something for everyone’s taste.

Hundreds of colleagues and students showed up for what 
has become the most international flavoured event on the  
UHasselt	 calendar!	 One	 of	 those	 World	 Evening	 traditions	
grabbing everyone’s attention is the Cook & Win contest.  

Visitors	taste	and	vote	for	the	dish	they	like	most.	In	the	end,	the	
Italian delegation took the prize and their delicious food was 
served in the campus restaurants. Complimenti!
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AGENDA
Dies Natalis: Theater op de agora
Campussen Diepenbeek & Hasselt – van 11.30 tot 
13.30 uur

Dies Natalis: Q&A Martha C. Nussbaum
Campus	Hasselt	–	Oude	Gevangenis,	aula	Louis	
Roppe – 17 tot 18 uur

Dies Natalis: Lezing Kunlé Adeyemi
Campus Diepenbeek – Gebouw E, agora – 10 tot 
12 uur

Dies Natalis: Uitreiking eredoctoraten
Campus Diepenbeek – Gebouw D, auditorium H6 
– vanaf 15 uur

Dies Natalis: Universiteitsconcert Gabriel Ríos
Cultuurcentrum Hasselt – Grote Schouwburg – 
vanaf 19.45 uur

Opening academiejaar
Cultuurcentrum Hasselt – Grote Schouwburg

Meer via 
www.uhasselt.be/agenda

MEI
23-26

MEI
23

MEI
24

MEI
24

MEI
26

SEP
28

HET CIJFER

29’35’’
De	tijd	waarin	collega	Filip	Reyns	(CID)	op	28	april	de	7	
km van de Campusrun liep. Daarmee zette hij de snelste 
tijd neer van alle UHasselt-deelnemers aan die campus-
trail (die lopers onder meer door Gebouwen D en E lood-
ste).	Goed	voor	een	mooie	negende	plek.
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good practice

INNOVATIEF ONDERWIJS VIA 
HET WORLD WIDE WEB 

MARIO GIELEN OVER MOOC MOBILITEITSWETENSCHAPPEN

Actie kweekt inspiratie – en dus lees je hier elke 

editie	 een	 ‘good	 practice’	 op	 vlak	 van	 onderwijs	 of	

onderzoek. Deze editie: Mario Gielen (School voor 

Mobiliteitswetenschappen)	 vertelt	 over	 de	 nieuwe	

MOOC mobiliteitswetenschappen.

OM WAT GAAT HET PRECIES?
De School voor Mobiliteitswetenschappen wil twee oplei-
dingsonderdelen van de Engelstalige master via een MOOC 
(Massive Open Online Course, red.) aanbieden, als voorberei-
ding voor de start van het academiejaar 2017-2018. MOOCs 
hebben	zich	namelijk	bewezen	als	een	ideaal	 instrument	om	
een opleiding of kleinere universiteit, zoals de UHasselt, in de 
verf	te	zetten	voor	een	(inter)nationaal	publiek.	Dit	innovatief	
onderwijsproject	–	IOP	in	het	UHasselt-jargon	–	werd	onlangs	
goedgekeurd en is dus in volle opbouw.

WAAROM DOEN JULLIE DIT?
De	bedoeling	van	dit	pilootproject	is	om	op	termijn	een	duur-
zaam	concept	uit	 te	werken	waarbij	een	aantal	UHasselt-op-
leidingen	 wereldwijd,	 gratis	 aangeboden	 kunnen	 worden	
–	 bij	 wijze	 van	 teaser. Een MOOC is in dat opzicht dus een 
marketingtool	 om	 (inter)nationale	 studenten	 aan	 te	 trekken.	
Tegelijkertijd	 kan	 je	 met	 een	 MOOC	 al	 een	 bepaalde	 kwa-
liteitscontrole uitvoeren en de geschikte kandidaten voor 
masteropleidingen	selecteren.	Voor	de	studenten	zelf	 is	een	
MOOC dan weer handig om te achterhalen wat de opleiding 
precies inhoudt en welk niveau en welke begincompetenties 
er verwacht worden.

HOE IS DE MOOC OPGEBOUWD?
Elk	opleidingsonderdeel	bestaat	uit	zo’n	vijf	modules.	Poten-
tiële	studenten	krijgen	telkens	twee	weken	om	zelfstandig	de	
leerinhoud – video’s, papers, presentaties… – door te nemen. 
Daarna moeten de deelnemers via multiplechoicevragen be-
wijzen	dat	ze	de	inhoud	doorgenomen	en	begrepen	hebben.	
Vervolgens	 zijn	 er	 individuele	 opdrachten	 en	 opdrachten	 in	
groep	die	moeten	uitwijzen	of	ze	de	behandelde	materie	ook	
daadwerkelijk	kunnen	toepassen.

WAAR ZIT DE INNOVATIE PRECIES IN?
Dit	academiejaar	zijn	we	–	ook	al	in	het	kader	van	een	IOP	–	vol-
op bezig met de creatie van de allereerste UHasselt-MOOC, 
ontwikkeld voor één van onze opleidingsonderdelen. Onder-
zoek wees uit dat je de betrokkenheid van de deelnemers kan 
verhogen via ‘peer assessment’ – studenten die elkaar op een 
gestructureerde manier beoordelen. Aangezien dit de focus 
van	mijn	PhD	was,	gaan	we	proberen	om	deze	evaluatievorm	
zo	optimaal	mogelijk	 te	 implementeren	bij	nieuw	ontwikkel-
de	MOOCs.	Met	zo’n	innovatieve	evaluatietool	kan	je	namelijk	
een antwoord bieden op de grote uitval van geregistreerde 
maar niet-actieve deelnemers. 
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STUDENTE AYA SABI BLOGT OP DEREDACTIE.BE PERSONEELSVOORDELEN VLUP

THEATER OP DE AGORA

1 2

3

Het leven van Aya Sabi wordt gedomineerd door wetenschap 
en literatuur. Ze studeert biomedische wetenschappen aan de 
UHasselt	en	ze	schrijft	daarnaast	poëzie,	proza	en	columns.	Om	
de twee weken blogt ze voor deredactie.be – over recht en on-
recht, leven en dood, oorlog en vrede…

www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/blog/ayasabi

Op	vertoon	van	 je	personeelskaart	geniet	 je	van	 (extra)	kort-
ing of andere voordelen bij heel wat leveranciers. Gaande van 
attractieparken over kledingwinkels tot EPC- of elektrische  
keuringen. Het recentste overzicht van personeelskortingen 
vind je op het UHasselt-intranet.

www.uhasselt.be/intra > VLUP > Personeelskortingen

Van	23	tot	en	met	26	mei	worden	campus	Hasselt	en	campus	
Diepenbeek – voor even – het terrein van waarzeggers, stoep-
krijtkunstenaars, muzikanten in marcellekes, vegetarische 
beenhouwers	 (!)	 en	 levende	 standbeelden…	 Verwacht	 je	 in	
deze Dies Natalis-week dus aan een knotsgekke en kleurrijke 
middagpauze!

www.uhasselt.be/theater-op-de-agora

DRIE OP EEN RIJ
DRIE DINGEN OM TE ZIEN | DOEN | BELUISTEREN | ...
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ELEVATOR PITCH

“ LEREN OVER DE NATUUR 
 EN VERBAASD WORDEN… 
 GEWÉLDIG”

ROB CORNELISSEN ONDERZOEKT HET NUT VAN FOTOSYNTHESE 

VOOR DE ONTWIKKELING VAN ZONNECELLEN

Rob	Cornelissen	(onderzoeksgroep	X-LaB)	beantwoordt	

–	 in	 de	 lift	 –	 vragen	 over	 zijn	 onderzoek	 én	 over	 zijn	

dromen/ambities/interesses…

Hoe zou jij aan een 5-jarige uitleggen met welk onderzoek 
je bezig bent?
In acht woorden: leren van de natuur en toepassen in zonnecellen. Hoe 
planten	aan	fotosynthese	doen,	is	ongelooflijk	complex.	Maar	dat	proces	
bevat eveneens creatieve oplossingen voor problemen die we, onder an-
dere,	ook	tegenkomen	bij	het	maken	van	zonnecellen	–	zoals	het	efficiënt	
opwekken van stroom en ervoor zorgen dat de zonnecellen lang meegaan.

Waarom dit onderzoek?
Je	hoort	het	bijna	elke	dag:	we	zorgen	niet	goed	voor	onze	planeet.	Door	
de	klimaatverandering	krijgen	we	ernstige	droogtes,	meer	stormen,	slech-
te oogsten en hongersnood… Het is de passie van vele wetenschappers 
overal ter wereld om hier iets aan te doen. En daarom ontwikkelen ze nieu-
we manieren om energie op te wekken, zoals organische zonnecellen die 
dunner	en	milieuvriendelijker	zijn	dan	klassieke	zonnecellen.

Hoever sta je er al mee?
In	onze	onderzoeksgroep	X-LaB,	onder	leiding	van	prof.	dr.	Jean	Manca,	
bestuderen we interdisciplinaire vraagstukken en zoeken we ook naar op-
lossingen over verschillende disciplines – wetenschap, kunst, economie… 
–	heen.	In	mijn	geval	is	dat	dus	de	vraag	wat	we	van	fotosynthese	kunnen	
leren voor de ontwikkeling van organische zonnecellen. Op dit moment 
zijn	we	nog	bezig	met	literatuurstudie,	de	eerste	experimenten,	het	praten	
met andere wetenschappers op congressen… Kortom: met het vinden van 
onze weg in dit grote onderzoeksdomein.

Op welke impact hoop je?
Ik	wil	de	twee	vakgebieden	dichter	bij	mekaar	brengen	en,	wie	weet,	een		
ontdekking doen die zal leiden tot betere en goedkopere zonnecellen.
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Als je niet aan de UHasselt zou werken, waar dan wél?
Ik heb al twee jaar gewerkt in de automobielsector als project-
leider. Dat was een goede ervaring, maar ik wou heel graag 
een	bijdrage	leveren	aan	hernieuwbare	energie	–	en	zo	had	ik	
het	geluk	om	bij	X-Lab	terecht	te	komen.	En	anders?	Dan	was	
ik	als	ingenieur	aan	de	slag	gegaan	bij	een	producent	van	zon-
necellen of windmolens.

Wat wilde je als kind worden?
Eerst brandweerman, toen politieagent. En geloof het of niet: 
ik wilde ook wetenschapper worden. (Lacht) Leren	 over	 de	
natuur,	ontdekkingen	doen	en	telkens	verbaasd	zijn	over	hoe	
alles in elkaar zit: dat is toch een fantastische dagbesteding?

Waar droom je nog van?
Een	systeem	ontwikkelen	dat	op	een	efficiënte,	goedkope	én	
milieuvriendelijke	manier	brandstof	kan	opwekken.	Dat	is	vol-
gens	mij	een	van	de	grote	uitdagingen	van	mijn	generatie.

Wat is het beste/mooiste wat je ooit al gelezen/gezien/ge-
hoord/bezocht hebt?
Mijne	 vrije	 tijd	 gaat	 vooral	 op	 aan	 vrijwilligerswerk	 bij	 vzw 
Zwerfkat in nood, waar we gewonde en zieke katten verzorgen 
en ter adoptie stellen. Zo hebben we op de campussen van 
de UHasselt al meer dan tien katten gesteriliseerd en meerde-
re	 kittens	opgevangen.	 Sterilisatie	 is	 zeer	belangrijk,	 om	een	
overvloed aan kittens te voorkomen – de helft van die jonge 
katjes	zou	sterven	in	het	wild.	Dus,	mijn	tip:	adopteer	een	dier	
in nood. Het is een van de mooiste dingen die je kan doen en 
je	zal	van	zo’n	dier	véél	liefde	terugkrijgen.

Wie zou je volgende editie in onze lift willen zetten?
Jaroslav	 ‘Jarda’	 Hruby.	 Een	 doctoraatsstudent	 uit	 Tsjechië	 en	
één van de creatiefste personen die ik ooit ontmoet heb.
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#UHasselt

#UHasselt 
Een overzicht van de populairste posts 
op onze sociale-mediakanalen.

Volg nóg meer UHasselt-nieuws via:

facebook.com/uhasselt

twitter.com/uhasselt

www.uhasselt.be

instagram.com/universiteithasselt

linkedin.com: Universiteit Hasselt (universiteitspagina)

youtube.com/universiteithasselt
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Nu weet je het! grasduint in het grote fotoarchief van de 
UHasselt. Deze editie: een kiekje op het symposium ‘Het 
Boek’, op de agora van campus Diepenbeek.

198226 MAART 

WEET JE DIT NOG
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UHASSELT-ROEITEAM    2015-2016
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UHASSELT-ROEITEAM    2015-2016
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In beeld

VRAGEN 
STAAT VRIJ...
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Op 5 maart en 16 april toonde de UHasselt wat ze zoal in 
haar mars heeft. Zo’n 1.184 jonge studiekiezers zakten – sa-
men met hun ouders – af naar campussen Diepenbeek en 
Hasselt voor de traditionele infodagen. Daar praatten heel 
wat collega’s zich haast een droge mond, deelden ze bro-
chures uit, gaven ze advies, toonden ze de weg... Met veel 
passie en geduld. En dat leverde enkele leuke beelden op.



Staand van links naar rechts: Bernard Vanheusden,Peter Schollen , Daan Bijnens,  Els Langhendries , Petra Foubert, Johan Peeters, 
Johan Ackaert, Alexander De Becker, Stef Keunen, Yelena Gordeeva,  Jan Theunis , Charlotte Declerck, Caroline Vanderkerken, 
Gunter Maes. Zittend van links naar rechts: Elsbeth Loncke, Sofie Hennau, Karen Deckers, Niels Appermont, Hannelore Niesten, 
Ulrike Cerulus, Wouter Poelmans, Caroline Habets,   Laura De Deyne, Alexander Maes, Kristof Wauters.
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“IK MOET SOMS ÓÓK IN DE 
MODDER STAAN” 

ONDERZOEKSGROEP CENTRUM OVERHEID EN RECHT

DIENST IN DE KIJKER’
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Een labo, dat is: onderzoekers in witte jassen, turend door de microscoop, nauwkeurig in de weer met maatbekers en 

pipetjes.	Maar	hoe	ziet	het	‘labo’	van	de	rechtsonderzoeker	er	eigenlijk	uit?	Torens	van	papier?	Kasten	vol	vuistdikke	

boeken? Nu weet je het!	zocht	het	uit	en	ging	langs	bij	onderzoeksgroep	CORe	(Centrum	Overheid	en	Recht).
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DIENST IN DE KIJKER’

et is vicedecaan Alexander De Becker die ons 
opwacht	in	zijn	kantoor	–	op	de	derde	verdie-
ping van het ‘gele gebouw’ op campus Hasselt. 
Hij	is	de	enige	rechtsonderzoeker	in	Vlaande-
ren die zich toespitst op de rechtspositie van 
mensen die voor de overheid werken. Een 

drukbezet	man	die	zijn	 tijd	verdeelt	 tussen	onderwijs,	onder-
zoek, begeleiding van doctoraatsstudenten, een mandaat in 
de	Jonge	Academie…	En	tussendoor	beantwoordt	hij	óók	nog	
eens	vragen	van	journalisten.	“Tja,	de	media	blijven	bellen	en	
ik	blijf	antwoorden”,	glimlacht	hij.	“Ik	zoek	dat	niet	bewust	op,	
ik ben daar een keertje toevallig ingerold. Al vind ik wél dat je 
als onderzoeker moet communiceren met de wereld buiten de 
campusmuren.” 

Zelf	kwam	hij	in	2011	aan	de	faculteit	Rechten	terecht.	“Ik	heb	
rechten	gestudeerd	aan	de	VUB	en	wist	al	 in	mijn	derde	 jaar	
dat ik later het recht wilde onderzoeken – in plaats van het te 
gaan beoefenen. Een vreemde keuze? Misschien. Ik sta ook 
met	een	halve	voet	in	de	praktijk	–	ik	heb	een	kleine	advocaten-
praktijk.	Interessant,	maar	als	onderzoeker	kan	je	pas	écht	in	de	
diepte	gaan.	Daar	houd	ik	van.	Een	cliënt	wil	meestal	van	punt	
A naar punt B – het interesseert hem niet hoe. Als academicus 
wil	 je	dat	óók,	maar	tegelijkertijd	ben	je	erop	gebrand	om	te	
wéten hoe die weg er dan precies uitziet.”

Het Centrum Overheid en Recht is de enige onderzoeksgroep 
van de faculteit – netjes opgedeeld in zes eenheden (staats-
recht, bestuursrecht en -kunde, omgevingsrecht, sociaal recht, 
familierecht	en	fiscaal	recht).	“Als	nieuwe,	jonge	faculteit	koos	
Rechten er in 2008 bewust voor om zich te positioneren in pu-
bliek	recht.	Destijds	had	je	een	leemte	in	juridisch	onderzoek	
–	publiek	recht	was	wat	onderbelicht”,	legt	hij	uit.	Vele	onder-
zoeksgroepen aan de UHasselt werken nauw samen met be-
drijven.	Hoe	zit	dat	bij	CORe?	“Wij	werken	–	natuurlijk	–	vooral	
nauw	samen	met	de	overheid.	Zo	krijgen	we	vaak	opdrachten	

of	vragen	vanuit	de	Vlaamse	of	 federale	overheid.	Of	van	de	
Provinciale	Ontwikkelingsmaatschappij	(POM).”

STAPELS PAPIEREN
Alexander De Becker troont ons mee naar collega Charlotte 
Declerck	 (gespecialiseerd	 in	 familiaal	 vermogensrecht).	 Haar	
bureau ziet eruit zoals je dat verwacht van een onderzoeker: 
stápels	 papieren,	 dossiers	 en	 boeken.	 “Kijk	 er	 maar	 naast”,	
lacht ze een beetje verontschuldigend. Charlotte Declerck 
werkt één dag per week voor een Brussels advocatenkantoor, 
de overige vier dagen verdiept ze zich in de rechtspraak en de 
rechtsleer. “Toen ik afstudeerde, was ik van plan om een aan-
vullende studie notariaat te volgen. Maar nadat ik het examen 
familiaal vermogensrecht had afgelegd, vroeg de prof me of 
ik	niet	geïnteresseerd	was	in	onderzoek.	Ik	heb	er	totaal	geen	
spijt	van	dat	ik	daar	destijds	‘ja’	op	heb	gezegd.”	Naast	dat	on-
derzoek geeft ze ook – “heel erg graag” – les aan studenten in 
de derde bachelor en tweede master rechten.

Waar	ze	op	dít	moment	zoal	mee	bezig	is,	zo	vragen	we	haar.	
“De	valorisatie	van	huishoudelijke	arbeid	in	het	relatievermo-
gens-	en	erfrecht.	Dat	klinkt	moeilijk,	ja.	Maar	het	is	héél	con-
creet:	bij	mensen	die	onder	 scheiding	 van	goederen	huwen	
of samenwonen, dreigen onrechtvaardige gevolgen als het hu-
welijk	of	de	relatie	wordt	verbroken.	Je	geniet	namelijk	niet	van	
de beroepsinkomsten van de partner. Dus wat zie je dan? Dat 
– meestal – de vrouw, die haar beroepsactiviteiten heeft terug-
geschroefd om het hele gezin draaiende te houden, het risico 
loopt	om	met	lege	handen	achter	te	blijven.	Ik	wil	nu	nagaan	
hoe de rechtspraak in binnen- en buitenland daarmee omgaat. 
Hoe	wij	daar,	in	het	kader	van	de	hervorming	van	het	relatiever-
mogensrecht, rekening mee kunnen houden.”

H

Alexander De Becker.

Charlotte Declerck.
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Ze vertelt het met veel enthousiasme, maar wanneer is haar 
‘opdracht	volbracht’?	Charlotte	Declerck:	“Wanneer	de	wetge-
ver rekening houdt met de resultaten van m’n onderzoek en 
de	voorstellen	die	ik	formuleerde.	Dát	geeft	voldoening.”

JONGE WOLVEN
Met Alexander De Becker begeven we ons naar enkele van de 
– opvallend – vele jonge onderzoekers binnen CORe. Een van 
die	 jonge	 wolven	 is	Wouter	 Poelmans,	 recent	 afgestudeerd	
aan	de	UHasselt.	“Ik	heb	nog	5,5	jaar	te	gaan	voor	mijn	verde-
diging – als alles goed gaat. Dat is dus toch nog even”, glim-
lacht	hij.	Waarom	verkoos	Wouter	rechtsonderzoek	boven	de	
balie?	 “Dat	 is	 toeval,	want	 ik	wilde	eigenlijk	 verder	 studeren	
– ik had zelfs al een kot in Antwerpen. Tot ik een mailtje van 
Bernard	Vanheusden	 kreeg:	of	 ik	 nog	niet	 had	gedacht	 aan	
doctoreren?	Ik	kreeg	die	vraag	vrijdag	binnen,	’s	avonds	wist	ik	
al:	die	kans	moet	ik	grijpen.	Maandag	heb	ik	mijn	kandidatuur	
ingediend.”

Voor	 zijn	 doctoraat	 onderzoekt	 Wouter	 de	 rechtszekerheid	
in de beoordeling in de vergunningscommissie van milieu- 
hinder.	“Bedrijven	en	overheden	zoeken	naar	een	houvast	op	
dat	vlak.	Wanneer	heb	ik	milieuhinder	voldoende	beoordeeld?	
Wanneer	niet?	Daar	is	soms	veel	nattevingerwerk	bij.”	Hij	be-
kijkt	concrete	cases	én	gaat	het	terrein	op	–	letterlijk.	“Ik	heb	al	
in de modder gestaan. Zo ben ik met de milieu-inspectie mee 
op	pad	gegaan	om	te	bekijken	hoe	bijvoorbeeld	geurhinder	
wordt beoordeeld. Het beoordelen en handhaven is héél be-

langrijk	in	die	hele	vergunningsprocedure,	maar	als	jurist	heb	
je vaak geen zicht op hoe dat precies gebeurt. Als je dat dus 
wil	weten,	dan	moet	je	in	de	praktijk	gaan	kijken.”

Hoe	komen	al	die	onderzoeksthema’s	eigenlijk	aanwaaien?	Al-
exander	De	Becker:	“Er	is	natuurlijk	het	maatschappelijk	debat	
of de actualiteit waaruit dan een juridische onderzoeksvraag 
komt opborrelen. En vaak stoot je ook zélf op juridische pro-
blemen – waarvan de samenleving soms niet eens beseft dat 
het	een	probleem	ís.	Zo	stelde	 ik	vast	dat,	door	de	toename	
van	contractuele	werknemers	bij	de	overheid,	de	pensioenen	
van lokale ambtenaren wellicht onbetaalbaar worden. Ik ben 
over die kwestie ook gehoord door de Pensioencommissie.”

BOSSEN
We	maken	intussen	de	oversteek	naar	de	andere	kant	van	de	
werkvloer. Het is er muisstil, je hoort alleen de ritmisch tikken-
de klavieren. Yelena Gordeeva komt uit het Russische Kirov  – 
op zo’n 1.000 kilometer van Moskou. “Het lot heeft me naar 
Hasselt gedreven. Écht waar”, zegt Yelena. “Ik droomde er al-
tijd	van	om	PhD-onderzoek	 te	doen	en	solliciteerde	destijds	
ook voor een positie aan de UHasselt. Ik eindigde tweede van 
de 39, maar omdat de eerst geplaatste kandidaat de positie 
uiteindelijk	weigerde,	ben	ík	mogen	beginnen.”	

Yelena’s plan is om in juni 2017 haar proefschrift te verdedi-
gen.	“En	daarna?	Daarna	ga	ik	terug	naar	mijn	familie	in	Rus-
land. Een droomjob, die heb ik niet meteen voor ogen. Dat 
hangt van zoveel factoren af. Ik zou héél graag willen lesgeven, 
maar ik wacht af.”

De jonge Russische onderzoekster buigt zich in haar doctoraat 
op	het	klimaatrecht	en…	bossen.	“Elke	seconde	verdwijnt	er	in	
de wereld een half voetbalveld aan bos. En toch horen we daar 
weinig van. Die bossen worden gekapt om allerlei redenen – 
politieke,	economische…	Maar	er	zijn	ook	tegenstrijdigheden	
in het recht die ervoor zorgen dat die ontbossingen plaats-
vinden. Een simpel voorbeeld: we zetten nu heel erg in►  

Wouter Poelmans.

Yelena Gordeeva.

"Als onderzoeker kan 
je echt in de  
diepte gaan.”
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op hernieuwbare energie. Hout is de voornaamste bron van 
die duurzame energie, maar we malen er niet om hoe duur-
zaam dat hout geoogst wordt of hoe legaal dat hele proces 
van	houthakken	is.	Met	mijn	onderzoek	wil	ik	zulke	tegenstrij-
digheden detecteren en suggesties aanleveren. Niet eenvou-
dig,	neen.”	Het	onderwerp	ligt	haar	duidelijk	na	aan	het	hart.	
“Rusland	 is	énorm	bosrijk.	Bossen	zijn	altijd	een	persoonlijke	
passie	geweest.	Dankzij	de	steun	van	mijn	promotor,	professor	
Vanheusden,	heb	ik	me	op	dit	thema	kunnen	gooien.”

VERRIJKING
Héél	spannend	begint	het	te	worden	voor	Elsbeth	Loncke	–	en-
kele	bureaus	verderop.	Zij	begon	aan	haar	doctoraat	toen	de	
faculteit Rechten nog in Diepenbeek gehuisvest was, volgen-
de maand staat de voorverdediging gepland en in september 
moet ze verdedigen. Onder meer Ryan Gosling houdt een iro-
nisch	oogje	 in	het	 zeil	 terwijl	 ze	 schrijft	en	 zwoegt.	 “Mijn	on-
derzoek	–	over	de	cassatieprocedure	bij	de	Raad	van	State	–	is	
afgerond, nu moet ik wat sleutelen aan de structuur in de thesis 
en	moet	ik	de	bibliografie	op	punt	stellen.	En	dan	is	het	wach-
ten op de commentaren en feedback van de jury.”

Elsbeths	doctoraat	bevat	onder	meer	een	vergelijking	tussen	
de Raad van State, het Hof van Cassatie én de Raad van State 
in	Frankrijk.	“Ik	baseer	me	op	rechtspraak,	wetgeving	en	rechts-
leer. Dé conclusie mag ik nog niet verklappen, want éérst moet 
ik nog indienen en voorverdedigen”, lacht Elsbeth. 

Wat	het	leven	ná	haar	PhD-onderzoek	brengt,	dat	kan	ze	nog	
niet	 precies	 zeggen.	 “Ik	 werk	 al	 jaren	 deeltijds	 als	 advocate	
aan	de	balie	van	Hasselt.	Misschien	ga	ik	dat	wel	voltijds	doen,	
maar ik heb nog geen beslissing genomen. Het feit dat ik met 
één	been	 in	de	praktijk	 sta	 en	met	een	ander	 in	onderzoek,	
heb	ik	altijd	een	verrijking	gevonden.	Dankzij	je	academische	
achtergrond	bekijk	je	dossiers	soms	op	een	andere	manier.	In	
de	zaken	die	ik	behandel,	kan	ik	het	grotere	plaatje	in	mijn	ach-
terhoofd	houden.	En	omgekeerd:	 in	de	praktijk	 –	 ik	doe	ook	
veel	procedures	voor	de	Raad	van	State	–	zie	ik	pijnpunten	die	
ik kan gebruiken voor m’n onderzoek.”

Overbodige	vraag:	hoe	opgelucht	zal	ze	zijn	wanneer	die	doc-
toraatsthesis achter de rug is? “Zeer”, lacht ze. “Het duurt me 
wat té lang nu. Al heb ik het hier in de afgelopen jaren enorm 
naar m’n zin gehad. Al die jonge onderzoekers samengepakt, 
het hééft wel iets...”

CREATIVITEIT
Het einde van de tour, Alexander De Becker wandelt even mee 
naar	de	uitgang.	“Het	is	erg	belangrijk	dat	onderzoekers	mee 
zijn	met	wat	er	in	hun	vakgebied	gebeurt.	Tegelijkertijd	moeten	
ze de ogen en oren openhouden, ze moeten openstaan voor 
de	wereld	rondom	hen.	Onze	jonge	onderzoekers	krijgen	dat	
hier	constant	te	horen”,	zegt	hij.	“Creativiteit	maakt	immers	óók	
deel	uit	van	het	jurist-zijn.	Je	bent	een	beter	jurist	als	je	out of 
the box denkt.” ■

Elsbeth Loncke.

DIENST IN DE KIJKER’

40 ONDERZOEKERS
Alexander De Becker, Charlotte Declerck, Wouter 
Poelmans, Yelena Gordeeva en Elsbeth Loncke zijn 
slechts 5 van de 40 CORe-onderzoekers. Wie zijn de 
35 andere?

Johan ACKAERT ~ Elisabeth AERTS ~ Ken ANDRIES 
~ Niels APPERMONT ~ Daan BIJNENS ~ Ulrike 
CERULUS ~ Alexander DE BECKER ~ Karen DECKERS 
~ Charlotte DECLERCK ~ Laura DE DEYNE 
Thomas DE ROMPH ~ Niels DIEPVENS ~ Anne Mie 
DRAYE ~ Petra FOUBERT ~ Yelena GORDEEVA 
~ Amoury GROENEN ~ Caroline HABETS ~ Sofie 
HENNAU ~ Wendy HENSEN ~ Sejla IMAMOVIC 
~ Stef KEUNEN ~ Eric LANCKSWEERDT ~ Els 
LANGHENDRIES ~ Elsbeth LONCKE ~ Alexander 
MAES ~ Gunter MAES ~ Farida MAMAD ~ Hannelore 
NIESTEN ~ Johan PEETERS ~ Wouter POELMANS ~ 
Peter SCHOLLEN ~ Jan THEUNIS ~ Nan TORFS ~ Elly 
VAN DE VELDE ~ Caroline VANDERKERKEN ~ Bernard 
VANHEUSDEN ~ Steven VAN GARSSE ~ Stijn VERBIST 
~ Elisa VERONESI ~ Kristof WAUTERS
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Het laatste nieuws rond geboortes, huwelijken en pensioneringen vind je op
www.uhasselt.be/intranet.

HUWELIJKEN
•	Mathias	WYNANTS,	kredietcel	CAD,	met	Stephanie	DESAIR	 	 2 / 4 / 2 0 1 6
•	Annelies	VAN	CAUWENBERGE,	faculteit	BEW,	met	Stevie	VANDYCK	  8 / 4 / 2 0 1 6 
•	Dries	DEVISSCHER,	imo-imomec,	met	Sarina	PEETERS		 	 15/4/2016
•	Liesbeth	DRIESSEN,	DCM,	met	Rob	DUCHATEAU	 	 20/5/2016
• An HARDY, imo-imomec, met Koen BEETS  2 8 / 5 / 2 0 1 6

GEBOORTES
•	Lucas,	zoontje	van	Johan	SCHEPERS,	CID	 	 21/2/2016
•	Julie,	dochtertje	van	An	NUYTS,	faculteit	GLW	 	 6 / 3 / 2 0 1 6
•	Ella,	dochtertje	van	Leandro	GARCIA	BARRADO,	CenStat	 	 17/3/2016
• Radin, kindje van Seddigheh BABAEE, SvM  2 3 / 3 / 2 0 1 6
•	Lucas,	zoontje	van	An	CREEMERS,	CenStat	 			 7 / 4 / 2 0 1 6

JUBILARISSEN (APRIL-MEI-JUNI)
25 jaar dienst
An DE BACKER, dienst Rectoraat  in dienst sinds 1/4/1991
Heidi BOLLEN, dienst Onthaal  in dienst sinds 20/6/1991

30 jaar dienst
Marc JANS, vakgroep Morfologie  in dienst sinds 16/4/1986
Jan VANHOVE, dienst MAT in dienst sinds 16/4/1986
Marleen CUPERS,	faculteit	BEW	 in	 dienst	 sinds	 1/5/1986

35 jaar dienst
•	Hilde	WIJNEN,	kredietcel	CAD		 in	 dienst	 sinds	 1/3/1981

Zijn we iemand vergeten? Geef een seintje aan de dienst Personeel!

SORRY!
Bess,	het	dochtertje	van	collega	Ruth	Stevens	(ARK),	werd	geboren	op	26	november	2015	–	en	niet	op	1	december	
zoals we in de editie februari meldden. Sorry, Bess en Ruth!

PERSONEELSWEETJES
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DE COLLEGA

Anne	Bogaers	 is	moeilijk	 in	één	hokje	te	stoppen.	 In	

de eerste plaats is ze verpleegkundige voor BIOMED 

en	REVAL,	maakt	ze	deel	uit	van	de	Medisch	Ethische	

Commissie en verzorgt ze het onthaal – en zo veel meer 

–	van	gebouw	A	op	campus	Diepenbeek.	Maar	tijdens	

ons gesprek merken we al snel dat haar engagement 

veel	 verder	 gaat.	 Rijles	 geven	 aan	 internationale	

onderzoekers, om maar iets te noemen. Nu weet je het! 

mocht op bezoek gaan, zonder medische controle. 

Nadat	Anne	haar	diploma	Verpleegkunde	op	zak	had,	kwam	
ze	al	snel	terecht	in	het	Dr.	Willemsinstituut.	Ze	voerde	hielprik-
jes	uit	bij	pasgeboren	kinderen	en	haalde	biopten,	bloed	-en	
urinestalen	op	in	de	Limburgse	ziekenhuizen.	Geen	doorsnee	
job	voor	een	verpleegkundige.	“Ik	werkte	altijd	 in	dagdienst,	
wat niet zo vanzelfsprekend is voor verpleegkundigen. Boven-
dien	was	er	een	bedrijfswagen	verbonden	aan	de	job.	Dat	was	
dertig	jaar	geleden	echt	een	unicum!	In	een	blauwe	Volkswa-
gen	Golf	met	het	logo	van	het	Dr.	Willemsinstituut	reed	ik	naar	
gezinnen met een pasgeboren kindje”, vertelt Anne. “Daarna 
volgden klinische studies van dokter Medaer met betrekking 
tot	MS.	Sinds	zijn	pensioen	ben	 ik	verantwoordelijk	voor	alle	
verpleegkundige handelingen in het kader van onderzoek aan 
de universiteit: botmetingen, EKG’s, bloedafnames…”

Je hebt een gevarieerde job, maar wat vind je nu het aller-
leukste?
Ik vind de medische wereld heel fascinerend en lees ook heel 
graag dingen over ziekten en de behandeling daarvan. Ik kan 
evoluties	in	de	behandeling	van	MS	van	dichtbij	meemaken	en	
kan meewerken aan – soms – revolutionaire ontwikkelingen op 
het	vlak	van	gezondheidszorg.	We	hebben	hier	bijvoorbeeld	
medicatie	 getest	 bij	MS-patiënten	 die	 ondertussen	 terugbe-
taald wordt door het ziekenfonds. Het is leuk om daar iets aan 
te	kunnen	bijdragen.	En	als	de	resultaten	van	een	onderzoek	
de	pers	halen,	dan	ben	je	natuurlijk	heel	fier.	

“VEEL VAN MIJN PATIËNTEN 
ZIJN VRIENDEN GEWORDEN”

ANNE BOGAERS IS VERPLEEGKUNDIGE OP BIOMED-REVAL

Word je als verpleegkundige ook geconfronteerd met ver-
driet?
Jazeker,	vooral	 in	het	contact	met	MS-patiënten.	Die	ziekte	 is	
heel invaliderend. Ik heb mensen ontvangen die terugkwamen 
van een actieve skivakantie en plots de diagnose MS kregen. 
Ondertussen leven ze met een handicap. Ik maak dat ziektever-
loop	dus	van	heel	dichtbij	mee.	Maar	de	MS-patiënten	blijven	
hopen en echt geloven in de verbetering van hun gezondheid. 
Daar word je zelf ook positief van. 

Bouw je ook echt een band op met hen?
De	onderzoeken	waaraan	 deze	 patiënten	 deelnemen,	 duren	
soms	jaren	–	waarbij	ik	hen	regelmatig	zie.	Het	is	voor	hen	be-
langrijk	dat	ze	ergens	terechtkunnen	met	hun	verhaal.	Voor	hun	
opvolging	komen	ze	langs	bij	de	neuroloog	en	bij	mij,	maar	de	
relatie	tussen	patiënt	en	arts	 leent	zich	daar	toch	minder	toe.	
Ondertussen	ken	ik	sommige	patiënten	zó	goed	dat	we	inder-
daad	vrienden	geworden	zijn.

TROUWFEESTEN
Welke momenten uit je loopbaan zal je nooit vergeten?
Toen	 het	 Dr.	 Willemsinstituut	 werd	 overgenomen	 door	 de	
universiteit,	was	dat	voor	ons	een	belangrijk	moment.	De	toe-
komst van het onderzoeksinstituut was onzeker geworden en 
er waren heel wat ontslagen gevallen. Met de integratie had-
den we opnieuw zekerheid over onze job. Het personeel vorm-
de een heel hechte groep en ook al zit ik niet meer in gebouw 
C,	toch	is	er	nog	altijd	veel	contact	–	zeker	met	de	oude	garde.	

Maar ik zit ook graag in gebouw A. Toen ik pas begon aan het 
Dr.	Willemsinstituut,	waren	zowat	al	mijn	collega’s	van	dezelfde	
leeftijd.	We	kregen	rond	dezelfde	tijd	kinderen,	vierden	om	de	
beurt	een	communiefeest	en	ondertussen	zijn	we	bij	de	eerste	
pensioenviering	gearriveerd.	Bij	REVAL	ben	ik	in	een	hele	jon-
ge groep terechtgekomen en nu vier ik opnieuw trouwfeesten 
en geboortes. Dat vind ik heel leuk. 

Draag je eigenlijk een uniform?
Ik heb een witte schort, maar die draag ik niet veel. Ik vind dat 
het	een	afstand	creëert	tussen	verpleegkundige	en	de	patiënt.	
De	laboschorten	die	we	hier	krijgen,	zijn	nogal	lang	–	ik	heb	ze	
wat ingekort om ze wat sexyer te maken. Maar desondanks doe 
ik er nog steeds geen aan. (Lacht) Tenzij	er	gefilmd	wordt	voor	
een reportage op televisie.
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WIE IS ANNE BOGAERS?

• Geboren in 1963.
•	 Woont	in	Kortessem.
• Mama van Sven en Kenny, omi van Melina.
• Studeerde verpleegkunde aan het Mater Salva-

toris in Hasselt.
• Begon haar loopbaan in 1985 aan het Dokter 

Willemsinstituut	(voorloper	van	BIOMED).
•	 In	 haar	 vrije	 tijd	 geeft	 ze	 Tupperwaredemon-

straties en past ze op haar kleinkind.
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IN DE PRIJZEN

Als	 je	 in	de	museumshop	van	Domein	Bokrijk	 komt,	

moet je zéker eens letten op de ‘No-Spoon’-kopjes. 

Letterlijk	van	de	hand	van	Stijn	Schauwers,	lector	aan	

de	 faculteit	 Architectuur	 en	 kunst.	 In	 oktober	 liet	 hij	

het allereerste keramieken espressokopje uit de oven 

rollen,	eind	februari	won	hij	er	de	‘BKRK-Award’	mee.	

Met de BKRK-Award	gaat	Openluchtmuseum	Bokrijk	op	zoek	naar	
relevante producten die geschiedenis met zich meedragen – au-
thentiek vakmanschap met een hedendaagse insteek, zeg maar. 
“Enkele UHasselt-collega’s porden me aan om deel te nemen”, 
zegt	Stijn	Schauwers.	“Mij	ging	het	niet	zozeer	om	die	1.000	euro,	
ik	wilde	vooral	mijn	ontwerp	aftoetsen.	Er	zaten	in	de	jury	namelijk	
enkele grote namen uit de wereld van design en keramiek, zoals 
Piet Stockmans. (Lacht)	Helaas	hebben	ze	mij	slechts	twee	vragen	
gesteld, veel advies heb ik dus niet gekregen.”

Maar je won wel…
En	daar	was	ik	–	uiteraard	–	heel	blij	mee.	De	No-Spoon-kopjes	zijn	
sinds	26	maart	te	koop	in	de	museumshop	van	Bokrijk.	Ik	moest	er	
50 aanleveren, maar op een dikke week van de grote dag had ik 
er	23	in	de	oven	staan.	Een	behoorlijk	stressy periode…

Wat is het idee achter No-Spoon?
In de eerste plaats wilde ik een kopje dat je gewoon kan vast-
houden,	 zonder	dat	 soms	 lelijke	oor.	 En	 liefst	 eentje	waar	 je	
je vingers niet aan kan verbranden. Daarom ook de dubbele 
wand, die een isolerende werking heeft. Het leek me daarnaast 
een leuk idee om te werken met een bolle onderkant, waar-
door	het	kopje	gaat	tollen.	Want	dat	is	het	mooie	bijverschijn-
sel: dat tollen maakt een lepeltje overbodig voor het mengen 
van de espresso met melk of suiker.

Wat ook meteen de naam verklaart… Een moeilijke zoek-
tocht, trouwens?
Net vooraleer ik het prototype moest insturen voor de wed-
strijd,	viel	de	naam	No-Spoon me plots te binnen. (Lacht) Daar 
kwam dus niet zó veel denkwerk aan te pas.

“IK ZIT ’S AVONDS LIEVER 
MET DE HANDEN IN DE KLEI 

DAN VOOR DE TV”

STIJN SCHAUWERS (ARK) WINT ‘BKRK-AWARD’ MET KERAMIEKEN ESPRESSOKOPJE

Heb je thuis ook een set staan?
Ik heb momenteel nog maar één exemplaar waaruit ikzelf 
drink.	Heerlijk	om	elke	ochtend	espresso	te	drinken	uit	mijn	
eigenhandig gemaakte kopje…

KERAMIEK
Het No-Spoon-kopje bestaat uit keramiek. Een bewus-
te keuze?
Deze editie van de ‘BKRK-Award’ focuste op keramiek, dus 
in die zin wél. Maar ik heb iets met dat materiaal. Ik doe de 
visuele communicatie voor een groothandel in keramische 
tegels en daar is een fascinatie voor keramiek ontstaan. Klei 
is	 een	 oneindig	materiaal	 dat	 je	 kan	 blíjven	 veranderen,	
zolang het niet gebakken is. Die voorliefde heeft me zelfs 
aangezet tot het volgen van een opleiding aan de kunst-
academie in Geel.

Is het maken van de kopjes een intensief proces?
Behoorlijk:	er	komt	een	elektrische	draaischijf	aan	te	pas,	
mallen in gips, veel handwerk, glazuur én de kopjes wor-
den twee maal gebakken. Het is ook een langzaam proces. 
Met één mal kan je maximum twee kopjes per dag maken. 
Intussen heb ik zes mallen, dus dat schiet wat meer op. Ik 
heb	zelf	geen	oven,	dus	ik	laat	de	kopjes	bakken	in	het	Lim-
burgs keramiekcentrum in Genk. 

Het klinkt alsof je bijzonder handig bent…
Ik ben interieurarchitect van opleiding, maar ik zou me 
niet	omschrijven	als	een	handig	persoon.	Maar	als	je	moet	
ontwerpen, tekenen en maquettes maken, dan ontwikkel 
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je	een	zekere	fijngevoeligheid.	En	dat	komt	van	pas	als	je	met	
klei werkt.

En mislukt er ook eens wat?
Veel.	Er	kan	iets	fout	lopen	met	de	grondstof,	bij	het	gieten	of	bij	
het bakken en met het glazuur. Ik ben dan ook geen fabriek. Het 
gebeurt weleens dat ik de kopjes te vroeg uit de mallen haal en 
dan	scheuren	ze.	Maar	als	alle	kopjes	mislukt	zijn,	dan	blijf	ik	daar	
rustig	onder,	hoor.	Want	uit	die	fouten	léér	je	ook	iets.	

SERVIES
Je bent lector aan de faculteit Architectuur en kunst. Wat 
doe je er precies?
Vóór	de	 integratie	van	de	opleiding	 in	de	UHasselt	gaf	 ik	 les	
in	het	ontwerpatelier,	sinds	twee	jaar	ben	ik	betrokken	bij	de	

studio Beelding. In die vakken leren studenten werken rond 
kleur,	vorm,	techniek	en	materiaal.	Uiteraard	zijn	er	verschillen-
de opdrachten met klei en gips. Ik werk nu toch al zo’n negen 
jaar met studenten en ben niet van plan om er snel mee op te 
houden. Het is erg gevarieerd.

Wat brengt de toekomst? 
Goh, da’s een goeie vraag. Ik zou het wel tof vinden om ook alle 
toebehoren te ontwerpen en te maken: een melkkannetje, een 
suikerpot,	een	grotere	koffiemok...	Het	idee	begint	dus	te	rijpen	
voor	een	heel	servies.	Die	droom	maalt	al	langer	in	mijn	hoofd.	
En	daarnaast	blijf	 ik	deeltijds	kunstonderwijs	volgen,	puur	voor	
mezelf.	Dat	is	behoorlijk	intensief,	want	we	krijgen	elk	jaar	enkele	
verplichte opdrachten. (Glimlacht) Maar ach, ik zit ’s avonds liever 
met de handen in de klei dan voor de televisie.
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“STUDENTEN DIE NALOU 
HELPEN OPBOUWEN, 

  DÁT ZOU FANTASTISCH ZIJN” 

NIEUW ‘UNIVERSITEITSFONDS NALOU’ STEUNT PROJECTEN IN MALINEES DORP

WEETJES ZONDER GRENZEN

Sinds	begin	dit	jaar	is	de	UHasselt	een	universiteitsfonds	rijker:	Nalou.	Het	fonds	zamelt	

geld	in	voor	een	Malinees	Dogon-dorp,	waar	oud-collega	Marie-Jeanne	Vantuykom	(BEW)	

de afgelopen jaren al onder meer een school en medische hulppost uit de grond stampte. 

“Via	het	universiteitsfonds	hopen	we	nu	óók	studie-	en	reisbeurzen	voor	studenten	 te	

financieren”,	 aldus	 voorzitster	Marleen	Jehaes	 (dienst	 ISA).	 Samen	met	 vicerector	Paul	

Janssen nam ze het initiatief om binnen de UHasselt een fonds op te richten.

Tijdens het interview herhaalt ze het wel vier keer: alle eer 
komt	oud-collega	Marie-Jeanne	Vantuykom	toe.	“Zij is het die, 
na een van haar reizen, geld is beginnen in te zamelen voor 
het Malinees dorpje”, zegt Marleen Jehaes (die zichzelf liefst 
“het	aanspreekpunt”	van	het	universiteitsfonds	Nalou	noemt).	
“Eerst voor een school, want alles begint natuurlijk met onder-
wijs. Intussen ondersteunt het project, dat onder de paraplu 
van vzw Kattendans (www.kattendans.be)	 opereert,	 uiteenlo-
pende projecten.”
 
Ben jij zelf al in Nalou geweest?
Acht jaar geleden, bij de opening van het schooltje. Dat viel sa-
men met de zestigste verjaardag van Marie-Jeanne, dus zij had 
voor de gelegenheid familie en vrienden uitgenodigd naar Na-
lou.	Ik	was	een	van	die	40	Vlamingen,	samen	met	mijn	dochters	
Annelien en Jantine. Zo ben ik dus ook in dat project gerold. 

Wat voor plek is het?
Het ligt erg afgelegen, de mensen hebben er weinig tot niets, 
er heerst hongersnood… Schrijnende toestanden. Maar 
ik herinner me nog hoe wij er destijds als koningen werden 
onthaald. Hónderden mensen stonden ons op te wachten. Ze 
juichten, dansten en sprongen… De vrouwen in het dorp had-
den ook voor ons gekookt – terwijl ze zelf misschien al dagen 
niet gegeten hadden. 

Wat is er tussen 2008 en vandaag zoal gebeurd?
(Lacht)	Véél,	want	Marie-Jeanne	zit	niet	stil.	De	school	was	oor-
spronkelijk een lagere school, maar nu is er ook kleuteronder-
wijs. Een middelbare school is er niet, neen. Er ligt er één op 

zo’n 15 kilometer van het dorp. Behoorlijk ver, maar dankzij Ma-
rie-Jeanne werden er fietsen ter beschikking gesteld zodat jon-
geren die afstand makkelijker kunnen overbruggen. Dat verlaagt 
de drempel om verder te studeren al een beetje. Er is intussen 
ook een lokale fietsenmaker. En een apotheker én bakker. Die 
bakkerij bakt trouwens de broodjes voor de kleuters op school, 
want die kinderen zitten met honger op de schoolbanken.

FIETSEN
Wie bepaalt eigenlijk de noden?
De mensen in het dorp zelf. Marie-Jeanne overlegt met de 
dorpsoversten en andere betrokkenen over wat er allemaal 
moet gebeuren. Zo wordt de speelplaats op vraag van de►  
leraren verfraaid met speeltuigen en komt er dit jaar nog een 
groene omheining rond de school. Het Fonds werkt ter plekke 
ook samen met Planet Equitable. Die organisatie heeft er bij-
voorbeeld voor gezorgd dat de lokale raden de bouw van de 
school netjes opvolgden.

Welke concrete initiatieven zitten er nog zoal in de pijplijn?
Onder meer een pedagogische tuin waarin nieuwe landbouw-
methodes worden toegepast en waar mensen kunnen leren hoe 
ze velden moeten bewerken – heel belangrijk om de voedselze-
kerheid te verhogen. Er wordt ook nog een huis gebouwd voor 
leraren, want anders kan je geen goede leerkrachten aantrekken 
én houden. En dan is er nog het naaiatelier dat Marie-Jeanne zal 
inrichten met steun van de soroptimisten. De bedoeling is om 
vrouwen op te leiden tot naaister en hen dan de uniformen voor 
de schoolkinderen te laten maken. Het extra voordeel is dat die 
naaisters zo een eigen inkomen kunnen verwerven. ►
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Jullie hebben met ISA enkele maanden geleden ook flink 
wat geld ingezameld voor kookvuurtjes…
Klopt. Die vuurtjes besparen hout – positief voor het milieu – én 
tijd.	Vrouwen	moeten	namelijk	veel	minder	hout	kappen.	Ma-
rie-Jeanne opperde het idee voor de vuurtjes aan de chefs de 
village. Ze waren er erg enthousiast over. De smid in het dorp 
zal de kookvuren maken, het materiaal wordt via het Fonds Na-
lou geleverd. Dorpelingen die zo’n vuurtje willen, moeten zich 
dan inschrijven en enkel het werk van de smid betalen. 

GEVEN EN NEMEN
Waarom engageer jij je eigenlijk voor het Nalou-project?
Uit vriendschap met Marie-Jeanne en uit sympathie voor het pro-
ject. De meerwaarde zit ‘m in het feit dat de mensen daar een 
zekere zelfstandigheid opbouwen. Marie-Jeanne zorgt voor idee-
en, opleiding en materialen, maar het zijn de inwoners van Nalou 
die het uiteindelijk moeten doen en laten draaien. Bovendien: dit 
project draait op ‘geven en nemen’. Ze krijgen niet alles gratis. Zo 
moeten ouders betalen voor het schoolmateriaal en het uniform. 
Dat zijn natuurlijk geen grote bedragen – soms zelfs geen geld, 
ruilhandel is er nog gebruikelijk – maar toch…

Ben je nog eens een kijkje gaan nemen sinds je bezoek in 
2008?
Ik niet, mijn dochter wel. Annelien ging tijdens haar opleiding 
geneeskunde, samen met vijf andere studenten, een maand 
stage lopen in een ziekenhuis in Mali. Ze is toen ook een week 
gaan wonen in Nalou. (Lacht) Het was de eerste keer ooit dat er 
blanken bleven logeren. Ze had een kamertje in de medische 
hulppost en heeft met de lokale arts mensen verzorgd. Een fan-
tastische ervaring waar ze nu nóg over praat.

Zag zij de vooruitgang?
Absoluut. Toen wij daar in 2008 waren, was die hulppost een 
kale kamer met wat medicijnen en een stethoscoop. Sinds de 
verbouwingen in 2010 is er ook een labo voor bloedonder-
zoek. En dankzij het Fonds Nalou werden een fulltime dokter én  

verpleegster/vroedvrouw aangetrokken.

IMPACT
Je hebt veel contact met Marie-Jeanne. Hoor jij soms ook 
de frustratie in haar stem?
Marie-Jeanne heeft een ongelofelijk groot en warm hart voor 
die mensen, maar frustratie is er zeker. Onlangs nog vertelde 
ze me dat kinderen wegbleven uit de kleuterschool omdat ze 
er geen eten meer kregen door het rijsttekort in de streek. Dan 
hoor je haar eens diep zuchten…

Wat zijn nog de grote dromen?
Marie-Jeanne zou meer studenten willen betrekken bij het pro-
ject, maar de onrustige politieke situatie in Mali laat dat mo-
menteel nog niet toe – al zie je daar in Nalou niets van. En voor 
de rest: verder gaan op de ingeslagen weg. Nalou is een klein 
dorp, dit project focust op de specifieke noden van de mensen. 
En dat heeft een enorme grote impact. ■

FONDS NALOU STEUNEN? 
Het Fonds Nalou steunen kan via rekeningnummers*:

KBC 

BE36 4532 5278 1181 

BNP PARIBAS FORTIS 

BE70 0012 0509 1725

ING 
BE89 3350 2199 3885

* Met vermelding van ‘Universiteitsfonds – NALOU’

Meer info via www.uhasselt.be/universiteitsfonds.
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‘DE ONVOORSPELBAARHEID VAN 
HET DETERMINISME’  

OUDE GEVANGENIS 

PHILIP	VAN	ISACKER,	PIET	VAN	ISACKER,	JAN	MAST	EN	STIJN	HEIRBAUT	(2012)

In cellen en kamers van de Oude Gevangenis hangen 41 koperplaten met 
gravures.	 Ze	 tonen	 een	 door	 mensenhand	 geïnterpreteerde	 weergave	
van een formule – de wiskundige uitdrukking van ‘onvoorspelbaarheid’. 
Iederéén	wordt	in	zijn	leven	immers	geconfronteerd	met	het	begrip.	Het	
werk	 (dat	 de	 41	 koperplaten	 omvat)	 vindt	 een	 uitbreiding	 in	 ‘Het	 Gro-
te	Boek’	 (over	 het	 idee	 achter	 het	 kunstwerk)	 en	 ‘Het	Kleine	Boek’	 (met	
bedenkingen	over	onder	meer	de	 totstandkoming).	Het	eerste	 is	 te	be-
wonderen	in	de	Oude	Gevangenis,	van	het	tweede	zijn	enkele	duizenden	
exemplaren gemaakt en uitgedeeld.

Op campussen Diepenbeek en Hasselt staan/

hangen tientallen kunstwerken, elk met een 

eigen geschiedenis en symboliek. Nu weet je 

het! zoomt elke editie in op één kunstwerk. 

KUNST OP DE CAMPUS
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DE HOBBY VAN…
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“KANSARME KINDEREN DE 
VERJAARDAG VAN HUN LEVEN 

BEZORGEN”

LIEVE QUANTEN (DIENST ONDERWIJS) IS VRIJWILLIGER 
BIJ SINT-VINCENTIUSVERENIGING

Of	vrienden	vreemd	opkijken	van	haar	hobby?	“Ik	krijg	enkel	
positieve	 commentaren”,	 antwoordt	 Lieve	Quanten	 zichtbaar	
verrast als we haar de vraag voorleggen. Samen met haar man 
is	ze	nu	al	twee	jaar	betrokken	bij	Sint-Vincentiusvereniging	’t	
Gebaar in Kuringen. “De vereniging ontfermt zich er over zo’n 
60	 families.	Gezinnen	 bieden	 zichzelf	 bij	 ons	 aan	 of	worden	
doorverwezen	 via	 het	OCMW	of	 de	 pastoor.	 (Glimlacht) Dat 
laatste gebeurt nog steeds, ja.”

Wat doen jullie precies?
De	Sint-Vincentiusvereniging	 is	 vooral	bekend	van	het	uitde-
len van voedselpakketten, tweedehands kleding en speelgoed 
aan	(kans)armen.	Daarnaast	leggen	we	huisbezoeken	af,	waar-
bij	we	vooral	een	luisterend	oor	bieden.

Hoe ben jij als vrijwilliger bij Sint-Vincentius terechtgekomen?
Mijn	man	en	ik	wilden	héél	graag	iets	doen	voor	anderen.	Eerst	
hebben we pleegzorg overwogen – heel serieus, het dossier 
lag zelfs al klaar. Maar dat pad hebben we momenteel even 
verlaten.	Davy	 is	dan	gaan	 speuren	naar	 vrijwilligerswerk.	Zo	
kwamen	we	al	snel	uit	op	de	Sint-Vincentiusvereniging	in	Kurin-
gen uit.

Is die drang om anderen te helpen iets dat jij met de pap-
lepel ingegoten kreeg?
Alleszins	niet	bewust.	Maar	mijn	ouders	hebben	pleegzorg	ge-
daan voor een gehandicapt kind. Hun engagement heeft onge-
twijfeld	z’n	sporen	bij	mij	nagelaten,	op	een	positieve	manier	dan.	
Als midden twintiger ben ik trouwens een aantal keren monitor 
geweest	bij	een	vakantiekamp	voor	kinderen	uit	kansarmoede.	
Het	heeft	er	dus	altijd	wel	een	beetje	ingezeten,	inderdaad.

<< Lieve Quanten samen met klaspop Arthur, de alom bekende ‘vertrouwenspersoon’ én toeverlaat voor vele peuters in de klas.  

Vrijwilligerswerk	bij	een	Sint-Vincentiusvereniging,	het	klinkt	ontzettend	serieus.	Maar	vergis	 je	niet:	

Lieve	Quanten	(dienst	Onderwijs)	beleeft	er	véél	plezier	aan.	In	haar	vrije	tijd	doorkruist	ze	half	Kuringen	

om kinderen uit kansarme gezinnen een verjaardag te bezorgen die ze nooit meer zullen vergeten.

GOED NIEUWS
Hoeveel tijd stop jij in je vrijwilligerswerk bij ’t Gebaar?
Toch enkele uren per week. Ik trek, samen met vier anderen, 
een project rond verjaardagstraktaties. Dat betekent: veel ver-
gaderen, veel administratie, veel huisbezoeken. 

En wat houdt dat project precies in?
We	zorgen	ervoor	dat	de	jarige	een	traktatie	kan	meenemen	
voor	klasgenootjes	én,	samen	met	zijn	vriendjes,	een	verjaar-
dagsfeestje op locatie kan beleven. Gezinnen in kansarmoede 
hebben	daar	namelijk	simpelweg	het	geld	en	de	ruimte	niet	
voor.	Sint-Vincentius	organiseert,	de	jarige	bepaalt	het	thema.	

Hoe kwamen jullie eigenlijk op het idee?
Tijdens	een	huisbezoek	 vertelde	een	moeder	me	dat	 ze	haar	
dochter geen traktatie naar de klas kon meegeven. Toen ik dat 
hoorde,	brak	m’n	hart.	 Ik	zag	plots,	voor	mijn	ogen,	hoe	groot	
de impact van armoede is op het leven van kinderen. Ik heb aan 
ons	bestuur	meteen	voorgesteld	om	een	project	specifiek	voor	
kansarme kinderen op te starten, want dat hadden we nog niet. 

In hoeverre wegen zulke schrijnende toestanden bij jou 
door?
Ondanks	alle	problemen	en	toestanden	die	ik	tegenkom,	blijf	
ik positief. Je ziet de capaciteiten van die mensen, je hoort hun 
dromen en ambities… En vooral: ik heb het gevoel dat ik kan 
helpen, dat het géén druppel op een hete plaat is. In Kuringen 
spreek je toch al over 40 kinderen tussen de 3 en 12 jaar die je 
ontzettend	blij	maakt	met	een	verjaardagsfeestje.	Wat	voor	de	
meeste kinderen de normaalste zaak van de wereld is, maakt 
voor kinderen in armoede een wereld van verschil. ►
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Schuilt in die blije gezichten jouw grootste voldoening?
Als kinderen je komen vertellen dat ze het mooiste verjaar-
dagsfeestje van hun leven gehad hebben, dan doet dat goed, 
ja. Ik herinner me nog een meisje dat helemaal zot was van ma-
ke-up. Toen we voor haar feestje een make-updoos meebrach-
ten	die	we	nog	in	’t	Gebaar	hadden	liggen,	begon	ze	letterlijk	
te	springen	van	blijdschap.	Fantastisch,	toch?

VRIENDEN
Vertel jij je kinderen vaak over wat je zoal ziet?
Mijn	man	en	ik	praten	met	hen	nooit	over	concrete	situaties	of	
over de gezinnen die we helpen. Maar we doen wél aan be-
wustwording. Jullie hebben het goed, ik druk het hen vaak op 
het hart. En ze helpen ook graag mee wanneer er snoepgoed  
voor Pasen en Sinterklaas moet worden samengesteld. 

Het lijkt me een ontzettend serieuze hobby… Is er eigenlijk 
tijd voor plezier?
(Lacht) Dat is zowat dé voorwaarde voor onze vergaderingen. 
De	meeste	 vrijwilligers	bij	Sint-Vincentius	 zijn	doorgaans	wat	
ouder,	maar	 in	Kuringen	 zijn	ook	nogal	wat	 jonge	veertigers	
actief.	We	lachen	veel,	we	praten	veel,	we	doen	leuke	dingen	
samen… Ik heb er vrienden voor het leven gemaakt. ■

“Als kinderen je 
komen vertellen 

dat ze het mooiste 
verjaardagsfeestje 

van hun leven gehad 
hebben, dan doet dat 

goed.”

't Gebaar in Kuringen (Crutzenstraat 94) is elke dinsdagnamiddag open. 
Hoe	jij	kan	helpen	en	wat	jij	kan	doen,	ontdek	je	via	http://vincentiuskuringen.be.
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Op stap met de VLUP

UNO, DOS, SALSA! 

KLEUR JE STIJL

SHAKE IT

Op	26	april	 trapte	VLUP	haar	 lessenreeks	salsa	af,	met	dans-
leraar Rudy Maex en partner Irina. Elf koppels gaven alvast 
het	beste	van	 zichzelf.	 “De	eerste	danspassen	en	bijhorende	
heupbewegingen waren nog wat terughoudend, maar na een 
halfuur zat de sfeer er goed in. Iedereen liet zich gaan op de 
zuiderse muziek”, aldus organisator Ilse Cretskens (faculteit 
BEW).	Na	het	 inoefenen	van	de	basispassen	salsa	kwam	ook	
de merengue aan bod. “Aan het eind van zo’n sessie was ieder-
een	moe,	maar	voldaan.	Ik	kijk	alvast	uit	naar	de	volgende	les.”

Ben je een winter-, lente- of zomertype? En hoe kan je ervoor zorgen dat 
je	benen	langer	lijken?	Tijdens	een	interactieve	workshop	stijl-	en	kleu-
renadvies	ontdekten	de	deelnemers	‘hun’	meest	flatterende	kleuren	en	
snits.	Wegens	succes	verlengd,	want	er	staan	nóg	twee	sessies	op	de	
VLUP-agenda.	Meer	informatie	lees	je	op	de	VLUP-website.

Shaken or stirred? Dirty or with a twist?	De	perfecte	cocktail	maken,	is	een	kunst.	En	dat	leerden	ook	de	deelnemers	van	de	tweede	VLUP-cocktail-
workshop, eind februari. Ze kregen in het Theatercafé van cultuurcentrum Hasselt een woordje uitleg over smaken, geuren, kleuren, technieken en 
grondstoffen, maar gingen ook zélf aan de slag met shakers, strainers, jiggers… om de lekkerste cocktail uit hun – ahum – mouw te schudden. 

WORDT VERWACHT
- 28 augustus 2016
Bezoek Phantasialand
- 30 september t.e.m. 2 oktober 2016
VLUP-reis Amsterdam
- 28 oktober 2016
VLUP-Quiz
- Najaar 2016
Cursus zelfverdediging 

- Najaar 2016
Workshop Makerspace
- 20 november 2016
Sinterklaasfeest
- November 2016
Bezoek Sintpaleis

IDEEËNBUS
Heb je ook nog een idee, laat het ons dan weten via 
onze	ideeënbox!

VLUP MET ONS MEE!

Voor	een	overzicht	van	alle	activiteiten,	updates	en	
inschrijvingen	kan	je	terecht	op

 www.uhasselt.be/VLUP

Met	 pensioen,	 maar	 nog	 geïnteresseerd	 in	 onze	
VLUP-activiteiten?	Stuur	dan	een	e-mail	met	je	naam	en	
e-mailadres naar esther.stevens@uhasselt.be.	Wij	hou-
den je regelmatig op de hoogte!

VLUP-ALBUM

V
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De kantelmomenten van de rectorverkiezingen

Alea iacta est. Luc De Schepper blijft de Grote Roerganger van de Demervallei. Hoe  kon het zo ver komen? 
Dat de verkiezingscampagnes van beide kandidaten zeer intens waren, staat buiten kijf. En deze waren 
daarenboven zeer innoverend voor de theorievorming over democratische modellen: elke kandidaat had quasi 
dagelijks individueel contact met elke kiezer. Met uitzondering van de gemeente Herstappe wordt die intensiteit 
van de interacties kandidaat/kiezer nergens geëvenaard.  Beide kandidaten bespeelden ook alle mediaregisters: 
van face-to-face-gesprekken tot Facebook, met daartussen alle varianten. 

De kiezers zelf waren overduidelijk in de wolken met deze hoogmis van bijna directe democratie en grepen dan 
ook alle geboden kansen aan om hun desiderata mee te geven aan zij die naar hun stem dongen. Zowel op het 
rectoraat als op het decanaat van de faculteit GLW stond 24/24 uur een team paraat om volgekrabbelde nota’s, 
memo’s, boterbriefjes, post-its en bierkaarten uit de jas- en broekzakken van de kandidaten te scheppen.

Het regende beloftes aan de kiezers. En de kandidaten schuwden op geen enkel moment het opbod. Niet 
weinig kiezers gingen bij kandidaat A klagen over de onderbestaffing van hun faculteit (onderzoeksgroep, 
vakgroep, instituut etc.). Doorgaans kwamen ze glunderend buiten met  het vooruitzicht op een paar extra 
ZAP-leden, om daarop bij kandidaat B binnen te vallen met de vraag: ‘Wat bied je meer?’. En het werkte: 
niet een paar schamele extra ZAP-leden, maar meteen een volledig peloton. Aangevuld met een compagnie 
postdocs, een bataljon assistenten, een regiment bursalen en een garnizoen ATP’ers.  Wie bij de ene kandidaat 
een bedrijfswagen Mercedes E-klasse versierde, kreeg van de andere de decapotable versie aangeboden, 
chauffeur inbegrepen. U kan zich ook de pretoogjes voorstellen bij die decaan die bij de ene kandidaat een 
barkast lospingelde, om bij de andere buiten te stappen met een volledig gevulde facultaire wijnkelder (inclusief 
volautomatische klimaatregeling). 

Politicologisch onderzoek onder het kiespubliek wees evenwel uit dat opbodpolitiek het stemgedag van 
de kiezers geenszins beïnvloedde. Zoals het de ingezetenen van een universiteit betaamt, staan deze daar 
uitermate kritisch tegenover. Het waren de kleine dingen die het verschil maakten en zorgden voor twee 
kantelmomenten.

Het is een bekend gegeven dat onze rector toespraken en debatten grondig voorbereidt. Zo herbekeek hij alle 
jaargangen van De Zevende Dag (VRT) en Confrontatie (BRT). Na een bijzondere uitzending riep hij ‘Eureka’. 
Het betrof een Confrontatie tussen wijlen Wilfried Martens en even wijlen André Cools begin jaren tachtig. Guy 
Polspoel modereerde. Martens probeerde de kijker in te pakken met honderd varianten van “het einde van de 
tunnel is in zicht”. Inhoudelijk kon Cools daar niets tegen inbrengen. Het risico van de verdrinkingsdood in de 
cijfergolven waarmee Martens zwiepte, groeide met de seconde. Om dit onheil af te wenden, toverde Cools een 
pakje tabak en sigarettenblaadjes uit zijn jaszak. Daarop rolde hij tergend langzaam een sigaret (O tempora, o 
mores!). Waarop de regisseur de camera op Cools’ behendig vingerwerk liet inzoomen. Bij de laatste woorden 
van Martens inhaleerde Cools de eerste nicotine. Gevolg: niet het licht maar de rook vulde Martens’ tunnel en 
de Luikenaar won het debat.

We schrijven Diepenbeek, 2 mei 2016. Dag op dag dertig jaar nadat Thatcher crapuleus de General Belgrano 
tot zinken bracht. De spanning is te snijden. Elke kandidaat mag het kiespubliek nog vijf minuten toespreken. 
De zittende rector begint als eerste en dus met een handicap: hij kan niet meer reageren op zijn challenger die 
na hem aan het woord komt. Van zodra de uitdager het woord neemt, staat de rector recht, schrijdt waardig 
naar het podium en slurpt daar tergend langzaam een glas water leeg. Niemand weet nog wat zijn tegenstander 
vertelde. En eigenlijk had laatstgenoemde beter moeten weten. Op het grote rectordebat, een week eerder, 
stelde iemand uit de zaal een (getelegrafeerde) vraag aan de concullega van de rector over zijn visie en intenties 
omtrent het gebrek aan fierheid en verbondenheid onder de UHasselt-stafleden. Iedereen zou normaal zijn 
bijzonder eloquent antwoord en uitermate gedetailleerde beleidsplannen dienaangaande moeten aanhoord 
en geprezen hebben. Ware het niet dat de zittende rector juist dát moment uitkoos om ostentatief aan zijn 
UHasselt-das te friemelen. 

Alzo geschiedde het dat de herkozen rector op die eerste maandag van de meimaand, om klokslag 12 uur, het 
spreekgestoelte beklom en  "have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat" declameerde.

P.O. Werpoint
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IN WELK JAAR BEGON 
JOHAN VAN ROBAYS AAN ZIJN 
OPMERKELIJKE VERZAMELING?

DE PRIJSVRAAG

Doe	mee	aan	onze	prijsvraag	en	maak	kans	op	een	leuk	UHasselt-gadget.	Winnen	was	nog	

nooit	zo	gemakkelijk,	want	het	juiste	antwoord	vind	je	ergens	in	deze	editie…	Succes!

Mail je antwoord vóór 15 juli naar nieuws@uhasselt.be. Een onschuldige hand beslist over de 
uiteindelijke winnaar! Die krijgt een exclusieve UHasselt-hoodie.

Het antwoord op de vraag wanneer de UHasselt haar instellingsreview ondergaat, was: 2017. 
Winnaar Sarah Elshout kreeg een exclusief UHasselt-Moleskine opgestuurd. En of ze daar blij mee was. Proficiat, Sarah!



RECTOR BLIJFT RECTOR
Op 2 mei verkozen de 212 stemgerechtigde ZAP/AAP/ATP-leden en 
studenten	tijdens	de	Algemene	Vergadering	van	de	Faculteitsraden	
Luc	De	Schepper	tot	rector.	Daarmee	is	hij	aan	zijn	vierde	mandaat	toe	
als rector, dat op 1 oktober start. 

OP DE AGORA


