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UHASSELT IS ANDERS. 
ONTDEK HIER WAAROM!

Aan UHasselt draait het allemaal om actie én interactie. 
Dus ja: bij ons mag je praten in de les. Beter nog: soms 
moét je praten. We zetten je aan om mee te zoeken naar 
het antwoord. Géén éénrichtingsverkeer, jouw deelname is 
cruciaal. Net daarom kiezen we voor een variatie aan 
onderwijsvormen: hoorcolleges, responsiecolleges 
(waarin je de leerstof bespreekt), groepsopdrachten, 
werkzittingen (waarin je oefeningen maakt), stages, 
practica, labo’s… Die variatie zorgt er bovendien voor dat 
je geïnteresseerd en getriggerd blijft (nóg een voordeel).

Naast al die verschillende lesvormen kiezen we voor kleine 
groepen (geen overvolle aula’s bij ons). Dankzij die kleine 
groepen kom jij aan de beurt, kan jij vragen stellen (en het 
antwoord zoeken), zélf de handen uit de mouwen steken en 
aan de slag gaan.

De wereld draait snel. Wij draaien mee, dat maakt het 
leven vandaag snel, intens en boeiend. Het academisch 
jaar van UHasselt weerspiegelt deze snelheid en intensiteit. 
Aan UHasselt is het jaar opgedeeld in 2 semesters van elk 
20 weken. In het eerste bachelorjaar is het eerste semester 
opnieuw opgedeeld in 2 kwartielen van telkens 10 weken 
(inclusief blok en examens). Da’s inderdaad anders dan 
bij andere universiteiten. Goed nieuws: het biedt jou twéé 
voordelen.

In deze korte onderwijsperiodes krijg je een beperkt 
aantal opleidingsonderdelen, zodat je intensief met 
deze leerstof kan bezig zijn. Je kan je dus écht ergens in 
vastbijten. Het geeft de juiste focus en komt je leerproces ten 
goede. En zo wordt de werkdruk meteen gelijkmatig over 
het jaar gespreid.

En: we verzekeren dat iedereen in het eerste bachelorjaar 
binnen de 10 weken weet waar hij/zij staat. We 
examineren zodra een vak afgerond is. Dankzij deze 
snelle feedback kan je je leerproces snel bijsturen. Je 
kan met andere woorden snel groeien en schakelen. 
En dat zal je later alleen maar van pas komen.

WE HOUDEN VAN 
ACTIE ÉN INTERACTIE
“Aan de universiteit van vandaag 
praat je wél in de les.”

WE ZETTEN IN OP
KORTE LESPERIODES
“Aan de universiteit van vandaag leer je 
aan dezelfde snelheid als je leeft.”

Studeren aan UHasselt? We hebben een uniek onderwijsmodel, afgestemd op de wereld, de arbeidsmarkt én de 
studenten van vandaag. Een unieke manier van opleiden, evalueren en samenwerken. Je studeert hier niet zomaar, je 
wordt gevormd tot een ondernemend persoon met de juiste skills voor de job die jij later wil. Dat maakt van UHasselt de 
universiteit van vandaag. Hoe we dat aanpakken? Dat lees je hieronder. Of je komt gewoon eens kijken, natuurlijk…

Welkom, aan de universiteit van vandaag.
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Vanaf je eerste bachelorjaar ontwikkel je naast academische 
vaardigheden ook professionele skills. Welke? Helder 
presenteren en communiceren, project management, time 
management, multidisciplinair samenwerken, zelfsturend 
handelen, ethisch denken en doen.

Onze variatie in lesvormen (van klassieke hoorcolleges tot 
practica, responsiecolleges, labo’s en veldwerk) helpen je 
bij het ontwikkelen van al die vaardigheden. In veel van 
die vormen werk je in kleinere groepen, zoals gezegd, dat 
zorgt ervoor dat jouw inbreng van belang is, dat je mee 
moet denken en doen, dat je aan bod komt, zo leer en groei 
je sneller. Elke lesvorm zet in op een verschillende skill. En al 
die skills leiden samen tot sterke studenten.

We reiken je niet alleen enkele vaardigheden aan, we sturen 
je ook de wereld in. UHasselt is deel van een community 
van internationale docenten, onderzoekers en studenten. 
We doen aan uitwisselingen met buitenlandse universiteiten, 
onderzoekscentra en organisaties.

En daar stopt het niet. Wil je al een stap zetten in de echte 
wereld? Ook daarvoor zijn heel wat opportuniteiten aan 
UHasselt. Zo kan je bijvoorbeeld meewerken aan TEDx- 
UHasselt. Droom je nog iets groter: van een eigen bedrijfje 
bijvoorbeeld? UHasselt steunt ondernemende studenten op 
alle manieren. Vraag maar aan onze oud-studenten die hun 
eigen bedrijf oprichtten tijdens hun studie.

Iedere student is anders. Iedere student krijgt daarom de 
begeleiding die hij nodig heeft.

Door de kleine groepen ligt de drempel tussen docenten 
en studenten laag: tijdens de colleges is er tijd en ruimte 
voor meer uitleg. Heb je toch nood aan meer uitleg? Geen 
probleem. Onze proffen en hun assistenten hebben heel wat 
contactmomenten, zo kan je altijd bij hen terecht voor meer 
informatie. In sommige opleidingen zijn er zelfs mentoren, 
coaches en tutoren.

Ook op het vlak van begeleiding geloven we in een 
groeitraject: van intensieve begeleiding naar zelfstandig 
studeren én doen. Zo groei en leer je het meest.

Blijf je tijdens je studie toch twijfelen aan jezelf of je 
studiekeuze? Dat gebeurt wel vaker dan je denkt. Een goede 
studiekeuze maken en de richting vinden die bij jou past, 
is niet eenvoudig. Daarom hebben wij een heel team van 
studiebegeleiders en studieloopbaanbegeleiders die voor je 
klaar staan. Ze helpen je met al je vragen, maar helpen je 
ook vlot doorstromen naar een andere studierichting als je 
niet meteen je draai vindt.

WE GELOVEN IN
DENKEN ÉN DOEN
“Aan de universiteit van vandaag 
is doen een hoofdvak”

WE GELOVEN IN BEGELEIDING 
VAN ONZE STUDENTEN
“Aan de universiteit van vandaag 
geef jij je richting richting.”

Waarom we dit aan UHasselt allemaal doen? 
Dankzij deze werkwijze en al deze ervaringen doe je zoveel meer op 
dan enkel kennis. Dat is zo waardevol en onbetaalbaar. Dus ja, UHasselt 
is anders. Ons onderwijs is uniek én afgestemd op de jobmarkt, wereld 
en studenten van vandaag. Geen wonder dat onze afgestudeerden snel 
werk vinden.

Ons onderwijs zélf eens 
ontdekken? Kom gerust langs 
op een meeloopdag of een 
proefrit!
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• heeft een open blik en breed interesseveld
• is sociaal en communicatief
• is begaan met milieu en duurzaamheid
• staat onderzoekend en innoverend in het leven
• werkt graag in teamverband om samen met  

anderen tot oplossingen te komen

DE STUDENT 
MOBILITEITSWETENSCHAPPEN...

4

Heb jij jezelf al eens afgevraagd waarom we met 
z’n allen in de file staan? Wil je graag weten hoe 
organisatoren het verkeer bij ‘big events’ (bv. Antwerp 
10 Miles, Pukkelpop) vlot laten doorstromen? Wil je 
bestuderen wat alcohol, drugs en vermoeidheid met 
je lichaam en dus ook met je rijgedrag doen? Help jij 
graag mee aan de aanleg van fietsostrades? Barst jij 
van revolutionaire ideeën om de dienstregeling van het 
openbaar vervoer te verbeteren? Dan is de opleiding 
Mobiliteitswetenschappen echt iets voor jou!

Tijdens de opleiding verdiep jij je in de boeiende, 
complexe en steeds veranderende relatie tussen mens 
(gedrag), maatschappij (beleid/omgeving/milieu) 
en mobiliteitsmodi (verplaatsingswijzen). Je brengt 
veelzijdige mobiliteitsuitdagingen in kaart, onderzoekt 
ze en werkt oplossingen uit. Tijdens de studie denk je 
creatief en inventief na over mobiliteit. Je denkt én doet. 
Altijd met een open blik.

Ja, deze opleiding is afgestemd op wat jij verlangt, wat 
deze nieuwe en snelgroeiende sector verwacht en wat de 
wereld nodig heeft. Want mobiliteit is onmisbaar. 

Welkom aan de universiteit van vandaag!

IN DE UNIVERSITEIT VAN VANDAAG 
IS MOBILITEIT DE MOTOR VAN DE 
MAATSCHAPPIJ
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“Jij zorgt ervoor dat de motor van de samenleving blijft 
draaien door mensen mobiel te houden, met daarbij aan-

dacht voor leefbaarheid, veiligheid en milieu.”
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BACHELOR EN MASTER IN DE 
MOBILITEITSWETENSCHAPPEN
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DE OPLEIDING ONTLEED

BACHELOROPLEIDING

BRUGPROGRAMMA’S EN VRIJSTELLINGEN

AARD VAN DE OPLEIDING

BEROEPSUITWEGEN

VOORKENNIS VOOR DE BACHELOROPLEIDING

EXAMENSPREIDING

WERKMETHODEN

MASTEROPLEIDING

BACHELOR in de mobiliteitswetenschappen
3 jaar = 180 studiepunten

• Schakelprogramma voor professionele bachelors
• Voorbereidingsprogramma voor academische bachelors en masters uit een ander studiegebied
• Aanvragen voor vrijstellingen worden per dossier bekeken en zijn afhankelijk van je vooropleiding.
• Voor meer informatie, raadpleeg de website: www.uhasselt.be/mobiliteitswetenschappen

Dagopleiding

• Je wordt: mobiliteitsmanager voor bedrijven, steden of gemeenten, consultant, researcher, verkeers- 
en vervoersplanner, beleidsmedewerker mobiliteit, adviseur-ontwerper mobiliteit en ruimte, etc. 

• Je komt terecht in: studie- en adviesbureaus, (openbare) vervoers- en transportbedrijven, verzeke-
ringsmaatschappijen, belangenverenigingen, internationale instellingen, overheidsdiensten, onder-
wijs- en onderzoeksinstellingen, verzekeringsmaatschappijen en politiezones.

• Je hebt geen specifieke voorkennis nodig in het domein mobiliteit
• Met 4 uur wiskunde of meer heb je voldoende basiskennis 
• Wil je je basiskennis wiskunde opfrissen, dan kan dat tijdens een 4-daagse septembercursus. Voor 

meer info, raadpleeg de website: www.uhasselt.be/septembercursussen

• Het eerste bachelorjaar is ingedeeld in twee kwartielen (onderwijs- en examenperiode van  
10 weken) en een semester. De eerste examenperiode valt binnen de 10 weken. 

• In het tweede en derde bachelorjaar wordt gewerkt met het semestersysteem met een   
examenperiode in januari en één in juni.

• Hoorcolleges, responsiecolleges en werkzittingen.
• Reallifepraktijkopdrachten (in groep of individueel) en excursies (bv. stadsbezoeken, deelname aan 

studiedagen en conferenties,...) in de bacheloropleiding, stage van 10 weken en studiereis in de 
masteropleiding.

• Gebruik van elektronische leeromgeving

MASTER in de mobiliteitswetenschappen
Twee afstudeerrichtingen: Verkeersveiligheid en Mobiliteitsmanagement.
2 jaar = 120 studiepunten
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meer info op 
www.uhasselt.be/mobiliteitswetenschappen

bekijk het opleidingsfilmpje via
www.uhasselt.be/videos

WAAROM MOBILITEITSWETENSCHAP-
PEN STUDEREN AAN UHASSELT?

Elke mobiliteitsuitdaging is anders en 
om tot goede oplossingen te komen, 
moet je steeds rekening houden 
met uiteenlopende aspecten zoals 
menselijk gedrag, omgevingsfactoren, 
technische mogelijkheden, 
economische overwegingen, 
draagvlak bij het publiek, enz. Deze 
veelzijdigheid vind je rechtstreeks 
terug in het unieke studieprogramma, 
maar uiteraard ook in je latere job als 
mobiliteitsdeskundige!

In het vakgebied mobiliteit kunnen 
we veel leren van oplossingen 
die over onze grenzen heen 
worden toegepast: hoe worden 
files aangepakt in mega-steden 
zoals Shanghai of Londen? Of 
hoe stimuleert Denemarken zijn 
inwoners om de fiets boven de auto te 
verkiezen? Daarom zijn er gastlessen 
van internationale experts en kan 
je ook zelf naar het buitenland via 
Erasmus of een internationale stage.

Mobiliteit staat niet stil: elektrische 
fietsen zijn in opmars, verkeer wordt 
computergestuurd en dynamisch 
geregeld en we bereiden ons voor 
op de introductie van zelfrijdende 
wagens. Maar ook blijft het auto- en 
vrachtwagenverkeer op onze wegen 
groeien met grote gevolgen voor de 
leefbaarheid en economie. Het zoeken 
naar slimme mobiliteitsoplossingen die 
hier een antwoord op bieden, blijft dé 
uitdaging van vandaag en morgen.

De Vlaamse arbeidsmarkt heeft nood 
aan mobiliteitsexperten. Dat blijkt 
onder meer uit het feit dat de masters 
die jou vooraf gingen vlot werk vinden 
in een waaier van organisaties. 
Maar ook internationaal is de 
mobiliteitsdeskundige gegeerd. Met 
dit diploma heb je dus alle troeven in 
handen.

Mobiliteitsdeskundige word je niet 
door enkel met je neus in de boeken 
te zitten. Werkgevers zijn op zoek 
naar mensen die vlot mondeling en 
schriftelijk communiceren, goed in 
team kunnen samenwerken, creatief 
met problemen kunnen omgaan, 
enz. Daarom zijn er reeds van bij de 
start van je opleiding in de bachelor 
uit-het-leven-gegrepen opdrachten en 
ook met je masterproef en stage ga 
je concreet aan de slag. Dat alles 
maakt dat je optimaal voorbereid 
bent op je toekomstige job.

UNIEKE 
OPLEIDING 
MET VEEL 

AFWISSELING

GRENZEN 
VERLEGGEN

ACTUEEL EN 
TOEKOMST-

GERICHT

ZEKER VAN 
EEN JOB

DOEN EN 
ERVAREN1

4

2

5

3
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meer info op 
www.uhasselt.be/mobiliteitswetenschappen

bekijk het opleidingsfilmpje via
www.uhasselt.be/videos

“De mix tussen kennis en praktijk in de 
opleiding was de ideale voorbereiding op 

de uiteenlopende projecten waar ik nu voor 
verantwoordelijk ben.”

Maarten De Schepper, alumnus, diensthoofd mobiliteit, Stad Hasselt

VOORBEELD LESWEEK

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

9u 9:00 - 11:00

Verkeersonderzoeks-
methodologie 
hoorcollege

9:00 - 11:00

Verkeersonderzo-
eksmethodologie - 
werkzitting

9:30 - 11:00

Actualiteitsportfolio 1 - 
werkzitting

9:30 - 11:00

Algemene Economie - 
hoorcollege

10u

11u

12u

13u 13:00 - 17:30 
 
Verkeerskunde 1 
- excursie naar 
Hasselt

14u  14:00 - 16:00

 Verkeerskunde 1 - 
werkzitting

14:00 - 17:00

Maatschappelijke 
visies op mobilite-
it – hoorcollege & 
debat

15u 15:00 - 17:00

Actualiteitsportfolio 1 - 
responsiecollege

16u

17u

18u

Aan de universiteit van 
vandaag is een opleiding 
nooit enkel academisch, 
maar ook altijd praktisch. 
UHasselt is anders. Blader snel even 
terug naar pagina 2.
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LEERLIJNEN

1

4

2

5

3

6

7

Je start met een brede 
verkenning van het studiedomein 
en de arbeidsmarkt in 
de leerlijn ALGEMENE 
VERKEERSKUNDE EN 
MOBILITEIT. Zo geraak je 
vertrouwd met domeinspecifieke 
begrippen, methoden, processen 
en ontwikkelingen.

Gedrag en mobiliteit zijn 
onlosmakelijk verbonden. In de 
leerlijn GEDRAG bestudeer je 
het gedrag van mensen in het 
verkeer en leer je hoe je dit 
gedrag in een positieve richting 
kunt bijsturen (bijvoorbeeld via 
campagnes). 

In de leerlijn 
OMGEVINGSMANAGEMENT 
leg je het verband tussen het 
ruimtelijk beleid enerzijds en het 
mobiliteitsbeleid anderzijds. 

In de leerlijn ONDERZOEK 
EN COMMUNICATIE 
verwerf je domeinspecifieke 
onderzoeksmethoden en –
technieken (bijvoorbeeld 
kentekenonderzoek, 
analyse zwarte punten, 
rijsimulatoronderzoek) waarmee 
je beleidsmaatregelen kan 
inschatten en voorspellen. 
In deze leerlijn wordt 
daarnaast ook specifiek 
aandacht geschonken aan je 
communicatievaardigheden. 

Je kennis van de verschillende 
vervoerswijzen (bijvoorbeeld 
openbaar vervoer, fiets, auto,…) 
en van de eisen die gesteld 
worden aan de infrastructuur 
wat betreft het gebruik en de 
omgeving, wordt aangescherpt 
in de leerlijn TECHNIEK EN 
INFRASTRUCTUUR. 

Al deze kennis en vaardigheden 
ga je vervolgens TOEPASSEN 
in reallifecases waar je in 
groep of individueel aan 
werkt. Het gaat hierbij steeds 
om realistische vraagstukken 
die mobiliteitsdiensten, 
adviesbureaus of 
onderzoekstinstellingen 
doorgaans behandelen. 

Ten slotte krijg je een aantal 
ONDERSTEUNENDE 
DISCIPLINES 
(mobiliteitsrecht, milieukunde, 
beleidsmanagement, economie, 
statistiek) waarmee je aan de 
hand van domeinspecifieke 
oefeningen basiskennis 
verwerkt die je nodig hebt om 
verkeerskundige vraagstukken op 
te lossen. 

Mobiliteit is een breed en uitdagend vakgebied. Deze kenmerken vind je dan ook 
rechtstreeks terug in het studieprogramma. We onderscheiden 7 thematische  
leerlijnen die over de 3 bachelorjaren heen worden behandeld.
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EERSTE BACHELORJAAR

MOBILITEITSWETENSCHAPPEN

LEERLIJN  OPLEIDINGSONDERDELEN Q1 Q2 S2

Algemene verkeerskunde 
en mobiliteit (30 SP)

Verkeerskunde 1 3 3

Maatschappelijke visies op mobiliteit 3

Inleiding tot vrachtvervoer 3

Gedrag (15 SP) Verkeerspsychologie 6

Techniek en infrastructuur (18 SP) Ontwerpvaardigheden 6

Omgevingsmanagement (18 SP) Ruimtelijke ontwikkeling 1 6

Onderzoek en communicatie (30 SP) Verkeersonderzoeksmethodologie 6

Toepassen (33 SP)
Casestudie 1 6

Actualiteitsportfolio 1 3

Ondersteunde disciplines (36 SP)

Statistiek voor verkeerskundigen 6

Algemene milieukunde & klimaat 3

Algemene economie 3 3

TOTAAL 15 15 30

TWEEDE BACHELOR DERDE BACHELOR

MOBILITEITSWETENSCHAPPEN MOBILITEITSWETENSCHAPPEN

LEERLIJN  OPLEIDINGSONDERDELEN S1 S2  OPLEIDINGSONDERDELEN S1 S2

Algemene verkeerskunde 
en mobiliteit (30 SP)

Verkeerskunde 2 6 Verkeersveiligheid 6

Verkeersplanning 6

Gedrag (15 SP) Transporteconomie 6 Verkeersmarketing 3

Techniek en infrastructuur (18 SP) Verkeerstechnisch ontwerp 6 Verkeersmanagement-
technieken 6

Omgevingsmanagement (18 SP) Ruimtelijke ontwikkeling 2 6 Stedelijk beheer 6

Onderzoek en communicatie (30 SP)
Verkeerskundig onderzoek 6 Verkeersmodellen 6

Communicatie en 
participatie 6 Geografische 

informatiesystemen 6

Toepassen (33 SP)
Casestudie 2 6 Bachelorproef 6 6

Actualiteitsportfolio 2 3 Actualiteitsportfolio 3 3

Ondersteunde disciplines (36 SP)
Mobiliteitsrecht 6 Beleidsmanagement 6

Natuurkunde en technologie 3 Verbredend keuzevak 6

TOTAAL 30 30 30 30

STUDIEPROGRAMMA
BACHELOROPLEIDING

1

2 3

meer info op www.uhasselt.be/mobiliteitswetenschappen



12

De Master mobiliteitswetenschappen bestaat uit 120 
studiepunten en neemt een totale tijdsduur van 2 studiejaren 
in beslag. Je kunt kiezen uit een Nederlandstalig of een 
Engelstalig traject. 

Er zijn 48 studiepunten verbonden aan de verplichte 
opleidingsonderdelen: stage en masterproef. Daarnaast kies 
je tussen de 48 en 72 studiepunten uit de lijst van domein-
specifieke opleidingsonderdelen, waarvan minimum 12 
studiepunten uit de gekozen afstudeerrichting Mobiliteitsma-
nagement (MM) of Verkeersveiligheid (VV). Tot slot mogen 
er tot max. 24 studiepunten gekozen worden uit de lijst met 
vakoverschrijdende opleidingsonderdelen (= keuzevakken). 

STUDIEPROGRAMMA
MASTEROPLEIDING

EERSTE & TWEEDE  
MASTERJAAR

Mobiliteitswetenschappen

OPLEIDINGSONDERDELEN SP

VERPLICHT, 48 SP

Stage 18

Masterproef (deel 1 + deel 2) 30

TUSSEN 48 EN 72 SP, MIN. 12 SP UIT  
AFSTUDEERRICHTING MM OF VV

Intelligent transportation systems 6

Microsimulatiemodellen 6

Verkeersstromen 6

Goederenvervoer 6

Milieueconomische evaluatie van het transportbeleid 6

Strategische projectanalyse 6

Study Visit & International Topics 6

Current Topics in Transportation Sciences 6

MOBILITEITSMANAGEMENT (MM)

Management en predictie verkeersvraag 6

Management van vervoersbedrijven 6

Verkeers- en vervoersmodellen 6

Analytische verwerking van mobiliteitsdata 6

VERKEERSVEILIGHEID (VV)

Gedragsbeïnvloeding 6

In-Depth Crash Investigation 6

Verkeers- en mobiliteitsgedrag 6

Verkeersveiligheidsevaluaties: methodes en toepassingen 6

VAKOVERSCHRIJDEND, MAX. 24 SP

Keuze uit vakoverschrijdende opleidingsonderdelen

TOTAAL 120

1 & 2

*Het curriculum is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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1 2

Verkeersveiligheid is een belangrijk maatschappelijk 
thema, en niet alleen in Vlaanderen. Om de veiligheid 
te verhogen, kunnen we tal van maatregelen nemen 
op niveau van de weg (en omgeving), het voertuig en 
de mens. Daarbij is er aandacht voor technologische 
innovaties, handhaving, opleiding en sensibilisering. 

In de specialisatievakken gaan we onder 
meer in op:
* Technieken voor het achterhalen van de oorzaak van 

auto-ongevallen.
* Het zoeken van antwoorden op vragen als: ‘Wat 

doen we met overtreders?’ – ‘Is het onveilig om te 
telefoneren achter het stuur?’

* Het beoordelen van de impact van maatregelen 
zoals het effect van flitscamera’s op snelheid en 
ongevallen.  

* Het uitwerken van een verkeersveiligheidscampagne.

Enkele voorbeelden van masterproeven 
zijn:
* Het optimaliseren van de signalisatie bij wegenwer-

ken op autosnelwegen met behulp van de rijsimu-
lator

* Het effect van een cognitieve training op de rijvaar-
digheid van jongeren 

* Verkeersveiligheidseffecten van een verkeersplateau 
op kruispunten met voorrang van rechts

Enkele voorbeelden van stages zijn:
* Verkeerscentrum: Dieptestudie ongevallen Ant-

werpse ring
* Stad Genk: Onderzoek naar sensibiliseringsprojec-

ten omtrent verkeersveiligheid en opstellen van een 
sensibilisatieplan

In de masteropleiding worden je academische onderzoeksmethoden en -technieken verder verdiept. Je kunt kiezen 
tussen twee afstudeerrichtingen: Verkeersveiligheid of Mobiliteitsmanagement. Ook kun je kiezen voor een Nederlands-
talige of Engelstalige opleiding, een bijkomende troef met het oog op je latere beroepsleven. Om je hier optimaal op 
voor te bereiden, staan eveneens een stage en de masterproef centraal in de opleiding. 

Mobiliteitsmanagement houdt zich bezig met het beïn-
vloeden van mobiliteitskeuzes (de vraag naar mobi-
liteit) en het organiseren van mobiliteit (het aanbod 
aan mobiliteit). Als mobiliteitsdeskundige sta je voor 
de uitdaging om dit zo efficiënt en duurzaam mogelijk 
te organiseren en te managen. Om bijvoorbeeld het 
gedrag van individuen te veranderen ten voordele 
van duurzame vervoerswijzen (bus, trein, fiets, te voet) 
moet je een pakket van diensten (bijvoorbeeld een 
app) ontwikkelen die complementair zijn met infra-
structuur- en prijsmaatregelen. 

In de specialisatievakken gaan we onder 
meer in op:
* Het kritisch analyseren van het management van een 

openbaar vervoersbedrijf en hierover een gefun-
deerde opinie te vormen. 

* Het berekenen van de impact van beleidsmaatrege-
len, zoals rekeningrijden of nieuwe parkeertarieven, 
op het verkeer via keuze- en simulatiemodellen. 

* Het onderzoeken van de effecten van de introduc-
tie van autonome of elektrische voertuigen op de 
samenleving en ons mobiliteitsgedrag. 

Enkele voorbeelden van masterproeven zijn:
* De impact van een autonavigatiesysteem op het 

beslisgedrag van reizigers
* Het mobiliteitsbudget als alternatief voor de bedrijfs-

wagen: een kosten-batenanalyse

Enkele voorbeelden van stages zijn:
* NMBS: Diabolo-Project: Marktonderzoek treinreizi-

gers naar/van de luchthaven van Zaventem
* Royal Haskoning DHV: Verkeersmanagement tijdens 

spitsperiodes in de regio Sittard

Verkeersveiligheid Mobiliteitsmanagement

AFSTUDEERRICHTINGEN
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MOBILITEITSONDERZOEK 
TIJDENS JE OPLEIDING

Uit-het-leven-gegrepen opdrachten staan centraal in heel de opleiding. Ook tijdens je stage ga je concreet aan de slag met 
praktijkcases en in je bachelor- en masterproef werk je mee aan onderzoek rond veelal door het werkveld aangeleverde 
onderwerpen. Ga je liever zelf actief op zoek naar een interessant mobiliteitsonderwerp in België of daarbuiten? Dan kan je 
rekenen op ondersteuning en begeleiding vanuit de opleiding. 

Een greep uit een aantal studentenprojecten geeft je een idee van de thema’s die aan bod kunnen komen:

“Veel ongevallen komen voor in 
gevaarlijke bochten en zijn het 
gevolg van een onaangepaste 
en/of overdreven snelheid. In 
mijn bachelorproef onderzocht 
ik aan de hand van testen in 
de  rijsimulator in welke mate 
bepaalde wegmarkeringen het 
snelheidsgedrag van bestuurders 
in gevaarlijke bochten op 
een positieve manier kunnen 
beïnvloeden.”

Jeroen Vercaigne, 
Bachelorproef

“Ik bestudeerde in mijn 
internationale masterproef het 
gedrag van voetgangers in België 
en Zweden. Een opmerkelijk 
resultaat was dat het percentage 
voetgangers dat door het rood 
loopt op Zweedse kruispunten 
veel hoger ligt dan op Belgische 
kruispunten. Opmerkelijk 
omdat Zweden één van de 
verkeersveiligste landen ter wereld 
is. Verder blijken mannen vaker 
door het rood te lopen dan 
vrouwen en jongeren vaker dan 
ouderen.” 

Joram Langbroek, 
masterproef, afstudeerrichting 

Verkeersveiligheid

“Carpoolen is nog geen groot 
succes. Ik ging na welke 
factoren de bereidheid tot 
carpoolen beïnvloeden zoals 
bezorgdheid over het milieu, 
bedrijfsincentives, financiële 
besparing,…”

Steffen Briers, 
Bachelorproef

“The New Drive is een bedrijf 
dat zich voornamelijk bezighoudt 
met nieuwe mobiliteit: elektrische 
voertuigen, e-bikes, duurzame 
mobiliteitsvisies, enzovoort... 
In hun opdracht tekende ik een 
toekomstvisie rond zelfrijdende 
wagens in Vlaanderen uit. 
Welke groeiscenario’s mogen 
we verwachten in Vlaanderen?  
Welke invloed zullen ze hebben 
op: infrastructuur, economie, 
ruimtelijke ordening, verkeersvei-
ligheid, …?”

Dana Breuls, 
stage bij The New Drive

“In mijn onderzoek ging ik na 
wat de invloed is van het weer 
en de weersvoorspellingen op 
het verplaatsingsgedrag van 
automobilisten. Weermannen 
en –vrouwen blijken wel 
degelijk invloed te hebben 
op ons verplaatsingsgedrag. 
Vooral onze vrijetijdsplannen 
schuiven we gemakkelijk aan 
de kant bij slecht weer, terwijl 
we om professionele redenen 
minder  rekening houden met de 
weersvoorspellingen.” 

Lieve Creemers, 
masterproef, afstudeerrichting 

Mobiliteitsmanagement

Effect van wegmarke-
ringen op snelheid in 
gevaarlijke bochten

Door het rood: 
België vs. Zweden

To carpool or 
not to carpool

Toekomstvisie zelfrijdende 
wagens in Vlaanderen 

De invloed van Frank, 
Sabine en Jill op onze 

rijplannen
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“Tijdens mijn opleiding ontdekte ik mijn 
interesse voor onderzoek. Het biedt veel 

afwisseling en bovendien draag ik nieuwe kennis 
bij, maar blijf ik toch sociaal bezig. Mensen staan 

immers centraal in mijn onderzoek.”
An Neven, alumna, docente en onderzoeker aan het Instituut voor Mobiliteit
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Via onze sociale media blijf je op de 
hoogte van de laatste nieuwtjes van onze 

universiteit.  Deel je video’s, foto’s of 
berichten met de hashtag #UHasselt.

SOCIALE MEDIA

facebook.com/uhasselt | facebook.com/mobiliteitswetenschappen

twitter.com/uhasselt

instagram.com/universiteithasselt

linkedin.com: Universiteit Hasselt (universiteitspagina)

youtube.com/universiteithasselt
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Je kunt onder meer 
aan de slag bij:

- Europese, federale, gewes-
telijke en lokale overheids-
diensten  
bijvoorbeeld gemeentebesturen, 
verkeerscommissies, politiezones, 
Agentschap Wegen en Verkeer, 
European Road Federation, De-
partement Mobiliteit en Openbare 
Werken, Gemeentelijk autonoom 
parkeerbedrijf, Vlaams Verkeers-
centrum, Brussel Mobiel, kabinetten

- Studie- en adviesbureaus 
 bijvoorbeeld Sweco, Traject, MINT, 

Arcadis Belgium, Vectris, Tractebel 
Engineering, BUUR, Timenco, The 
New Drive, Mobiel 21

- (Openbare) vervoers- en 
transportbedrijven 

 bijvoorbeeld De Lijn, NMBS, 
Essers, Ewals Cargo, Infrabel, 
MIVB, Q-Park, Velo, Blue bike, 
Cambio, City Depot

- (Middel)grote bedrijven
 bijvoorbeeld Colruyt Group, 

Bosch, DrivOlution

- Verzekeringsmaatschappijen
 bijvoorbeeld AXA Belgium

- Belangenorganisaties
 bijvoorbeeld BIVV, Vlaamse 

Stichting Verkeerskunde, VZW 
Rondpunt, VZW Ouders van 
Verongelukte Kinderen, Febiac, 
Fietsersbond, Bond Beter Leef- 
milieu, UITP, ETSC

- Onderzoeksinstellingen
 bijvoorbeeld Instituut voor Mobili-

teit, VITO
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MOBILITEITS-
WETENSCHAPPEN

BEROEPSKEUZES

* MOBILITEITSMANAGER

* CONSULTANT

* RESEARCHER

* VERKEERS- EN VERVOERSPLANNER

* ADVISEUR-ONTWERPER  MOBILITEIT EN RUIMTE

* BELEIDSMEDEWERKER MOBILITEIT

* PROJECTLEIDER VERKEERSMANAGEMENT

* ...
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Wat zit er zoal in je takenpakket?

Wanneer je aan de slag gaat als mobiliteitsdeskundige, is je jobinhoud grotendeels afhankelijk 

van waar je terechtkomt. Hieronder vind je alvast een greep uit het brede gamma aan taken 

waarmee je geconfronteerd wordt:

• opstellen en uitvoeren van mobiliteitsplannen, mobili-
teitseffectenrapportages en parkeerstudies voor bijvoor-
beeld een nieuw zwembad of een uitbreiding van een 
woonwijk;

• inhoudelijk voorbereiden van het mobiliteitsluik van allerlei 
evenementen, zoals muziekfestivals of sportevenementen;

• identificeren en aanpakken van gevaarlijke punten; 

• onderzoek naar nieuwe mobiliteitsvormen (vb. lightrail, 
fietsdeelsystemen, carpoolapps, elektrische fietsen, 
slimme stadsdistributie) en maatschappelijke verande- 
ringen op mobiliteit (vb. vergrijzing, flexibel werken); 

• opstellen en afstemmen van sensibiliseringscampagnes 
en educatief materiaal op verschillende doelgroepen: vb. 
“Met belgerinkel naar de winkel”;  

• bestuderen van de impact van prijswijzigingen van 
treintickets op het gebruik van openbaar vervoer, of van 
rekeningrijden voor vrachtwagens op het vrachtvervoer 
via water en spoor; 

• verzamelen en analyseren van allerlei informatie en 
gegevens betreffende mobiliteit in Vlaanderen, België en 
Europa en zo het mobiliteitsbeleid opvolgen en sturen; 

• opmaken van rapporten, syntheses, studies en brochures 
over uiteenlopende mobiliteitstopics om duurzame mobi-
liteit te promoten door te adviseren en te lobbyen; 

• ontwerpen van veilige infrastructuur voor alle wegge-
bruikers, rekening houden met een vlotte doorstroming 
voor het busvervoer, mensen met een beperking, snelle 
fietsverbindingen en een vlotte verkeersafwikkeling aan 
verkeerslichten;  

• bepalen van locatie van bedrijven rekening houdend met 
de bereikbaarheid voor verschillende transportmiddelen 
en het opstellen van bedrijfsvervoerplannen; 

• voorbereiden en ondersteunen van regionaal en/of 
gemeentelijk mobiliteitsbeleid; 

• doorsteken voor voetgangers en fietsers realiseren in het 
kader van stadsvernieuwingsprojecten;

• het rond de tafel brengen van verschillende partijen 
(overheden, vervoersbedrijven, bewoners, middenstand, 
…) en het sluiten van compromissen;

• langetermijnplanning opstellen voor openbaar vervoers-
verbindingen.
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Getuigenis Veva Daniels
Met een masterdiploma Mobiliteitswetenschappen onder 
de arm trok Veva Daniels in 2011 trots de universiteits-
deur achter haar dicht. 

“Als 18-jarige, koos ik voor mobiliteitswetenschappen 
omdat ik ervan droomde om de wereld verkeersveiliger 
te maken. Toen ik afstudeerde wist ik dan ook dat ik iets 
maatschappelijks relevant wilde doen. Een maand na 
mijn afstuderen had ik drie jobaanbiedingen klaarlig-
gen: ik kon aan de slag als adviseur bij een studiebu-
reau, ik kon ook aan de slag als adviseur bij de NMBS 
en ik mocht beginnen bij de vzw Ouders van Veronge-
lukte Kinderen. Ik volgde mijn hart volgde en koos voor 
de derde optie. Die job paste immers perfect bij me. Als 
coördinator SAVE Steden & Gemeenten, probeerde ik 
steden en gemeenten te overtuigen om meer in te zetten 
op verkeersveiligheid. 

Nu, vijf jaar later, is ze woordvoerder voor het Agent-
schap Wegen en Verkeer in Brussel. 

“Ik denk niet dat ik al een typische dag beleefd heb. 
Zeker wanneer het weer kouder wordt, start mijn dag 
vaak heel vroeg. Niet zelden heb ik rond 6 uur ’s 
morgens al een journalist aan de lijn die een update 
wil van de strooiwerken van de afgelopen nacht. Mijn 
dag bestaat voor de rest uit persvragen beantwoorden, 
de website up-to-date houden, social media in de gaten 
houden, vergaderen met collega’s en me inlezen in 
belangrijke literatuur. Geen enkele dag is hetzelfde als 
de dag ervoor, en zo heb ik het graag.”

Getuigenis Arne Nys
Voor zijn masterproef ontwikkelde Arne een prototype 
van een app die bus- en treinreizigers ook bij vertra-
gingen zonder stress naar hun bestemming loodst. Bij 
vertragingen of andere storingen stelt de app vervoers- 
alternatieven voor. 

“Apps als die van De Lijn of NMBS zijn erg nuttig voor 
het opzoeken van reisroutes, het bekijken van de tussen-
stappen en om te checken of je bus of trein op tijd is. Ze 
houden echter geen rekening met hoe ver je al gevor-
derd bent of hoeveel vertraging je al hebt opgelopen, 
terwijl dit een impact heeft op het vervolg van je reis.” 

Na zijn diploma-uitreiking in 2016 stapte hij op het 
eerste vliegtuig naar Berlijn om er als ‘Product Manager’ 
bij door2door aan de slag te gaan, waar hij ondermeer 
een reisapp van het bedrijf verder helpt ontwikkelen. 

De belangrijkste troef van de opleiding is voor Arne de 
actuele relevantie van het onderwerp en de holistische 
aanpak. Mobiliteit is overal, en het dringt tot veel ver-
schillende disciplines door. 

“Zelfs in het mobiliteitsbedrijf waar ik nu werk, is een 
opleiding als de mijne uniek. Dat is een grote troef. Door 
de brede kennis die ik tijdens de opleiding heb verwor-
ven, ben ik bovendien van veel markten thuis.”

Getuigenis Thomas Kaufmann
Een zetel gekocht die net niet in je auto past? Een drin-
gende levering voor je klant? Alumnus Thomas Kauffmann 
ontwikkelde de app ‘Vengo’ die een dringend transport-
probleem in een vingerknip oplost. 

“De app koppelt mensen die goederen willen versturen 
rechtstreeks aan bereidwillige chauffeurs of transportbe-
drijven die nog ruimte over hebben. De twee partijen spre-
ken onderling een passende prijs af. Betalen kan online 
en het transport zelf kan je in realtime opvolgen”, aldus 
Thomas Kauffmann. Zijn ultieme doel? Lege kilometers 
vermijden en samenlading promoten. “80% van de bestel- 
en vrachtwagens op Belgische wegen is niet volledig 
gevuld, 20% rijdt zelfs leeg. Door samenlading kunnen 
we de strijd met de ‘lege’ kilometers aangaan en toch aan 
de groeiende transportvraag tegemoetkomen zonder files 
langer te maken.”

Getuigenis Michiel Binard
Michiel Binnard studeerde in 2015 af als master in de 
Mobiliteitswetenschappen. Amper anderhalf jaar later 
heeft hij het mobiliteitsbeleid omtrent woon-werkverkeer 
bij Colruyt Group helpen uittekenen. Op werkdagen 
waarop 450 kilometer file op de Vlaamse wegen geen 
uitzondering is, lijken alternatieven voor woon-werkver-
keer steeds meer aangewezen. Colruyt Group erkent de 
noodzaak en stimuleert haar medewerkers daarom om 
duurzaam naar het werk te komen. 
Het bedrijf investeerde onder meer in bedrijfsfietsen, 
openbaar vervoer, plooifietsen, carpooling en … een 
kantoorbus. In zijn job spant Michiel zich in om het 
beleid toe te passen en te verbeteren en de directie te 
adviseren in hun beslissingen. 

“Ik kwam net van de schoolbanken en kreeg de eerste 
weken al meteen de taak om écht keuzes te maken: 
knopen doorhakken over hoe het beleid geïnterpreteerd 
moet worden, advies geven aan heel ervaren mensen, 
enz. Er werd vertrouwd op mijn expertise, wat natuurlijk 
een heel fijn gevoel is!”

ALUMNI AAN HET WOORD
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CONTACTPERSOON

 Patricia Hellriegel
 mobiliteitswetenschappen 
 @uhasselt.be
 011 26 91 03

Meer info over deze opleiding
 www.uhasselt.be/
 mobiliteitswetenschappen
 www.uhasselt.be/videos

Meeloopdagen:
Diverse hoorcolleges en werkzittingen 
op woensdagnamiddagen tijdens de 
schoolvakanties

 www.uhasselt.be/uhasseltatschool

Infodagen
zaterdag 10 maart 2018
zaterdag 21 april 2018

PROEVEN VAN MOBILITEITSWETENCHAPPEN
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HOE WORD JE
UHASSELT-STUDENT?

INSCHRIJVEN

Hoe inschrijven?
Als je je voor de eerste keer inschrijft 
aan de Universiteit Hasselt, dan doe 
je dat in twee fasen.

1. Voorinschrijven is verplicht 
 en doe je online. 
Dit kun je rustig thuis doen, vanaf 
1 februari t.e.m. 15 oktober 2018. 
Surf naar www.uhasselt.be/inschrij-
ven.

2. Vanaf 29 juni 2018 kun je je 
 definitief inschrijven. 
Je kan hiervoor terecht aan de 
inschrijfbalie in de Oude Gevangenis 
op campus Hasselt, iedere werkdag 
van 9.00 tot 16.00 uur en dit van 29 
juni tot en met 10 juli en terug vanaf 
16 augustus tot en met 15 oktober. 
We zijn ook open op zaterdag 7 juli 
en 8 september telkens van 9.00 tot 
12.00 uur. We sluiten van 11 juli tot 
en met 15 augustus.

Wat breng je mee?
• een kopie van je diploma secun-

dair onderwijs;
•  je identiteitskaart;
• het attest van slagen voor het 

toelatingsexamen arts en tand-
arts (als je je voor geneeskunde 
wil inschrijven).

Hoe en wanneer betaal je het 
studiegeld?
Bij je definitieve inschrijving betaal 
je een voorschot. Betalen doe je met 
bancontact. In de loop van november 
ontvang je een afrekening voor het 
resterende saldo.

Het studiegeld bestaat uit een vast 
bedrag aangevuld met een bedrag 
per opgenomen studiepunt. Voor 
2018 - 2019 betaal je, indien je 60 
studiepunten opneemt, 108,8 euro 
als beursstudent, 484,3 euro als 
bijna-beursstudent en 922,3 euro als 
niet-beursstudent. De meest recente 
info kan je steeds terugvinden op 
www.uhasselt.be/studiegelden*

meer info op 
www.uhasselt.be/inschrijven

*De opleidingen rechten, informatica, biomedische wetenschappen en statistiek, worden georganiseerd 
door de tUL. De tUL is een samenwerking tussen de Universiteit Maastricht en de Universiteit Hasselt. Het 
studiegeld voor tUL-studenten vind je terug op onze website. www.uhasselt.be/studiegelden

OP KOT

Op zoek naar een kamer?  
Raadpleeg het kamerbestand via 
www.uhasselt.be/kamers  
of contacteer de huisvestingsdienst 
(tel. 011 26 80 56 of e-mail huis-
vesting@uhasselt.be). De kamers uit 
het kamerbestand (Hasselt, Genk, 
Diepenbeek) behoren tot de best 
ingerichte en goedkoopste in Vlaan-
deren. Je vindt hier een aanbod van 
meer dan 3.000 kamers. Huurprijzen 
bedragen gemiddeld 300 euro per 
maand. Huren kun je voor een perio-
de van maximum 11 maanden.

Studenten die een kamer huren uit 
het kamerbestand en gebruikma-
ken van het modelhuurcontract van 
UHasselt, treden gratis toe tot de 
collectieve verzekering burgerlij-
ke aansprakelijkheid. Bovendien 
kun je bij eventuele problemen en 
geschillen een beroep doen op de 
huisvestingsdienst van UHasselt. Een 
geactualiseerde lijst van vrije kamers 
is vanaf april beschikbaar.

Studenten die een kamer huren uit 
het kamerbestand van UHasselt en 
aan bepaalde financiële voorwaar-
den voldoen, hebben recht op een 
woontoelage. De woontoelage va-
rieert tussen 435 euro en 760 euro 
(2017-2018).

meer info op 
www.uhasselt.be/op-kot
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HOEVEEL KOST STUDEREN? JE VOORDELEN ALS 
UHASSELT-STUDENT

Studeren kost wel wat. 
www.uhasselt.be/studiegelden

Aan UHasselt bieden we studenten 
echter heel wat financiële voordelen. 

STUDIETOELAGE
Studietoelage van de Vlaamse 
overheid
De Vlaamse overheid reikt een 
studietoelage uit aan studenten. Daar 
zijn uiteraard voorwaarden aan 
verbonden. Wil je weten of jij in aan-
merking komt? Neem dan zeker een 
kijkje op www.studietoelagen.be 

Voorschot op je studietoelage 
van de Vlaamse overheid
Omdat de procedure voor deze toe-
kenning een paar maanden op zich 
laat wachten, kunnen studenten in 
tussentijd bij UHasselt een voorschot 
vragen op deze studietoelage. 

BOEKENTOELAGE
Behalve je studiegeld is er ook de 
investering in cursussen en handboe-
ken. Dit bedrag is afhankelijk van 
je studierichting en studiejaar, en 
schommelt voor de eerstejaars tussen
225 en 1000 euro.  Je kan de kosten 
per studierichting raadplegen op 
www.uhasselt.be/studiekosten

meer info op 
www.uhasselt.be/socialedienst

Sommige handboeken kun je meer-
dere jaren gebruiken. Studenten die 
aan bepaalde financiële voorwaar-
den voldoen, komen in aanmerking 
voor een boekentoelage van 175 
euro per jaar.

MULTIMEDIA
Via de groepsaankoop van UHasselt 
kunnen alle studenten een laptop aan 
een scherpe prijs aankopen.  
Als je voldoet aan bepaalde voor-
waarden, kun je voor je UHasselt 
laptop bovendien beroep doen op 
een afbetalingsplan zonder intrest. 
Studenten die aan bepaalde finan-
ciële voorwaarden voldoen, komen 
eenmalig in aanmerking voor een 
laptop-/tablettoelage. De toelage va-
rieert tussen 100 euro en 250 euro 
(2017-2018).

Meer info over toelagen van de 
Vlaamse Overheid, toelagen via 
UHasselt en andere financiële tege-
moetkomingen vind je op: 
www.uhasselt.be/socialedienst

Maakt je sociale of financiële situatie 
het moeilijk om te studeren? Loop 
dan zeker langs bij de sociale dienst 
van UHasselt.

• 33% korting in de 
studentenrestaurants wanneer je 
betaalt met je studentenkaart

• een gratis fiets (tot uitputting 
voorraad) tegen een waarborg van 
70 euro

• 50% terugbetaald op je abonnement 
voor het openbaar vervoer

• een campuspas voor slechts 20 euro 
per jaar voor busverplaatsingen in 
de regio Hasselt en Diepenbeek

• aangename, comfortabele 
studentenkamers die ook nog 
betaalbaar zijn (gemiddeld 300 euro 
per maand)

• een taxidienst op zondagavond 
van het station van Hasselt naar je 
kotadres

• een laptop aan een scherpe prijs

• talloze sportfaciliteiten in de 
omgeving van de campussen

• korting op je fitnessabonnement 
of kortingen voor andere 
sportactiviteiten

• 50% korting in het Cultuurcentrum 
Hasselt
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ÉÉN UNIVERSITEIT,
TWEE CAMPUSSEN

UHasselt heeft haar hoofdzetel in de Oude Gevangenis op campus Hasselt. Nieuwe studenten komen zich hier inschrij-
ven aan UHasselt. Ook voor andere zaken van de studentenadministratie ben je welkom in de Oude Gevangenis. 
Uiteraard kan je ook op campus Diepenbeek beroep doen op de diensten van studentenadministratie, studentenvoor-
zieningen, studiebegeleiders en de ombudspersonen.
De lessen gaan hoofdzakelijk door op campus Diepenbeek in gebouw D.

meer info over de ligging van de verschillende gebouwen op
www.uhasselt.be/contact-en-ligging



Mobiliteitsweten-
schappen

 Patricia Hellriegel

 mobiliteitswetenschappen 
 @uhasselt.be

 011 26 91 03

Studiebegeleiding

 studiebegeleidingSVM@uhasselt.be

 www.uhasselt.be/studiebegeleiding

VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE OPLEIDING:

VRAGEN?

 www.uhasselt.be

 www.facebook.com/uhasselt

 @uhasselt

 www.youtube.com/ 
 UniversiteitHasselt

 @universiteithasselt

CAMPUS HASSELT
Studentenadministratie
Martelarenlaan 42 
BE 3500 Hasselt
011 26 81 00

CAMPUS DIEPENBEEK
Agoralaan Gebouw D
BE 3590 Diepenbeek
011 26 81 00

www.uhasselt.be/studentenadministratie
www.uhasselt.be/studieloopbaanbegeleiding



Campus Hasselt | Martelarenlaan 42 | BE 3500 Hasselt
Campus Diepenbeek | Agoralaan Gebouw D | BE 3590 Diepenbeek
Tel. 011 26 81 00 | studentenadministratie@uhasselt.be | www.uhasselt.be

PROEVEN VAN 
UHASSELT

INFODAGEN 
WOENSDAG 21 FEBRUARI 2018 | MASTERBEURS

ZATERDAG 10 MAART 2018 | BACHELORBEURS

ZATERDAG 21 APRIL 2018 | BACHELORBEURS

MAANDAG 27 AUGUSTUS 2018 | INFOBEURS

Voor meer info en om je vooraf in te schrijven kun je terecht op 
www.uhasselt.be/infodagen

MEELOOPDAGEN & PROEFRITTEN
OP WOENSDAGNAMIDDAG OF TIJDENS DE SCHOOLVAKANTIES

Voor de exacte data en om je vooraf in te schrijven, kun je terecht op 
www.uhasselt.be/uhasseltatschool


