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UNIEF IN 
CORONA-TIJDEN

Het coronavirus is ingeslagen als een bom. Het ontwricht ons sociaal 
en maatschappelijk leven, en deelt loeiharde klappen uit aan de 
wereldeconomie. Ziekenhuizen draaien overuren. Het openbare leven is 
stilgevallen. En scholen en universiteiten liggen er verlaten bij. Wat is in 
corona-tijden de taak van een universiteit?

Dat het nieuwe coronavirus ernstig is, is een understatement. Het virus 
combineert een hoge mate van besmettelijkheid met een belangrijke 
mortaliteit. Daardoor komen onze gezondheidssystemen sterk onder druk. 
De drastische maatregelen die genomen worden, raken ons allemaal, maar 
extreme omstandigheden vragen om extreme maatregelen. En het zijn de 
Vlaamse universiteiten die de overheid daar attent op hebben gemaakt. 
De politiek heeft geluisterd naar de oproep van Vlaamse rectoren en 
hun experts. Onze wetenschappelijke onderzoeksresultaten hebben hen 
overtuigd om verder te kijken dan de economische kortetermijnbelangen. 
Een maatschappelijk moeilijk verteerbare boodschap brengen om een 
(groter) sociaal en economisch bloedblad te vermijden: dát is de taak 
van een universiteit.

Overheden moeten moeilijke knopen doorhakken op dit moment. En 
daar hebben ze sterk advies voor nodig dat gebaseerd is op solide, 
wetenschappelijke onderzoeksresultaten van ervaren en gerenommeerde 
experts op het terrein. Onze eigen UHasselt-expert Niel Hens speelt in 
dit verhaal een belangrijke rol. Als één van de twee hoofdepidemiologen 
in ons land werkt hij samen met zijn collega’s van Data Science Institute 
UHasselt dag en nacht om het piekverloop in ons land zo goed mogelijk 
te voorspellen. Geen eenvoudige opdracht, maar: dát is de taak van een 
universiteit.

Kennis en expertise maken het verschil. Zeker in tijden van corona. En 
alle beetjes helpen. Onze wetenschappers van de vakgroep chemie 
gebruikten de resterende ingrediënten uit onze labo´s om alcoholgels te 
maken voor woon-zorgcentra en onze studenten geneeskunde zijn als 
vrijwilliger aan de slag in hulpposten en huisartsenpraktijken. Zeer veel 
UHasselt-onderzoekers maken precies dezelfde denkoefening: hoe 
kan ik vanuit mijn expertise een bijdrage leveren in deze corona-tijden? 
Daarnaast zoeken onze docenten continu naar nieuwe manieren om via 
afstandonderwijs studenten te blijven boeien en inspireren. Dát is de taak 
van een universiteit. 

Samen nemen we de handschoen op. Samen geraken we hieruit.

Luc De Schepper
rector UHasselt 
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Ook in corona-tijden zijn onze 
onderzoekers hard aan het werk. Ze 
doen dat nu alleen even zo veel mogelijk 
van thuis uit. Onze studenten proberen 
we voorlopig vooral vanop afstand te  
inspireren met ons activerend onderwijs.  
UHasselt neemt haar verantwoordelijk-
heid en houdt haar campussen een tijdje 
bevreemdend leeg, maar… we missen het 
leven dat een universiteit typeert.

UHASSELT 
ZIET ER 
EVEN 
ANDERS UIT
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UHASSELT WAS ERBIJ



6

COHOUSING OP EEN KLOOSTERSITE IN GENT

“Dit is méér dan een woonproject”

Hoe wil jij wonen in je tweede levenshelft? Symbiosis vzw zag een gemis in het 

huidige woonaanbod. Het burgerinitiatief zocht architecturaal interessante panden 

in Vlaamse steden en lanceerde een alternatieve woonvorm, waarin een twintigtal 

ouderen in een cohousingsverhaal een engagement naar elkaar en de buurt opnemen.  

UHasselt-masterstudenten interieurarchitectuur zetten, samen met Madam Architectuur, mee 

hun schouders onder het creatieve ontwerpproces van een oude kloostersite in Gent.
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Waar staat Symbiosis vzw voor?
ANN PETERMANS: “Heel wat ouderen 
worstelen met de vraag: Waar en hoe wil-
len we in onze tweede levenshelft wonen? 
De kinderen hebben het nest verlaten, en 
hun woning is vaak te groot, te onderhouds-
intensief of ligt te afgelegen. Willen ze hun 
bestaande woning renoveren? Kiezen ze lie-
ver voor een compactere woning, dichterbij 
de stad? Hoe gaan ze ervoor zorgen dat 
ze niet sociaal geïsoleerd geraken? En wat 
gaan ze doen wanneer ze straks wat meer 
zorg nodig hebben? Vanuit die vragen is 
het burgerinitiatief Symbiosis vzw ontstaan. 
Zij vonden dat er iets ontbrak in het huidige 
woonzorgaanbod en kwamen met een al-
ternatief. Daarvoor gaan ze op zoek naar 
unieke locaties met een ziel en betrekken ze 
tijdens het hele ontwerpproces de toekomsti-
ge bewoners intensief. Welke ruimtes  willen 
ze graag delen? Welke graad van privacy 
moet absoluut bewaard blijven? En welk en-
gagement willen ze naar elkaar en de buurt 
opnemen? Dit project werken ze nu uit in een 
oude kloostersite in Gent. Dat unieke verhaal 
past perfect binnen de visie van onze facul-
teit. Onze masterstudenten daar mee over 
laten nadenken – terwijl parallel het profes-
sionele architectenteam aan de slag gaat: 
dat was voor ons de gedroomde opdracht 
in de ontwerpstudio Wonen.”
MARIT MEGANCK: “Het project is uniek 
op vele manieren: de historisch rijke locatie, 
het cohousingsaspect en het participatief 
ontwerpproces. Bovendien gaat het om een 
heel concreet project dat effectief uitgevoerd 
wordt. Geen betere manier om studenten te 
motiveren dus, vandaar dat wij met Madam 
Architectuur graag meewerkten aan het bege-
leiden van deze ontwerpstudio.”

hadden daar ook nood aan. Als 20-jarigen 
associeerden ze dat welbevinden voor oude-
ren spontaan met praktisch gebruikscomfort 
voor mensen met een (toekomstige) beper-
king. Ze dachten meteen aan brede gan-
gen en rolstoelvriendelijke ruimtes, maar uit 
Gwendolines onderzoek blijkt net dat oude-
ren zich helemaal niet gelukkig voelen in een 
omgeving die hen continu attent maakt op 
beperkingen die er in de toekomst misschien 
kunnen aankomen. Ze willen zich goed en 
energiek voelen. En dat veronderstelt een  
architecturaal interessante setting die inspi-
reert, sociale interactie stimuleert en rust 
brengt.” 

 EERST EEN SNUFFELRONDE 

Hoe zijn jullie aan deze opdracht begon-
nen?
MARIT MEGANCK: “Eerst hebben we de stu-
denten uitgebreid laten kennismaken met alle 
partners. Waar staat Symbiosis vzw voor? 
Welke visie heeft ons bureau op wonen? Wat 
betekent “ontwerpen voor geluk” concreet? 
En hoe kan je als interieurarchitect omgaan 
met erfgoed uit een religieus verleden? Daar-
na zijn we ter plaatse de kloostersite gaan 
verkennen, en hebben we kennis gemaakt 
met een aantal toekomstige bewoners. Die 
ontmoetingen inspireerden. Ze hielpen onze 
studenten om zich een beter beeld te vormen 
van de bewoners voor wie ze ontwerpen. 
Na drie weken zijn we echt begonnen met 
ontwerpen. In de eerste fase moesten studen-
ten in groep een masterplan voor de hele site 
ontwerpen. Waar brengen we de woonunits 
onder? Welke delen maken we het best 
gemeenschappelijk? Volstaat een gedeelde 
keuken en woonkamer? Of voorzien we ook 
extra´s als een bibliotheek, een wasserette  

”Welke ruimtes 
willen bewoners 

graag delen? En wat 
met hun privacy? 

Daarover betrokken 
wij de bewoners 

intensief tijdens het 
ontwerpproces

 RUIMTES WAAR JE GELUKKIG   
 VAN WORDT  

Deze opdracht kadert ook perfect binnen 
jullie onderzoeksthema “ontwerpen voor 
welbevinden”.
ANN PETERMANS: “Uiteindelijk gaat dit 
project echt daarover. Hoe ontwerp je een 
ruimte waarin ouderen zich thuis en geluk-
kig voelen? Hoe creëer je de perfecte ba-
lans tussen gedeelde en private ruimte? 
Een architecturaal interessante plek die 
gelijk-gezinden spontaan samenbrengt, 
maar waarin iedereen toch ook zijn privacy 
behoudt? Hoe doorbreek je die klooster  
muren en breng je het stadsleven binnen in 
dat oude klooster? Want we weten dat deze 
leeftijdscategorie die sociale interactie bijzon-
der apprecieert. Voor deze opdracht werkten 
we ook samen met Gwendoline Schaff die 
in een joint PhD (Universiteit Luik en UHasselt) 
doctoreert rond ontwerpen voor welbevinden 
en wonen bij ouderen.”
MARIT MEGANCK: “Gwendoline kwam 
vaak langs in de ontwerpstudio om de op-
dracht theoretisch mee te voeden. Studenten 
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of een atelier? En waar geven we die ruimtes 
een plek? In de tweede fase ontwierpen ze 
individueel één complete woonunit voor een 
persona naar hun keuze.”
ANN PETERMANS: “De partners van Sym-
biosis vzw waren onder de indruk van de 
ontwerpen van onze studenten. Zij lieten dui-
delijk blijken dat ze hun doelgroep, de site en 
het concept van cohousing goed begrepen 
hadden.”

 PUBLIEKE VS. PRIVATE RUIMTE 

In Canada waren studenten Interieurarchi-
tectuur intussen hetzelfde aan het doen.
ANN PETERMANS: “Er liep een parallelle 
ontwerpstudio in de opleiding interieurarchi-
tectuur in Montréal. Ook zij ontwierpen plan-
nen voor de kloostersite in Gent. De eerste 
fase verliep helemaal parallel: op basis van 
videofilmpjes, foto´s, en Skype-gastcolleges 
ontwierpen ook zij een masterplan. Maar 
in de tweede fase focusten we elk op onze 
eigen expertises. Terwijl onze studenten plan-
nen uittekenden voor de individuele woon-
units, gingen hun studenten aan de slag met 
een ontwerp van de publieke delen. Dat was 
een grote meerwaarde, want de publieke 
ruimtes zijn heel belangrijk voor Symbiosis. 
Deze ontwerpopdracht is veel méér dan een 

woonproject. Het is ook een sociaal project 
dat letterlijk de verbinding wil maken tussen 
het stedelijke leven en de site. Het laatste wat 
Symbiosis vzw wil is een 21ste eeuwse ver-
sie van een besloten klooster-gemeenschap  
creëren. Ook vanuit de filosofie van “ontwer-
pen voor welbevinden” zou dat maar weinig 
zin hebben. Uit onderzoek blijkt immers dui-
delijk dat sociale interactie, activiteiten, een 
engagement in de gemeenschap en warme 
contacten een positieve impact hebben op 
ons welbevinden. We moesten dus een ruim-
te ontwerpen die deze sociale interactie en 
activiteiten stimuleert.”
MARIT MEGANCK: “De samenwerking met 
Montréal was bijzonder boeiend. Een eye-
opener voor onszelf en onze studenten. Twee 
van onze studenten waren op dat moment ter 
plaatse op uitwisseling en ervaarden vanop 
de eerste rij het cultuurverschil tussen ons en de 
Canadese collega´s. Maar ook de anderen 
voelden duidelijk aan dat Noord-Amerikanen 
met heel andere ogen naar ons historisch- 
religieus erfgoed kijken. Waar wij als Europe-
anen ons tastbaar verleden erg koesteren en 
willen behouden, hadden zij het vaak over 
“elementen die ze moesten behouden”. Dat 
leverde heel wat interessante gesprekken op. 
Ook hun ideeën voor de invulling van die 
publieke ruimtes verrasten. Zij ontwierpen 

niet alleen een fietsherstelplaats, een boeken-
cafeetje en een yogaruimte, maar lanceerden 
ook het idee om in de voormalige kapel een 
honden-hotel onder te brengen. Daar zouden 
wij nooit aan gedacht hebben.”

 RESPECT VOOR TASTBAAR   
 VERLEDEN 

Wanneer vinden jullie dat studenten  
geslaagd zijn in hun ontwerpopdracht?
MARIT MEGANCK: “Als uit hun ontwerp 
blijkt dat ze de persona van hun keuze goed 
aangevoeld hebben en de woon-unit echt bij 
hun persoonlijkheid past. Iemand met een 
heel sociaal karakter mag je natuurlijk geen 
woon-unit aan de rand toewijzen. Maar ze 
mogen ook vooral binnen het verhaal van 
hun woon-unit nooit vergeten dat ze in een 
beschermd klooster aan het werken zijn. Hun 
ontwerpen moeten respect tonen voor het 
erfgoed en al die prachtige elementen – be-
staande openingen, meubilair, muren en sfeer 
– op een eervolle manier integreren in hun 
ontwerp. Ze moeten het verleden een plek 
geven in hun ontwerp door het in een ander 
daglicht te stellen, te versterken, en ermee in 
dialoog te gaan.” ■
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Moeten Vlamingen anders naar “wonen” 
leren kijken?
JILL: “Ja, wij dromen nog teveel van grote, 
nieuwe, vrijstaande woningen. Zelfs als we 
ouder worden – en de kinderen het huis 
verlaten hebben – blijven we het liefst in 
onze ruime huizen wonen. Ook al zijn die 
te groot, beantwoorden ze niet meer aan 
de huidige energienormen en liggen ze te 
ver weg van alle voorzieningen.”
ELLA: “Bovendien hebben we een grote 
voorliefde voor nieuwbouwwoningen. 

MASTERSTUDENTEN INTERIEURARCHITECTUUR

“We laten zien wat wonen kan zijn”

Vlamingen zijn geboren met een baksteen in hun maag. We houden van 
nieuwbouwwoningen, die het liefst een zo groot mogelijke oppervlakte 
beslaan. “Maar dat is natuurlijk niet duurzaam. Daarom is het mooi dat wij 
met onze ontwerpen voor dit cohousingproject letterlijk een nieuwe visie 
op wonen in beeld kunnen brengen”, vertellen UHasselt-masterstudenten 
interieurarchitectuur Fateha, Ella en Jill.

Dat ideaal zit diep geworteld in onze  
samenleving. Ook ik droomde – voor ik 
aan deze opleiding begon – van een grote,  
moderne, witte villa. Intussen kijk ik daar 
wel anders tegenaan en zie ik veel meer 
het potentieel en de charme van bestaande 
panden.”
FATEHA: “Als interieurarchitecten kunnen 
wij daar het verschil maken. Met onze ont-
werpen kunnen we laten zien dat je van 
bestaande gebouwen écht mooie, aan-
gename en kwaliteitsvolle woningen kan 

maken. En dat wooncomfort niet begrensd 
hoeft te worden door vierkante meters. Het 
kan echt allemaal een stuk compacter.”
JILL: “Je ziet vandaag al heel wat architec-
tenbureaus die resoluut beslissen om geen 
nieuwbouwprojecten meer te aanvaarden. 
Dat is een duidelijk statement.”

Wat maakt deze opdracht voor studenten 
interieurarchitectuur zo bijzonder?
ELLA: “Dit was niet zomaar een ontwerp-
oefening, maar een levensechte opdracht. 
Bewoners die niet alleen op papier be-
staan, een historisch pand dat écht een 
plaats heeft in de stad, én een organisatie 
als Symbiosis vzw die een duidelijke visie 
op wonen lanceert. Dat levensechte maakt 
de opdracht bijzonder interessant.”
JILL: “Ik vond het heel fijn dat onze  

COVER STORY 

Ella Mertens



10

Fateha SH Naveed

Jill Van Doninck



11

doelgroep 55-plussers waren en dat we 
duidelijk moesten inspelen op reële, maat-
schappelijke issues. Tijdens onze opleiding 
hadden we het al vaker over de woonuit-
dagingen voor deze doelgroep. Blijven ze 
in hun vertrouwde woning als de kinderen 
het nest verlaten? Wat zijn de opties? Met 
deze opdracht spelen we daar meteen op 
in.”
FATEHA: “De toekomstige bewoners van 
deze site zijn natuurlijk pioniers. Er zijn veel 
55-plussers die voor dezelfde uitdagingen 
staan, maar nog maar weinigen die deze 
vorm van wonen verkennen. Het pad moet 
nog geëffend worden. Met onze ontwer-
pen en maquettes kunnen we letterlijk to-
nen wat er allemaal mogelijk is. In zo´n be-
staand gebouw, én binnen elke compacte 
woonunit.”

Hoe zijn jullie aan deze opdracht 
begonnen?
FATEHA: “In de eerste fase hebben we 
in groep een masterplan gemaakt voor 
de hele site. Welke delen zijn er privaat? 
Welke ruimtes kunnen door de bewoners 
gedeeld worden? En welke ruimtes maken 
we publiek zodat ook de interactie met de 
buurtbewoners een plek kan krijgen op de 
site?
ELLA: “En hoe stem je al die verschillende 
functies op elkaar af, binnen de bestaande 
typologie van het klooster? Want we zijn 
natuurlijk uitgegaan van de structuur en de 
unieke eigenheid van het gebouw.”
JILL: “Elke aparte woonunit moest op zich-
zelf bestaan, maar daarnaast wilden de 
bewoners ook een grote keuken, leefruimte, 
wasplaats, gastenkamers en een creatieve 
ruimte met elkaar delen.

En daarna moesten jullie de 
aparte woonunits ontwerpen.
JILL: “Dat gedeelte vonden we het  
allerfijnst. Uiteindelijk zijn we allemaal  
studenten interieurarchitectuur die voor  
de ontwerpstudio “wonen” gekozen 
hadden. Het ontwerpen van een woon-
eenheid voor een duidelijk omschreven 
bewoner: daar ligt toch onze grootste passie.”
FATEHA: “Iedereen mocht een persona kie-
zen voor wie ze een woonunit ontwierpen. 
Ik koos voor een koppel met een studerende 
dochter, die in het weekend nog naar huis 
kwam. Het was een hele uitdaging om ie-
ders leven een plek te geven in die compacte 
ruimte.”
JILL: “Mijn persona was een vrouw van 81 
met een grote familie: vier kinderen en tien 
kleinkinderen. Die moeten natuurlijk wel goed 
ontvangen kunnen worden als ze op bezoek 
komen. Bovendien verzamelde mijn bewoon-
ster ook antieke meubeltjes.”
ELLA: “De vrouw voor wie ik ontwierp zat in 
een rolstoel. Ook daar moest natuurlijk reke-
ning mee gehouden worden. De hele woning 
moest toegankelijk en comfortabel zijn, maar 
mocht haar nooit het gevoel geven dat ze in 
een steriele ziekenhuissetting woonde. Al die 
verschillende eisen met elkaar in evenwicht 
brengen, vond ik ontzettend interessant.”

Zijn in jullie ontwerpen de typische 
klooster-elementen nog aanwezig?
ELLA: “Absoluut. Dat was voor een stuk ook 
de uitdaging. We vertrokken niet van een 
lege, witte doos, maar van een bestaand 
pand met zijn eigen kwaliteiten. De ziel van 
het oude klooster moest wel voelbaar blijven 
in onze ontwerpen.”
JILL: “We speelden met wat er voorhanden 

was: elementen die ons herinneren aan 
de rijke geschiedenis van dit heel con-
crete religieuze erfgoed. Oude vloeren, 
de stenen kloostermuren, houten spanten 
van het dak,… Die geven een interessante  
gelaagdheid aan het ontwerp.”
FATEHA: “Welke elementen kunnen we 
behouden? Waar laten we onze huidige 
eisen aan wooncomfort primeren? Dat is 
elke keer weer de afweging die je moet 
maken. Geen gemakkelijke oefening, maar 
wel een heel interessante. In ieder geval wil 
je die kloostersfeer intact houden. Als de 
bewoners hun intrede nemen in dit histo-
risch rijke pand, zou dat in ieder geval niet 
mogen voelen alsof ze een nieuwbouw-
appartement binnen stappen.”

Hoe reageerden de toekomstige 
bewoners op jullie ontwerpen?
FATEHA: “Hun reacties waren heel positief. 
En dat was echt heel fijn. Eerst was er de 
officiële jury waarin architecten, interieurar-
chitecten en docenten kritisch keken naar 
onze ontwerpen. Een paar uur later kwa-
men de toekomstige bewoners een kijkje 
nemen. Zij stonden allemaal met grote 
ogen naar onze maquettes te kijken. En 
zij keken met heel andere ogen naar onze 
ideeën. Ze probeerden zich meteen hun ei-
gen leven binnen dat nieuwe kader voor te 
stellen. Dat was heel fijn.”
JILL: “Ik hoorde twee dames tegen elkaar 
zeggen: “dit geeft je toch ontzettend veel 
zin om hier te komen wonen, he.” En dat 
vond ik zo´n leuke opmerking. Zij kiezen 
wel resoluut voor dit nieuwe woonproject, 
maar het blijft – ook voor hen – toch moeilijk 
om zich daar heel concreet iets bij voor te 
stellen. Veel voorbeelden van cohousings-
projecten van deze omvang in een klooster 
zijn nu eenmaal niet voorhanden.”
ELLA: “Wij hebben met onze ontwerpen 
echt zichtbaar gemaakt hoe hun leven er 
kan uitzien binnen die kloostermuren. Dat 
inspireert en geeft zin om aan dat nieuwe 
verhaal te beginnen. Dat vond ik het al-
lerleukste.” ■

”Bewoners vertelden ons dat ze 
ontzettend veel zin hebben om hier te 

komen wonen. Dat is natuurlijk heel leuk 
om te horen

COVER STORY 
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Shari Danckers en Silke Kerkhofs
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STUDIO MONTRÉAL

“Canadezen kijken met 
andere ogen naar ons 

erfgoed”

Terwijl de UHasselt-masterstudenten interieurarchitectuur ontwerpen 

maakten op de kloostersite in Gent, deden hun collega´s in Montréal 

hetzelfde. “In Canada zagen we hoezeer Europeanen hun erfgoed 

koesteren, we gaan er heel anders mee om dan Canadezen”, vertellen 

Silke Kerkhofs en Shari Danckers die vorig semester op uitwisseling 

waren in Montréal.

“Het woonconcept van cohousing maakt 
ook in Canada stilaan zijn opgang, maar 
net als bij ons zijn de voorbeelden nog 
schaars. Canadezen zijn wel community-
mensen. Vanuit de lokale gemeenschap 
worden er heel veel activiteiten en projec-
ten op touw gezet, maar als het echt om 
wonen gaat, lijkt de drempel toch nog wat 
groter”, vertelt Silke Kerkhofs.

 EUROPEES ERFGOED  

“Met historisch en religieus erfgoed zijn 
Canadezen minder vertrouwd. Grote, eeu-
wenoude kloostersites hebben zij niet. Voor 
hen was het dus niet altijd even eenvou-
dig om zich daar – vanop afstand – een 
beeld van te vormen. Zij konden de site 
niet bezoeken, en moesten zich op basis 
van onze presentaties en foto´s een beeld 
vormen van iets wat voor hen totaal onbe-
kend was.”

“Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij 
met heel andere ogen naar dat religieuze 
erfgoed kijken. Waar wij spontaan aanvoe-
len dat een aantal elementen te waardevol 
zijn om zomaar overboord te gooien, heb-
ben zij die reflex een stuk minder. Een oude 
dambordvloer die nog in redelijke staat is, 
vervangen zij zonder schroom door een 
moderner alternatief. En ze hebben er ook 
geen problemen mee om de oude kloos-
termuren die dat kloosterverleden letterlijk 
tastbaar maken, gewoon te slopen.”

 HONDENHOTEL IN KAPEL 

“In Montréal dachten we vooral na over de 
invulling van de gemeenschappelijke en de 
publieke gedeeltes. Shari en ik baseerden 
onze keuzes daarvoor vooral op de om-
gevingsanalyse die uitgevoerd werd. Hoe 
ziet de socio-economische samenstelling 
van die buurt eruit? Welke functies missen 

zij op dit moment nog? En op welke manier 
kan de site een meerwaarde betekenen 
voor hun dagelijkse functioneren? Onze 
Canadese collega´s lieten hun creativiteit 
veel meer de vrije loop.”

“Waar wij de kapel transformeerden 
tot een theatercafé dat ook kon gebruikt 
worden voor kleine muziek- en schoolop-
tredens voor een van de vijf scholen uit 
de buurt, bouwden zij die prachtige ka-
pel om tot een hondenhotel of een hippe 
kapperszaak. Op hun ontwerpen herkende 
je de bestaande ruimte soms gewoonweg 
niet meer. Dat was voor ons wel een schok. 
Maar het maakte tegelijkertijd wel voel-
baar, dat wij als Europeanen ons erfgoed 
echt koesteren en er heel anders mee om-
gaan. Als interieurarchitect-in-spe was dat 
een echte eyeopener.” ■
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“Ik hoop 
dat mijn 
job ooit 

overbodig 
wordt“

Wie prof. dr. ir. Kathleen Venderickx hoort praten 

over hoogbegaafdheid, kan niet anders dan geboeid 

raken. Haar passie werkt aanstekelijk. Haar verhalen  

intrigeren en inspireren. Hoogbegaafdheid als  

denktalent, als groeikans én als topsport. “We 

laten nog te veel kansen liggen”, aldus de 

hoogbegaafdheidsexperte.

HOOGBEGAAFDHEID: 
EEN TALENT ALS EEN ANDER

UHASSELT IN ACTION 
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Met Exentra begeleidde ze al meer dan 
10.000 hoogbegaafde kinderen en vol-
wassenen. Ze schuimt Vlaanderen en  
Nederland af om leerkrachten, ouders en 
werkgevers te leren hoe ze beter kunnen 
omgaan met toptalent. Haar gastcollege 
“Waarom behalen zo veel hoogbegaaf-
den geen diploma?” voor Universiteit van 
Vlaanderen werd al 500.000 keer beke-
ken, en ook het pas uitgebrachte “Waarom 
zijn hoogbegaafden vaak zo ongelukkig 
op het werk?” wordt enthousiast onthaald.  
Kathleen Venderickx´ verhalen maken in-
druk. Haar positieve boodschap geeft 

UHASSELT IN ACTION

hoop. Dat leverde haar in november 2019 
de Uitblinker Award op van Stichting 
Mensa Fonds, een prestigieuze prijs voor 
mensen die het verschil maken voor hoog-
begaafden.

 EEN TALENT ALS EEN ANDER 

“Over hoogbegaafdheid bestaan heel wat 
hardnekkige vooroordelen. Als er in de me-
dia iets verschijnt, krijg je meestal één van 
deze twee scenario´s te lezen: spectaculai-
re verhalen over wonderkinderen of trieste 
verhalen over levens vol ellende. Vreemd, 

want hoogbegaafdheid is een talent als 
een ander, en ik ken geen enkel ander ta-
lent dat we op die manier benaderen.”

Zelf komt Kathleen Venderickx uit de top-
sportwereld. Op haar veertiende werd ze 
uitgeroepen tot beste basketbalspeelster 
van alle Belgische jeugdploegen, nadien 
speelde ze jarenlang in de Belgische eerste 
klasse en bij de nationale basketbalploeg. 
“In de sportwereld zie je vooral waanzin-
nig veel enthousiasme wanneer men top-
talent kan spotten. Iedereen wil die kinde-
ren helpen om hun volle potentieel te  
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ontwikkelen. En onderweg heeft men ook 
oog voor hun sociaal-emotioneel welbevin-
den. Als het om intelligentie gaat, kijken we 
daar plots heel anders tegenaan.”

 TOPSPORT  

“Snel kunnen denken is een talent, maar 
het is een stuk minder zichtbaar dan top-
sporttalent. Wie Kim Clijsters ziet tennissen, 
begrijpt meteen dat je haar niet met mijn 
buurmeisje moet laten trainen, maar dat je 
haar op haar niveau moet coachen en uit-

dagen. Voor hoogbegaafdheid geldt dit 
ook, maar we herkennen het een stuk min-
der snel. Een hoog IQ kan veel gezichten 
hebben. Het vertaalt zich lang niet altijd 
in een rapport met alleen maar tienen. In-
tegendeel, te veel hoogbegaafden haken 
af omdat ze vastlopen, bezwijken aan 
duizelingwekkende vormen van perfectio-
nisme of omdat ze nooit geleerd hebben 
om door te zetten wanneer het moeilijk 
wordt. We moeten hen uitdagen en hen 
tegelijkertijd leren om op hun bek te gaan.

“Hoogbegaafdheid is geen aandoening, 
en toch benaderen leerkrachten dat vaak 
zo. Hoogbegaafde kinderen zijn perfect 
gezond wanneer ze naar school gaan, 
maar onderweg lopen ze soms schade 
op. Uit onderzoek blijkt dat hun doorzet-
tingsvermogen en sociaal-emotioneel wel-
bevinden elk schooljaar achteruitgaat. In 
onze praktijk zien we te vaak het menselijk 
leed dat daarmee gepaard gaat. Super- 
getalenteerde kinderen van tien jaar oud 
die niet meer naar school willen, jongeren 
die sociaal geïsoleerd raken en gezinnen 
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die onder hoogspanning staan. Dat is bij-
zonder jammer, want het kan echt anders. 
Bij Exentra hebben we – op basis van ons 
onderzoek en twintig jaar praktijkervaring 
– heel wat technieken ontwikkeld om hier-
mee om te gaan. Technieken waarmee ook 
ouders en leerkrachten onmiddellijk aan de 
slag kunnen, en waarmee we die kinderen 
wél voluit tot bloei kunnen brengen. Met 
onze lezingen en trainingen proberen we 
daar het verschil te maken.”

 OP DE WERKVLOER 

“De uitdagingen stoppen natuurlijk niet 
wanneer hoogbegaafden de schoolban-
ken verlaten. Ook op de werkvloer leidt 
hun talent vaak tot frustraties en problemen. 
Maar wanneer je de kansen en valkuilen 
herkent, kan je die uitdagingen makkelijk 
aanpakken en ombuigen. Daarom gaan 
wij ook aan de slag met leidinggevenden. 
Via programma´s en coachingtrajecten le-
ren we hen ontdekken waar het denktalent 
zit in hun organisatie en hoe ze daar het 
best mee omgaan.”

“Voor hoogbegaafden is hun talent niet 
altijd een recept voor succes. Wie negen 
uur lang met zijn team moet vergaderen om 
tot een oplossing te komen die hij na een 
kwartier al bedacht had, moet veel geduld 
aan de dag leggen. Vaak voelen hoogbe-
gaafden zich eerder geremd, dan aange-
spoord, gestimuleerd of uitgedaagd in hun 
job. Ook bij teamgenoten leidt hun talent 
niet altijd tot respect of waardering. Wij 
leren leidinggevenden om dat denktalent 
zichtbaarder te maken en kansen te creë-

”Vandaag wordt nog te veel toptalent verspild. 
En toch liggen heel wat oplossingen binnen handbereik

ren. En dat werkt. Een tijdje geleden kreeg 
een hoogbegaafde werknemer acht uur de 
tijd om een oplossing te vinden voor een 
groots IT-probleem in zijn organisatie. Met 
zijn oplossing bespaart dat bedrijf nu meer 
dan 300.000 euro per jaar. De werknemer 
heeft motivatie en erkenning gewonnen. En 
de werkgever ziet de meerwaarde van dat 
talent meteen in euro´s vertaald. Dat soort 
succesverhalen inspireert.”

 OPLOSSINGEN BINNEN   
 HANDBEREIK 

“Er is nog ontzettend veel werk aan de win-
kel. Vandaag wordt nog te veel toptalent 

MEER WETEN OVER 
HOOGBEGAAFDHEID?

Bekijk de gastcolleges “Waarom behalen zo veel 
hoogbegaafden geen diploma?” en “Waarom zijn 
hoogbegaafden vaak zo ongelukkig op het werk?” 
van Kathleen Venderickx voor Universiteit van 
Vlaanderen op YouTube. Lees het boek “Meer dan 
Intelligent” dat ze samen met prof. dr. Tessa  
Kieboom schreef. Of surf naar www.exentra.be 

verspild. En toch liggen heel wat oplossin-
gen binnen handbereik. Tegen de tijd dat 
ik met pensioen ga, hoop ik dat mijn job 
overbodig wordt en dat de maatschappij 
hoogbegaafdheid eindelijk ziet als een ta-
lent zoals een ander. Maar tot die tijd blijf ik 
me inzetten om via onderzoek, lezingen en 
coachingtrajecten steentjes te verleggen.” ■
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DE ONDERWIJSONGELIJKHEID 
IN LIMBURG WEGWERKEN

WISKUNDE-
STUDENTEN LOSSEN 

BEDRIJFSPROBLEMEN OP

Hersenvetten verstoren het afweersysteem bij MS-patiënten

Nog te veel Limburgse jongeren kampen met een leerachterstand en verlaten 
de schoolbanken zonder diploma. Om dat probleem aan te pakken richt de 
Provincie Limburg binnen UHasselt de “UHasselt Leerstoel Gouverneur Herman 
Reynders, Inclusief en excellent onderwijs in Limburg” op. De afscheidnemende 
gouverneur zal die leerstoel drie jaar lang leiden.

UHasselt-studenten zijn geëngageerde 
jongeren met een sterke civic reflex. 
Dat bewezen de wiskunde-studenten 
tijdens hun allereerste Modelleerweek. 
Een week lang trokken ze naar zee 
om aan de hand van grote datasets te 
werken aan complexe cases van zeven 
Vlaamse bedrijven.

Bij MS-patiënten zorgen hersenvetten 
ervoor dat het herstel van de 
ziekte wordt tegengehouden. Dat 
blijkt uit nieuw onderzoek van 
UHasselt dat gepubliceerd werd 
in het gerenommeerde Journal of 
Experimental Medicine.

“Inclusief en excellent onderwijs betekent on-
derwijs dat maximale leerkansen biedt aan 
iedereen, ook aan hen die nu vaak uit de 
boot dreigen te vallen”, zegt prof. Patrizia  
Zanoni. “Op elk onderwijsniveau, zowel in 
het kleuter, lager, secundair of hoger onder-
wijs, moeten we inzetten op de kansenbevor-
dering en talentontwikkeling van ieder kind.”
De leerstoel gaat op zoek naar succesverha-

len die onderwijsongelijkheid wegwerken, 
identificeren, documenteren en onderzoeken. 
“Goede voorbeelden die een antwoord bie-
den op de grote uitdagingen waar Limburg, 
Vlaanderen, Europa en de wereld voor staan. 
Deze inspirerende praktijken zullen we delen 
via studiedagen, workshops en congressen”, 
zegt Katrien Struyven.

REVOLUTIE IN 
ZONNEPANELEN-

SECTOR
Wetenschappers van UHasselt, imec, 
VITO en internationale partners bin-
nen het consortium PERCISTAND, zijn 
er als eersten in geslaagd om met 
een dunnefilmzonnecel een energie-
efficiëntie van 25 procent te behalen. 
Daarmee wekt deze flinterdunne 
zonnecel evenveel energie op als een 
traditionele silicium zonnecel. 

“Wanneer immuuncellen in de hersenen van 
MS-patiënten massaal myelinevetten opne-
men, raakt de werking van deze immuuncel-
len verstoord”, zegt prof. dr. Jerome Hendriks 
van het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIO-
MED).  “Als we het mechanisme hierachter 
blokkeren, bevorderen we het herstel van be-
schadigd myeline en biedt dat nieuwe kan-
sen voor behandelingen tegen MS en andere 
hersenaandoeningen.”

“Bij hersenaandoeningen zoals MS, maar 
ook bij ruggenmergletsels of hersenschade, 
is het erg belangrijk dat beschadigd myeline 
kan worden opgeruimd en nieuw myeline 
kan worden aangemaakt. Dit resultaat leert 
ons veel over wat er precies gebeurt in de 
hersenen van MS-patiënten, maar er is nog 
veel onderzoek nodig om deze behandeling 
ook bij mensen te kunnen doorvoeren. Daar 
willen we de komende jaren vooruitgang in 
boeken.”

Dit onderzoek kon rekenen op de financiële 
steun van de Charcot Stichting, Interreg V-A 
EMR en Vlaamse FWO- en BOF-middelen.
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UHASSELT-
CHEMICI IN 
DE PRIJZEN

UHasselt Chemie viel in de prijzen op de 
internationale Chemistry Conference 
for Young Scientists. Maar liefst zeven 
UHasselt-chemisten werden bekroond 
bij de poster en oral presentation 
awards.

“Een ontzettend mooi resultaat”, zegt een 
trotse prof. dr. Wanda Guedens, vice- 
decaan Wetenschappen en professor 
Chemie. “Uit de hele wereld komen jonge  
wetenschappers naar dit congres  
om hun eerste onderzoeksresultaten  
te presenteren binnen de verschillende  
onderzoeksdomeinen in de chemie. In de 
12 verschillende categorieën haalden 7 
UHasselt-doctorandi een award binnen.”

De opleiding handelswetenschappen 
kreeg een goed opleidingsrapport 
van de visitatiecommissie. Vooral de 
combinatie van het academische en 
het praktijkgerichte zag de commissie 
als een sterke troef.

SALK-OPLEIDING 
KRIJGT GOED 

RAPPORT

“De studenten werkten een week lang aan 
levensechte bedrijfscases. Een ontzettend 
boeiende en leerrijke ervaring”, zeggen prof. 
dr. Jochen Schütz en Roel Schrooten, praktijk-
assistent wiskunde. Bedrijven als H. Essers, 
Greenyard, Aquafin, Climatrix, Intellisol, Vectr. 
Consulting en Hegge bezorgden de studenten 
grote datasets en vroegen hen om oplossingen 
te bedenken voor complexe situaties uit de da-
gelijkse arbeidsrealiteit.

Vijf jaar geleden startte de opleiding als 
één van de actiepunten binnen het SALK. 
“Uit SALK bleek dat deze regio nood had 
aan een praktijkgerichte bedrijfseconomi-
sche opleiding”, zegt Piet Pauwels, decaan 
Bedrijfseconomische wetenschappen. “Dit 
visitatierapport toont dat onze studenten 
een sterke academische opleiding krijgen, 
met een stevige focus op praktijkervaring en 
op de actuele en internationale verwachtin-
gen van het werkveld.”

“Met deze dunnefilmzonnecellen zijn we 
voor het eerst echt competitief met de  
traditionele zonnepanelensector. Boven-
dien hebben onze zonnecellen heel wat 
andere grote voordelen”, zegt prof. dr. 
Bart Vermang (UHasselt/imec/EnergyVille). 
“Onze zonnecellen zijn gemaakt uit een 
flinterdun, flexibel materiaal, waardoor je 
ze in alle kleuren en groottes kan ontwik-
kelen en je ze kan integreren in gevels 
of daken. De zonnecellen zijn ook dun, 
waardoor er minder materiaal nodig is om  
zonnepanelen te maken. Dat zal ze nog 
goedkoper maken dan traditionele panelen.”

“Onze studenten berekenden o.a. de meest 
efficiënte reisroute voor personeelsleden, 
en maakten op basis van de datasets van 
de afgelopen jaren een voorspellende ana-
lyse voor het bedrijf. De laatste dag van 
de Modelleerweek werden de bedrijven 
uitgenodigd voor de presentatie van hun 
resultaten. Ook zij waren enthousiast over 
dit initiatief.” 

“Dit is echt baanbrekend. Met een ener-
gie-efficiëntie van 25 procent bereiken 
we een even hoge efficiëntie als een 
traditionele zonnecel in de dagelijkse 
praktijk. En de bovengrens van onze 
dunnefilmzonnecellen hebben we nog 
niet bereikt.” Het onderzoeksproject PER-
CISTAND kreeg 5 miljoen euro financie-
ring van het Europese Horizon 2020. 
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INFORMATIEVEILIGHEID EN -PRIVACY

HACKER MET EEN MISSIE

Als masterstudent zorgde Pieter Robyns voor 

wereldnieuws toen hij een veiligheidslek blootlegde 

in de iPhone. In zijn doctoraat ontrafelde de UHasselt-

onderzoeker weer andere veiligheidsrisico´s in draadloze 

communicatie. En in januari berichtte de New York Times 

over een experiment waarin hij samen met collega´s 

aantoonde hoe de GDPR-wet misbruikt kan worden 

om iemands persoonlijke data te achterhalen. Hoe 

dramatisch is het gesteld met onze informatieveiligheid 

en -privacy?

Sinds je masterthesis lijkt informatie- 
veiligheid in draadloze netwerken de 
rode draad in jouw onderzoek. Wat trekt 
jou daarin aan?
PIETER ROBYNS: “We sturen met zijn allen 
continu draadloos data uit: op het werk, 
thuis of onderweg. Die data zijn kwetsbaar, 
want ze worden via de lucht verstuurd en 
je kan die vanop afstand met een compu-
ter gaan onderscheppen. Wat kan makke-
lijk gehackt worden? Hoe hack-baar ben 
ik zelf? En hoe werkt de beveiliging van 
draadloze netwerken precies? Dat fasci-
neerde mij als tiener al. Maar ik wou die 
passie wel graag gebruiken voor “de goe-
de zaak”, om organisaties te helpen om 
datalekken te voorkomen.”
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ONDERZOEK IN ACTIE

 VEILIGHEIDSLEK BIJ APPLE 

Je masterthesis was meteen goed voor  
wereldnieuws.
PIETER ROBYNS: “Ik kon met mijn thesis 
een lek onthullen in Apple´s implemen-
tatie van het WPA2-Enterprise protocol 
in de iPhone. Die implementatie zette de 
deur open voor cyberaanvallen, omdat 
aanvallers de identificatiegegevens kon-
den onderscheppen van werknemers die 
met een Apple-toestel op een bedrijfsnet-
werk inlogden. Cybercriminelen konden 
de identiteit van die werknemer en al zijn 
toegangsrechten overnemen zonder dat 
de gebruiker daar zelf iets van merkte. 
Een serieus veiligheidsissue. Gezien het 
grote aantal iPhones in omloop kon die 
ontdekking op heel wat media-aandacht 
rekenen. Apple heeft dat probleem, met 
de introductie van iOS8, intussen opgelost.  
Mission accomplished, dus”

Was je doctoraatsonderzoek een logi-
sche volgende stap?
PIETER ROBYNS: “Eigenlijk wel. Voor-
dien had ik nooit echt een academische  
carrière overwogen, maar tijdens mijn 
masterthesis ontdekte ik hoe leuk het is om 
onderzoek te voeren. Ik mocht op een in-
ternationaal congres in Oxford over mijn 
onderzoek gaan praten en dat was een 
bijzonder positieve ervaring. Daar heb ik 
beslist: hier wil ik verder mee gaan. Ook in 
mijn doctoraatsonderzoek focuste ik op vei-
ligheidsfouten in mobiele telefoons, WiFi 
en Internet-of-Things-toepassingen.”

 MENSEN TRACEREN VIA   
 SMARTPHONE 

Wat onderzocht je precies?
PIETER ROBYNS: “Aanvankelijk focuste 
ik op WiFi-netwerken. Smartphones zijn 
uitgerust met een waaier van chipsets die 
continu signalen uitsturen. En elke WiFi-
chip in een smartphone heeft een volledig 
uniek adres dat gelinkt kan worden aan één 
persoon. Als je in kaart bracht op welke 
netwerken een smartphone aansloot, dan 
kon je gebruikers makkelijk traceren. Dat 

hebben we hier op de campus en op  
Pukkelpop uitgetest. Maar ook dat pro-
bleem werd intussen grotendeels opgelost 
via MAC-adresrandomisatie. Tegenwoor-
dig wordt jouw adres, nog voordat het uit-
gestuurd wordt, meteen in een willekeurige 
waarde omgezet zodat het minder makke-
lijk traceerbaar is.”

Weer een probleem opgelost.
PIETER ROBYNS: “Ja, maar daarmee houdt 
het niet op. Van zodra de beveiliging aan-
gepast wordt, gaan we meteen na of er 
geen andere manier is om dat te omzeilen. 
Wij slaagden er al in om – op heel lokaal 
niveau – de smartphones toch te identifi-
ceren. Smartphones moeten immers ook 
aan een Access Point communiceren welke 
capaciteiten ze hebben. Als je alle infor-
matie die ze uitsturen bundelt, kan je via  
patroonherkenning nog steeds achter-halen 
wie zich waar precies bevindt. An sich is 
dit absoluut niets om over wakker te liggen. 
Het is zeker geen James Bond-spionage 
waarbij iemand over heel België nauwkeu-
rig gevolgd kan worden, maar voor  retai-
lers is dit bijvoorbeeld wel interessant. Zij 
kunnen met dit systeem perfect nagaan wie 
zich waar – en hoe lang – in hun winkel 
bevindt.”

 ELEKTROMAGNETISCHE   
 STRALINGEN 

Je kijkt ook naar de elektromagnetische 
stralingen van computers. Waarom?
PIETER ROBYNS: “Elke computer en smart-
phone stuurt elektromagnetische stralingen 
uit wanneer ze berekeningen uitvoeren. Op 
basis van die straling kan je de encryptie-
sleutel achterhalen die jij gebruikt. Hiermee 
kan ik vervolgens effectief nagaan welke 
informatie jij aan het versturen was. Op dit 
moment is dat nog niets om je zorgen over 
te maken. Zelfs voor de aanvallen die we 
uitvoerden op een eenvoudige Arduino, 
hadden we al een immens aantal metin-
gen nodig, en die zijn niet makkelijk uit te 
voeren. Voor een smartphone is dat nog 
een stuk complexer.”

Hoeveel zorgen moeten we ons maken 
over onze informatieveiligheid en -privacy?
PIETER ROBYNS: “Veiligheid zal altijd een 
issue zijn. Computersystemen worden al-
maar complexer en meer genetwerkt. Er 
zullen altijd hiaten zijn en cybercriminelen 
zullen steeds manieren vinden om de  
beveiliging te omzeilen. Toch hebben pro-
ducenten en ontwikkelaars vandaag veel 
meer aandacht voor informatieveiligheid en 
-privacy dan vroeger. Dat bewustzijn is er 
vandaag echt wel. In termen van privacy is 
de GDPR-wetgeving een mooi voorbeeld 
van een stap in de goede richting.”

 INBREUK OP DE PRIVACY 

Maar je toonde onlangs ook aan dat 
zelfs die strenge GDPR-wetgeving hiaten 
heeft? 
PIETER ROBYNS: “Ironisch genoeg kan 
je de GDPR-wetgeving, die onze privacy 
beter wil beschermen, ook misbruiken om  
iemands persoonlijke data te bemachtigen. 
GDPR schrijft – terecht - hoge boetes uit voor 
bedrijven die geen gevolg geven aan het 
zogenaamde “Right to Access”: elke Euro-
pese consument heeft immers het recht om 
alle persoonlijke informatie die een orga-
nisatie over jou heeft, op te vragen. Om 
die boetes te vermijden, gaan organisaties 
vandaag sneller in op die vraag, en dat 
is een goede zaak. Maar ze geven die 
waardevolle persoonlijke informatie te snel 
en onvoorzichtig uit handen. Dat bleek dui-
delijk uit een experiment dat ik samen met 
collega´s van het Expertisecentrum voor Di-
gitale Media (EDM) opzette. Driekwart van 
alle bedrijven bleek alle persoonlijke infor-
matie die ze over jou verzameld hebben, 
meteen te bezorgen zonder dat je zelfs maar 
inlogt op je online account. Soms volstaan 
zelfs eenvoudige identificatiegegevens die 
publiekelijk toegankelijk zijn – zoals jouw 
naam, thuisadres of geboortedatum – om 
die informatie toegezonden te krijgen. Dat 
is natuurlijk een serieuze inbreuk op onze 
privacy. Nu we die lacune hebben bloot-
gelegd, kunnen ook daar weer oplossingen 
voor bedacht worden.” ■
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OVER DE GRENZEN

OPEN BORDERS MBA

De ultieme 
carrière-boost

In januari 2020 ging de achtste editie van de Open 

Borders MBA van start. Een unieke samenwerking van 

UHasselt SEE met HEC Liège en FH Aachen. In een 

tweejarig modulair weekendprogramma stoomt een 

internationaal docentenkorps managers uit de Euregio 

klaar voor nieuwe carrièrekansen. Wat maakt deze 

MBA zo bijzonder? UHasselt Magazine vroeg het aan 

alumni Dirk Jenaer, Sonia Franck en Benjamin Müller-

Schulten.

meer informatie?
www.uhasselt.be/OpenBordersMBA
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Dirk Jenaer. CEO Arjemo.

“EEN MBA 
OPENT DEUREN”
Van de sociale sector en de horeca, 
naar de metaalindustrie, de media en 
de designmarkt. Het curriculum vitae 
van Dirk Jenaer leest als een spannend 
verhaal waarin geen uitdaging 
uit de weg wordt gegaan. Aan 
managementervaring geen gebrek. 
Aan lef en doorzettingsvermogen 
evenmin. En “uitbollen” staat nog lang 
niet op zijn agenda. Op zijn 50ste startte 
hij met de MBA Open Borders.

Waarom wou je een MBA volgen?
“Veel van mijn leeftijdsgenoten denken 
inderdaad al aan uitbollen, maar ik was 
klaar voor de volgende versnelling. (lacht) 
En eerlijk gezegd heeft het mij altijd blijven 
dwarszitten dat ik door omstandigheden 
nooit een masterdiploma behaald heb. Ik 
ben sociaal assistent van opleiding. In die 
sector startte ik ook mijn loopbaan, maar 
het bedrijfsleven en het ondernemerschap 
lonkte. Ik heb alles wat ik weet en kan ge-
leerd door ervaring. En dat werkt wel, maar 
af en toe merk je toch dat je wat bagage 
mist. Die gaten wou ik dichten. Ik wou een 
brede kijk op het totaalplaatje krijgen. Een 
MBA sprak altijd al tot mijn verbeelding. 
Het blijft toch de Rolls-Royce onder de busi-
ness-opleidingen.”

Waarom Open Borders MBA?
“Ik sprak met iemand die de Open  
Borders MBA gevolgd had en zijn enthou-
siasme werkte aanstekelijk. Zijn verhalen 
intrigeerden en lieten me niet meer los. De 

brede kijk, de diverse deelnemersgroep, 
het internationale karakter: het sprak mij 
allemaal aan. Uiteraard heb ik ook naar 
andere MBA-programma´s gekeken, en 
de prijs was zeker een factor. Deze MBA-
opleiding is een stuk goedkoper dan an-
dere gelijkaardige programma´s. Als je die 
investering uit eigen zak financiert, wil je er 
natuurlijk wel alles eruit halen. Als je ziet 
welke opleidingen en expertise je hier al-
lemaal krijgt voor dat bedrag, dan weet je 
dat je geld goed besteed is.”

Wat maakte de MBA interessant 
voor jou?
“De veelzijdigheid ervan. Op een record-
tijd krijg je een brede blik op de hele be-
drijfsvoering: logistiek, marketing, finance, 
het juridische, people management,… 
Geen enkel facet blijft onaangeraakt. Je 
wordt natuurlijk geen expert in alles, maar 
krijgt wel genoeg bagage mee om met de 
experten in gesprek te gaan en goed te 
beseffen hoe alles met elkaar verweven is. 

Naar dat soort inzichten was ik echt op 
zoek. Hoeveel ervaring je ook opdoet, er 
blijven toch altijd nog hiaten als je geen 
echte business opleiding gevolgd hebt. Dit 
is de uitgelezen manier om die gaten te 
dichten. Ook de voortdurende interactie 
met de rest van de groep beviel mij enorm. 
Elke deelnemer komt vanuit een andere 
achtergrond, werkt in een totaal ander be-
drijf in een andere sector, maar je stoot wel 
op dezelfde issues. Onze ervaringen delen 
en vanuit onze ervaringen leren: dat vond 
ik bijzonder verfrissend en verrijkend. Ik heb 
ontzettend veel bijgeleerd.”

Wat heeft het jou opgeleverd?
“Op persoonlijk vlak werd mijn horizon en 
bagage veel groter. De opleiding gaf me 
vooral veel goesting om opnieuw het stuur 
binnen een bedrijf in handen te nemen. En 
zo gebeurde ook. Deze MBA-opleiding 
gaf mij de tools om CEO te worden bij 
Arjemo, een bedrijf in het Luikse met 250 
werknemers. ”
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Sonia Franck. General manager Luxembourg Business Angel Network.

“HIER HEB IK MIJN PASSIE VOOR 
SCALE-UPS GEVONDEN”

Sonia Franck maakte een 

blitzcarrière bij AXA. Ze was Head 

of Partnerships bij AXA Luxembourg 

en maakte deel uit van de AXA 

High Potential Group. Voor een 

volgende stap in haar carrière was 

een MBA helemaal niet nodig. 

En toch startte ze in 2017 aan de 

veeleisende opleiding.

Waarom wou je een MBA volgen? 
“Voor mijn carrière binnen AXA was het 
niet noodzakelijk, maar ik wilde het heel 
graag voor mezelf. Ik heb nooit een  
masterdiploma behaald en dat vond ik  
altijd al jammer. Bovendien was deze MBA 
ook een mooie kans om eens kritisch naar 
mijn eigen functioneren te kijken: een stapje 
terugzetten, analyseren, nieuwe inzichten 
verwerven om die dan de volgende keer 
in te zetten. Als je jaar na jaar 60 à 70 uur 
per week werkt, dan heb je geen tijd om 
stil te staan bij wat er beter kan.”

Waarom Open Borders MBA?
“Open Borders MBA is toch uniek in zijn 
soort. Eerst en vooral omwille van de  
internationale insteek. Voor iedereen die in 
Luxemburg werkt – in een bedrijfsomgeving 
met 70% buitenlanders – is dat een meer-
waarde. Als je met mensen wil samenwer-
ken, moet je elkaar en al die kleine culturele 

verschillen ook goed leren kennen. Door 
de voortdurende interactie met Duitsers, 
Franstaligen, Vlamingen en Nederlanders 
gebeurt dat in dit programma heel spon-
taan. Ten tweede was ook het prijskaartje 
bijzonder overtuigend.”

Wat zijn de grootste troeven van het 
programma?
“Het is ontzettend inspirerend omdat je 
zoveel verschillende dingen leert. Je wordt 
geen financieel expert, marketeer of jurist, 
maar je krijgt van alle aspecten van het be-
drijfsleven een stevige basis mee. Boven-
dien is een MBA nooit saai, omdat je steeds 
aanknopingspunten vindt met je eigen  
beroepspraktijk en met die van de anderen. 
Ook de diversiteit van de groep vond ik 
bijzonder verrijkend. Zoveel ervaring uit zo-
veel verschillende sectoren, soorten bedrij-
ven en organisaties: dat is goud waard.”

Wat is jou het meest bijgebleven?
 “Ik ben onderweg gebeten geraakt door 
het scale-upverhaal. Start-ups zijn belang-
rijk maar als je echt groei en waarde wil 
creëren, dan moet je ook investeren in  
scale-ups. Hoe kan je die scale-ups alle 
kansen geven? Welk businessmodel werkt? 
Welk teamleadership is er nodig? Welke 
innovatiedoelen moeten we stellen? En hoe 
zit dat financieel? De MBA reikte mij de 
juiste handvaten aan om die puzzel te kun-
nen leggen. Dat leidde mij ook naar mijn 
huidige job. Maar ook de sessies over  
personal & people management bleven 
nog lang nazinderen. Dat er in zo´n ambi-
tieus programma ook ruimte werd gemaakt 
om ons te wijzen op het belang van een 
gezonde work-life-balans en zelfzorg vond 
ik ontzettend verfrissend, en bijzonder re-
levant.”



25

OVER DE GRENZEN

Benjamin Müller-Schulten. Senior Business Process Manager – e.GO mobile AG 

“JE LEERT ONTZETTEND VEEL VAN ELKAAR”
Na zijn opleiding Organisatiepsychologie stapte Benjamin Müller-Schulten meteen in het bedrijfsleven. Op amper 

tien jaar bouwde hij als manager een indrukwekkende carrière uit. Toen hij in 2017 aan de MBA Open Borders 

begon, werkte hij als Department Head Operational Excellence bij Lindt & Sprüngli. Vandaag is hij Senior Business 

Process Manager bij e.GO mobile AG, een Duitse start-up in elektrische voertuigen. 

Waarom wou je een MBA volgen?
“Ik ben psycholoog van opleiding, en 
hoewel ik al tien jaar lang in een business- 
omgeving werkte, voelde ik toch dat er  
hiaten zaten in mijn kennis van het  
bedrijfsleven. Die gaten wou ik dichten. 
Een MBA leek mij daarvoor ideaal. Boven-
dien leek het mij ook fijn om te leren van de 
ervaring van mensen uit andere disciplines, 
bedrijven en sectoren.”

Waarom koos je voor Open Borders 
MBA?
“Ik heb altijd al een hele internationale blik 
gehad. Ik studeerde als Duitser in Neder-
land, liep stage in Indonesië,… Een Engels-
talige, internationale MBA was mij op het 
lijf geschreven. Bovendien profiteer je in 
deze MBA van de expertise van drie uni-

versiteiten: UHasselt, FH Aachen en HEC 
Liège. Je krijgt voor elke onderdeel les van 
een topexpert in zijn of haar veld.”

Wat maakte de meeste indruk?
“Los van de inhoud vond ik de heterogene 
samenstelling van de groep een heel grote 
meerwaarde. Mannen en vrouwen, Neder-
landers, Vlamingen, Walen en Duitsers met 
heel verschillende achtergronden en erva-
ringen. De ene werkte in een kleine kmo, 
de andere in een familiebedrijf of een multi-
national. Vanuit al die verschillende blikken 
naar dezelfde theorieën en bedrijfscases 
kijken: dat was ongemeen boeiend.”

Hoe beviel de combinatie werken-studeren?
“Dat blijft een uitdaging natuurlijk, want het 
programma is bijzonder pittig. Twee jaar 

lang investeer je bijna al je vrije tijd in de 
opleiding. Iedereen die aan het programma 
deelneemt, heeft een bijzonder veeleisende 
job die je tijdens de week bijna volledig 
opslorpt. En dan zijn er nog de veertien 
MBA-weekends en alle opdrachten die je 
daarvoor moet uitvoeren. Evident is het al-
lerminst. Maar het levert wel op. Hoe meer 
energie je in het programma stopt, hoe 
meer je er ook van terug krijgt. Bovendien 
vond ik het een groot voordeel dat de op-
leidingen in de weekends geconcentreerd 
waren. Je bent letterlijk afgesloten van je 
dagelijkse beslommeringen en spendeert 
het hele weekend samen met de andere 
deelnemers. Zo leer je elkaar veel sneller 
en beter kennen.”
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“Biomedische wetenschappen: het is een on-
gemeen boeiend terrein, waarin exacte en 
medische wetenschappen elkaar raken. Een 
interessante, brede opleiding voor iedereen 
die wil meewerken aan de gezondheidszorg 
van de toekomst”, zegt Piet Stinissen. “Een car-
rière als biomedicus fascineert velen. En dat 
is logisch. Sneller ziektes opsporen, nieuwe 
behandelingen ontwikkelen, therapiesucces-
sen in kaart brengen,…. Dat is superboei-
end. En overal waar er wat beweegt, nemen  
biomedici een prominente rol op. Ook de 
voorbije weken in de strijd met het coronavi-
rus. Of het nu ging om het in kaart brengen 
van het verspreidingspatroon van de ziekte, 
de analyse van het virus zelf of het ontwikkelen 
van een vaccin: biomedici stonden mee aan 
het roer en verlegden bakens. In hun witte jas-
sen in het labo, achter de data-analyses op 
hun computer, en aan de vergadertafel als 
bruggenbouwer tussen artsen, beleidsmakers 
en gezondheidsmanagers.”

 20 JAAR SUCCES 

“De start van de opleiding herinner ik me 
nog als gisteren. Ze markeerde immers ook 
meteen het begin van mijn carrière hier aan  
UHasselt”, lacht professor Stinissen. “De oplei-
ding slaagde er van bij de start in om grote 
studentenaantallen aan te trekken. En die popu-
lariteit heeft ons eigenlijk ook nooit verbaasd.”

“Het waren de beginjaren van biomedische 
wetenschappen aan alle Vlaamse universitei-
ten. Wij hadden de opleiding tandheelkunde 
ingeleverd om de opleiding te mogen starten. 
Aanvankelijk alleen als kandidaatsopleiding 
in samenwerking met Universiteit Maastricht. 
Maar al snel groeiden we uit tot een volwaar-
dige bachelor-masteropleiding. Het sterke 
partnerschap met Maastricht behielden we 
wel. Daar plukken onze studenten vandaag 
nog steeds de vruchten van. Zij hebben im-
mers toegang tot de onderzoeksexpertise en 
het stage-portfolio van twee universiteiten.” 

20 JAAR BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN

“Meewerken aan de 
gezondheidszorg van 

de toekomst”
NIeuwe behandelingsmethodes voor alzheimer, een medicijn voor baby 

Pia, de wereldwijde verspreiding van het coronavirus en de strijd tegen 

de ziekte. De voorbije maanden zagen we het heel sterk: het biomedisch 

onderzoek domineert de krantenkoppen. “Heel wat jongeren willen in 

dit boeiende terrein mee grenzen verleggen. Dat verklaart ook het grote 

succes van de opleiding biomedische wetenschappen sinds de start 20 

jaar geleden”, vertelt Piet Stinissen, decaan van de faculteit Geneeskunde 

en Levenswetenschappen.
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TERUGBLIK – VOORUITBLIK
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 DE WITTE JAS 

“In die beginperiode werd er met grote 
ogen en hoge verwachtingen gekeken 
naar het biomedische onderzoek. De 
maatschappelijke interesse voor kanker- 
en alzheimeronderzoek groeide, en men 
verwachtte veel van dat nieuwe domein 
waarin geneeskunde en exacte weten-
schappen elkaar raakten. Maar het beeld 
van een biomedicus bleef destijds toch nog 
vaak beperkt tot dat van een onderzoeker 
die in zijn witte jas in een biomedisch labo 
werkte. Dat is vandaag gelukkig anders.” 

“Tegenwoordig beseft iedereen dat de 
unieke combinatie van een sterke weten-
schappelijke basis, een stevige onder-
zoeksmindset en een brede kijk op het 
zorglandschap naar heel veel verschil-
lende carrièrepaden kan leiden. Onze 
afgestudeerden komen in de meest diverse 
domeinen en functies terecht. Het zijn all-
rounders met een brede blik. Zij werken 
zowel in de geneesmiddelenontwikkeling 
en het wetenschappelijk onderzoek als bij 
start-ups in de biotech en in ziekenhuizen 
als zorg- of kwaliteitsmanager. De 1.700 
biomedici die hier sinds de start van de 
opleiding afstudeerden maken in heel ver-
schillende functies elke dag het verschil.”

 MULTIDISCIPLINAIR VAN NATURE 

“Biomedische wetenschappen zijn van  
nature bijzonder multidisciplinair. Biologie, 
chemie, datasciences en statistiek: in deze 
opleiding raken al die disciplines elkaar 
continu. Dat maakt van biomedici perfecte 
bruggenbouwers in de gezondheidszorg, 
en de ideale partners om innovatietrajecten 
te begeleiden

“In de masteropleiding kiezen onze 
studenten uit vier verschillende afstu-
deerrichtingen. Klinische biomedische 
wetenschappen, Bioelectronics and  
Nanotechnology, Environmental Health Sci-
ences en Molecular Mechanisms in Health 
and Disease. Daarmee behandelen onze 
masters heel actuele thema´s die boven-
dien nauw aansluiten bij de onderzoeks-
expertises van BIOMED, IMO-IMOMEC, 
CMK, LCRC en de Mobile Health Unit. De 
afstudeerrichting rond klinisch onderzoek 

werd pas dit academiejaar opgestart, in 
nauwe samenwerking met de ziekenhuizen 
ZOL en Jessa. Daarmee spelen we onmid-
dellijk in op de noden van het werkveld. 
Elk jaar worden er in ons land meer dan 
500 klinische studies uitgevoerd en de 
procedures daarrond worden almaar 
complexer. Onze afgestudeerden zijn 
perfect getraind om dat proces in goede 
banen te leiden.”

 NIEUWE SYNERGIEËN 

“Als decaan is het bijzonder fijn om bio-
medische wetenschappen en geneeskunde 
in één faculteit samen te brengen. Beide 
opleidingen hebben hun unieke eigen-
heid, toch zijn er onderling mooie syner-
gieën mogelijk. Wanneer daar straks ook 

nog de opleiding healthcare engineering 
en de master verpleeg- en vroedkunde 
bijkomen, creëert dat opnieuw kansen 
in het kwadraat. Artsen zoeken naar de 
beste medische behandelingen voor hun 
patiënt; masters verpleegkunde innove-
ren in de zorg; biomedici onderzoeken 
en ontwikkelen nieuwe zorginnovaties, 
en de healthcare engineer probeert die  
innovaties, vanuit een brede economische 
en juridische bril, effectief in te bedden in 
ons zorglandschap. Die onderlinge kruisbe-
stuiving in één faculteit gaat de komende 
20 jaar nog heel wat mooie verhalen op-
leveren.” ▪

”Onze afgestudeerden zijn echte 
allrounders met een brede blik
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“Als kind waande ik mij al een echte weten-
schapper. In de tuin ging ik op zoek naar 
dingen die ik onder mijn microscoop kon 
bekijken, en ik las alles wat ik kon vinden 
over het menselijk lichaam. In een levens-
grote cel kunnen rondlopen om te kijken 
hoe alles functioneert: dat was mijn grote 
droom”, lacht Cindy Govarts. “In de op-
leiding biomedische wetenschappen vond 
ik alles wat ik zocht. Ik heb me daar geen 
seconde verveeld.”

 HELE SLIMME MENSEN 

“Tijdens mijn stage vroeg men mij of ik wou 
doctoreren. Op dat moment dacht ik dat 
zo´n PhD alleen voor hele slimme mensen 
was, en dus heb ik even getwijfeld. Maar ik 
merkte wel dat het academische onderzoek 
mij bijzonder goed beviel, en dus besloot 
ik dat doctoraat toch een kans te geven. En 
dat was de juiste keuze.”

“Doctoreren was fijn en boeiend. Intens 
ook. Op dat moment waren er nog maar 
een tiental doctorandi bij BIOMED, die al-
lemaal aan verschillende facetten van het 
MS-onderzoek werkten. Er werd enorm 
hard gewerkt, want zo´n academische car-
rière is zeker geen 9-to-5-job, maar we be-
leefden ook veel plezier samen. We waren 
een hechte groep.”

 ACADEMISCHE CARRIÈRE 

“Na mijn doctoraat bleef ik nog een tijdje 
als postdoctoraal onderzoeker aan de uni-

versiteit. Bij de spin-off Apitope ging ik mee 
na hoe we de techniek die ik in mijn doc-
toraat in het MS-onderzoek gebruikt had, 
konden inzetten voor de diagnostische 
markers voor reumatoide artritis. Ook dat 
was een boeiende periode waarin ik veel 
geleerd heb. En toch ben ik daarna een 
andere weg ingeslagen.”

“De onzekerheid van een academische 
carrière begon te wegen. De snoeiharde 
publicatiedruk, het continu zoeken naar 
financieringskanalen,… Daar had ik geen 
zin meer in. Ik wou mijn carrière een an-
dere wending geven, en ook mijn andere 
talenten verder ontwikkelen. Een jaar eer-
der was ik al gestart met het postgraduaat 
Relatie- en Communicatiewetenschappen. 
Dat heeft voor mij een nieuwe wereld ge-
opend.”

 DE ZORG MANAGEN 

“De vacature van zorgmanager wekte mijn 
interesse op, en dus besloot ik te sollicite-
ren. Maar erg hoog schatte ik mijn kansen 
op dat moment niet in. Ik was  immers nog 
jong en had nog maar weinig managemen-
tervaring. En toch kreeg ik de job, en werd 
ik zorgmanager van de cluster laboratori-
umgeneeskunde in het Jessa Ziekenhuis. 
Een paar jaar later is daar de cluster Beeld-
vormende geneeskunde bijgekomen.”

“Vandaag sta ik niet meer zelf in het labo 
als onderzoeker, maar mag ik samen met 
de medische manager een zorgcluster in 

Alumna Cindy Govarts. zorgmanager in het JESSA Ziekenhuis.

“Op deze job raak je 
niet snel uitgekeken”

“Geneeskunde wou ik niet studeren, maar ik was totaal gefascineerd 

door alles wat te maken had met het menselijk lichaam. De opleiding 

biomedische wetenschappen werd nog maar pas opgericht, maar ik 

wist meteen: dit is op mijn lijf geschreven”, vertelt dr. Cindy Govarts.

het ziekenhuis aansturen. En dat is onge-
meen boeiend. Als zorgmanager vertaal 
je de visie van het beleid naar de praktijk 
en denk je samen met je afdeling na over 
de beste aanpak. Welke projecten kan je 
rond een bepaald topic inzetten? Hoe kan 
je de middelen en het personeel, dat je ter 
beschikking hebt, het best beheren om je 
doel te bereiken? Je treedt voortdurend in 
interactie met de directie, de andere mana-
gers en de hoofdverpleegkundigen van je 
diensten. En afwisseling is troef, want elke 
dag is weer anders. Daardoor gaat deze 
job nooit vervelen.”

 VEELZIJDIGE DUIZENDPOOT 

“Met een diploma biomedische weten-
schappen kan je heel veel kanten uit. En 
dat is fijn. Ik ben ervan overtuigd dat ie-
dereen met een aangeboren wetenschap-
pelijke nieuwsgierigheid en een passie 
voor onderzoek, met deze opleiding zijn 
eigen boeiende traject kan uitstippelen. Als 
ik vandaag opnieuw achttien zou zijn, zou 
ik niet twijfelen. Dan koos ik opnieuw voor 
biomedische wetenschappen.” ▪
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“Even heb ik nog getwijfeld of ik geen ge-
neeskunde wou studeren, maar uiteindelijk 
was de keuze snel gemaakt”, vertelt de 
UHasselt-alumnus. “Ik was gefascineerd 
door de wetenschap achter de ziektes. Het 
contact met de patiënt zelf, sprak mij veel 
minder aan. En het onderwijsprogramma 
van UHasselt paste perfect bij mij. Praktijk-
gericht, persoonlijk, én een strakke opvol-
ging in een 4- en 8-wekensysteem. In dat 
verhaal was er voor uitstelgedrag geen 
plaats.”

“Ik heb met volle teugen genoten van mijn 
studentenleven en was ook praeses van 
Biomedica. Een heerlijke, onbezorgde tijd 
waar ik met de breedste glimlach aan terug 
denk. Als je vaak genoeg op stap ging, 
kende je in Diepenbeek echt iedereen”, 
lacht Rob Robeyns. “In die ontspannen,  
familiale sfeer floreerde ik.”

 PITTIG EN BREED 

“De opleiding was helemaal mijn ding. Er 
zaten best pittige cursussen tussen, maar 

als je een passie hebt voor wetenschap-
pen en een onderzoeks-mindset, kan je in 
biomedische wetenschappen écht je hartje 
ophalen. Bovendien kan je perfect je eigen 
parcours bepalen. Zelf legde ik een ietwat 
atypisch traject af. De eerste jaren lag mijn 
focus bij het klinische, maar in de master 
koos ik – als een van de eersten toen – voor 
de afstudeerrichting milieu en gezondheid. 
En mijn masterthesis maakte ik rond plat-
wormen.” 

 LEVENS REDDEN 

“Na mijn opleiding wou ik graag docto-
reren, maar uiteindelijk haalde mijn IWT-
aanvraag het niet. Achteraf gezien was 
dat ook helemaal geen drama. Er waren 
genoeg andere opties. Tijdens onze op-
leiding was iemand van Genzyme eens 
een gastcollege komen geven, en dat was 
nog lang blijven nazinderen. Zij ontwikkel-
den een eiwittherapie voor heel zeldzame 
ziektes. Wereldwijd ging het om slechts 
10.000 patiënten, maar onder hen waren 
veel kinderen. Dankzij hun therapie konden 

Alumnus ROB Robeyns. statisticus bij SANOFI.

“Het labo was 
voor mij een grote 

speeltuin”

“Als kind mocht ik met mama soms mee naar het medisch labo 

in het ziekenhuis. De onderzoekers in hun witte jassen, de glazen 

pipetten en de microscopen: het sprak tot de verbeelding. Daar is 

mijn fascinatie voor het biomedisch onderzoek ontstaan”, vertelt Rob 

Robeyns.

die kinderen een normaal leven uitbouwen, 
terwijl ze zonder die geneesmiddelen 
binnen de twee jaar zouden sterven. Daar 
wou ik graag deel van uitmaken”, legt Rob 
uit. “Ik solliciteerde, en kreeg de job. Vanaf 
dan is het alleen nog boeiender geworden. 
Genzyme is intussen Sanofi geworden. 
Vandaag focussen we niet meer uitsluitend 
op zeldzame ziektes, maar ontwikkelen we 
ook nieuwe therapieën voor patiënten met 
dermatitis en astma.” 
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 IN HET LABO 

“Ik ben bij Sanofi begonnen als biomedi-
cus in het labo. Met mijn witte jas en mijn 
veiligheidsbril experimenten uitvoeren in 
het labo: het was alles waar ik altijd van 
gedroomd had. Mijn passie voor statistiek 
is maar geleidelijk gegroeid. Ik merkte dat 
ik het steeds leuker vond om de resultaten 
van mijn experimenten in mooie rapporten 
te gieten, met alle nodige statistische ana-
lyses erbij. Welke analysemethode gebruik 

ik voor welk experiment? Welke dingen wil 
ik extra in kaart brengen? Het intrigeerde 
mij steeds meer. Toen er een vacature als 
statisticus verscheen, heb ik niet getwijfeld 
en greep ik  mijn kans.”

“Had ik dan niet beter statistiek gestu-
deerd? Dat vind ik niet. In een biotech-
bedrijf komt die wetenschappelijke  
achtergrond enorm van pas. Als  
biomedicus begrijp je de onderzoeks-
processen beter en weet je ook hoe het 

er praktisch aan toe gaat in een labo. 
Daardoor kijk je vanuit een veel bredere 
blik naar het hele proces en kan je beter 
meedenken en ondersteunen. Mijn keuze 
voor biomedische wetenschappen heb ik 
nog geen seconde betreurd.” ▪
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Nele Horemans, Dries Vandamme, Ann Cuypers
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WORK IN PROGRESS

Wat is SpaceBakery? 
NELE HOREMANS: “SpaceBakery is een 
Vlaams onderzoeksproject, gefinancierd 
door het Vlaams Agentschap voor Innovatie 
en Ondernemen (VLAIO) en ondersteund 
door Flanders´FOOD, dat focust op vragen 
als: Hoe gaan we duurzaam verder met 
deze wereld? En hoe kunnen we – mocht 
dat in de toekomst nodig zijn – de ruimte 
koloniseren? Als we effectief ooit naar 
Mars uitwijken, dan zullen we nood 
hebben aan voedsel, zuurstof en water. 
We kunnen niet alles meenemen, en zullen 

voor onze voedselproductie gedwongen 
worden om te werken met een volledig 
gesloten, circulair systeem waarbij we zo 
veel mogelijk voortbouwen op wat er daar 
voorhanden is. Hoe kunnen we in Mars-
omstandigheden tarwe telen? Hoe maken 
we met beperkte voedingsstoffen toch een 
volwaardig basisvoedingsproduct? En hoe 
gaan we om met de afvalstromen van 
dit productieproces? Of we ooit effectief 
zullen uitwijken naar Mars blijft de vraag, 
maar alles wat we uit dit experiment 
leren, kunnen we ook meteen hier op 

KUNNEN WE BROOD BAKKEN OP MARS?

De Science 
achter de 

Sciencefiction
6,3 miljoen euro om te onderzoeken hoe we tarwe kunnen telen 

en brood kunnen bakken op Mars. Het SpaceBakery-project klinkt 

als sciencefiction. Hoe visionair is dit Vlaamse project? Hoeveel 

onderzoeksexpertise is er nodig om de eerste mensen op de rode 

planeet te voorzien van dagelijks brood? En wat leert deze Space 

Odyssey ons over duurzame voedselproductie op aarde vandaag? 

We vroegen het aan Ann Cuypers (UHasselt-CMK), Dries Vandamme 

(UHasselt-CMK) en Nele Horemans (UHasselt & SCK CEN).
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aarde inzetten om onze voedselproductie 
efficiënter en duurzamer te maken.”

Dit is dus meer dan een Mars-verhaal. 
ANN CUYPERS: “We zoeken een antwoord 
op de vraag: Hoe kunnen we de ideale 
omgeving creëren voor een efficiëntere 
productie van tarwe? Hoe kunnen we 
met een minimum aan voedingsstoffen 
toch brood met een volwaardige 
voedingswaarde produceren? Dat zijn 
ook relevante vragen voor de landbouw 
vandaag. Duurzame voedselproductie is 
een gigantische maatschappelijke issue in 
een wereld waar de bevolkingsgroei almaar 
toeneemt en de voedselproductie – door 
steeds extremere klimaatomstandigheden – 
daalt. Daar moeten wij als wetenschappers 
mee antwoorden voor formuleren.”
DRIES VANDAMME: “Door ons te dwingen 
om met de condities van Mars te werken – 
die veel strikter en complexer zijn dan hier 
op aarde – maken we die oefening nu in 
een veel scherper kader. Als het op Mars 
kan, dan lukt het hier zeker.”

 THE NEXT BEST THING 

Waarom kozen jullie voor Mars?
NELE HOREMANS: “Als Mars zijn 
atmosfeer had kunnen behouden, was het 
een tweede aarde geweest. De planeet 
heeft ooit ook water gehad. Mars en de 
maan zijn twee plekken in het universum 

waar mensen het makkelijkste zouden 
kunnen overleven. En qua afstand is het 
nog haalbaar.” (lacht)
ANN CUYPERS: “Als je kijkt naar het 
onderzoek dat vandaag op Mars gevoerd 
wordt en de bodemstalen die er genomen 
worden, dan zie je dat er een veel nauwere 
band met de aarde is dan je op het eerste 
gezicht zou vermoeden.”
DRIES VANDAMME: “SpaceBakery 
klinkt misschien als sciencefiction, maar 
de denkkaders die we onszelf opleggen 
passen perfect in een wereld waar fossiele 
bronnen op zouden kunnen geraken als 
er niets drastisch gebeurt aan de manier 
waarop we onze economie hebben 
opgebouwd. Uiteraard moet je dit zien in 
termen van generaties, maar als het hier 
op aarde echt misloopt, is Mars the next 
best thing.”

Met welke andere condities moeten jullie 
rekening houden?
NELE HOREMANS: “Op Mars is de 
graviteit lager, het stralingsniveau hoger 
en er is slechts een zeer ijle atmosfeer. 
Binnen het SpaceBakery-project simuleren 
we in de eerste plaats de verhoogde 
stralingsniveaus in onze proefopstellingen. 
De typische Mars-stofstormen bootsen we 
niet na, omdat we binnen een gesloten 
circulair systeem werken en die stofstormen 
daar geen impact op hebben.”
DRIES VANDAMME: “Ook de bodem is 

verschillend, en dus onderzoeken we ook 
of er nog een andere bodemcomponent 
nodig is, en of we de bestaande 
bodemkwaliteit kunnen verbeteren met 
biochar, de geconverteerde reststromen 
van het graan. Het idee van circulariteit 
moeten we in een Mars-context tot in het 
extreme doordenken.”

 VISIONAIR VLAAMS 

Welke partners zijn er betrokken bij dit 
project?
NELE HOREMANS: “SpaceBakery is een 
Vlaams project. VLAIO investeerde fors in 
dit project. De grote trekker is bakkerij-, 
banket- en chocoladedeskundigengroep 
Puratos. Zij zijn al heel lang bezig met 
het verbeteren van hun productieproces 
en geloven ook heel sterk in het idee van 
circulariteit. Zij hebben de onderzoeksvraag 
geformuleerd. In SpaceBakery bundelen 
drie academische en drie industriële 
partners de krachten om daar een antwoord 
op te formuleren.”
ANN CUYPERS: “Urban Crop Solutions 
heeft veel ervaring met verticale landbouw. 
Zij focussen op het gesloten systeem en 
de bouw van de containers. Magicas 
Instruments is een technologiebedrijf dat 
gespecialiseerd is in de ontwikkeling 
van chips en slimme sensoren op basis 
van artificiële intelligentie (AI). Met hun 
expertise kunnen we een zelfregulerend 
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”productiesysteem bouwen dat zo 
weinig mogelijk menselijke tussenkomst 
veronderstelt.”
NELE HOREMANS: “Stel dat we – naast 
graan - ook andere gewassen willen telen 
in dit gesloten systeem, dan kunnen zij 
ook een systeem ontwikkelen waarin we 
niet afhankelijk zijn van insecten om aan 
bestuiving te doen. Mini-drones zouden 
bloemen kunnen herkennen en bestuiven.”
DRIES VANDAMME: “Voor de academische 
partners – SCK CEN, UHasselt en UGent 
– is het een privilege om aan zo’n visionair 
project te mogen werken met erg gedreven, 
innovatieve industriële partners. Ik vind het 
fantastisch dat bedrijven durven investeren 
in zo’n groots onderzoeksproject. Met 
hen meedenken, nieuwe ideeën mee 
kunnen vormgeven én mee oplossingen 
zoeken voor relevante maatschappelijke 
problemen: dat geeft immens veel energie 
en voldoening.”

Welke expertise brengen de academische 
partners in het project?
ANN CUYPERS: “UHasselt focust op de 
organische reststromen en het sluiten van 
de cirkel. Kunnen we de reststromen via 
pyrolyse omzetten naar biochar? En kunnen 
we die biochar gebruiken om plantengroei 
te bevorderen? Dat zijn relevante vragen, 
ook voor ons hier vandaag. Met de 
oplossingen die we in SpaceBakery vinden, 
kunnen we ook de traditionele landbouw 

helpen verduurzamen, want daar laten we 
vandaag nog te veel reststromen verloren 
gaan.”
DRIES VANDAMME: “Als bio-ingenieur 
probeer ik inzicht te krijgen in de chemische 
eigenschappen van het materiaal dat we 
produceren na de pyrolyse. Door de 
reststroom te verkolen, veranderen de 
eigenschappen van dat product. De vraag 
is: Kunnen we dit proces manipuleren om 
de biochar efficiënter te maken?”
NELE HOREMANS: “SCK CEN heeft 
heel wat expertise in stralings- en 
ruimteonderzoek. Die expertise komt in dit 
Mars-verhaal prima van pas. Wij kijken niet 
alleen naar de impact van straling en de 
ruimte op de plantengroei, maar ook naar 
de interactie tussen planten en microben. 
De Mars-bodem is inferieur. Daarom 
proberen we een optimaal microbioom te 
creëren dat – in combinatie met de biochar 
- de plant zoveel mogelijk voedingsstoffen 
kan geven.”
ANN CUYPERS: “De collega´s van UGent 

Met de oplossingen die we in dit project 
vinden, kunnen we ook de traditionele 

landbouw helpen verduurzamen

monitoren de groei van de planten met 
sensoren. Met deze monitoringdata 
gaan ze aan de slag om een model te 
ontwikkelen dat kan voorspellen hoe groot 
de plant en de oogst precies zal worden 
onder verschillende omstandigheden.”

De puzzel valt mooi in elkaar?
NELE HOREMANS: “Onze expertises zijn 
bijzonder complementair. Iedereen heeft 
topexpertise in zijn domein. We starten 
dus meteen met een hoog niveau. En elke 
partner heeft al pilootprojecten uitgevoerd. 
Dat maakt dat we dit project ook op 2,5 
jaar kunnen afronden.”
ANN CUYPERS: “Iedere partner is even 
enthousiast. SpaceBakery is echt een 
droomproject voor elke wetenschapper. 
Het daagt ons uit om onze grenzen af 
te tasten. Elk puzzelstukje apart kan een 
onmiddellijke meerwaarde betekenen voor 
de wereld hier vandaag, maar samen 
kunnen we bakens verleggen.” ▪
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UHASSELT WAS ERBIJ

In chirurgenoutfit gingen de kinderen op ontdekking in het Jessa 
Ziekenhuis. Ze namen een kijkje in de consultatieruimte, het 
operatiekwartier, de röntgenafdeling en de ziekenwagen. Terwijl 

TEDDYBEAR HOSPITAL

300 zieke teddyberen naar het  ziekenhuis
Nog lang voor ons land kreunde onder het coronavirus, openden UHasselt-geneeskundestudenten voor 

de achtste keer het TeddyBear Hospital. Driehonderd kinderen (tussen 4 en 6 jaar) kwamen met hun zieke 

teddybeer op consultatie in het Jessa Ziekenhuis. “Met dit initiatief willen we de angst van kinderen voor 

het ziekenhuis en de dokter helpen wegnemen”, zegt Hannah Busselen, een van de teddybeer-dokters.

de kleine dokters hun teddyberen eerste zorgen toedienden, 
volgden hun ouders een informatiesessie.
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300 zieke teddyberen naar het  ziekenhuis
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ALUMNUS IN DE KIJKER

“De Tuinwijkwoningen intrigeerden mij 
altijd al. De Vlaamse verkaveling boeit mij 
in brede zin. Het is een vorm van wonen 
die mij nauw aan het hart ligt. Wellicht 
omdat ik zelf in een verkaveling ben 
opgegroeid. Maatschappelijk gezien is 
het ook een interessant fenomeen. Na de 
Tweede Wereldoorlog nam de verkaveling 
in Vlaanderen een hoge vlucht. Vrijstaande 
woningen met een tuin en een slaapkamer 
voor elk kind werden het nieuwe ideaal. Als 
resultaat zijn onze Vlaamse woningen bijna 
dubbel zo groot als die van Nederlanders 
of Scandinaviërs. Met de vergrijzende 
bevolking en gezinnen die kleiner worden, 
ontstaat er daardoor stilaan een mismatch 
in het aanbod op de huidige woonmarkt. 
Bovendien voldoen heel wat van die 
woningen niet aan de energienormen en 
liggen ze vaak in filegevoelige gebieden, 
ver weg van werk en voorzieningen. De 
verkaveling wordt stilaan een gebied in 
crisis. Heeft deze vorm van wonen nog een 
toekomst? Hoe ziet die eruit? En hoe 

CENTE VAN HOUT. STAGIAIR-ARCHITECT BIJ A2O

Zoeken naar de essentie
Met de Meesterproef geeft 

de Vlaamse Bouwmeester 

iedere twee jaar jonge 

architecten de kans om een 

grote publieke opdracht te 

realiseren. De twintigste editie 

staat volledig in het teken van 

“sociaal wonen”. Dat thema is 

UHasselt-alumnus Cente Van 

Hout op het lijf geschreven. 

Hij werd geselecteerd voor de 

Meesterproef, en mag zijn ideeën 

over de herbestemming van een 

Tuinwijkwoning in Schoten in 

een ontwerp vertalen.
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 kunnen we op een goede manier met 
alle uitdagingen omgaan? Het debat 
daarover wordt volgens mij te vaak tot 
harde cijfers herleid, terwijl de realiteit veel 
genuanceerder is.” 

 MINDER ALS VERZET 

“Ook in mijn eindwerk “Minder als verzet” 
vormde de Vlaamse verkaveling en het 
concept van compacter wonen al de 
rode draad. De compacte architectuur 
van vandaag is vooral het gevolg van 
grondspeculaties. Het is geen zuivere 
zoektocht naar de essentie, maar een 
kapitalistische reflex. Eigenlijk staat het zelfs 
haaks op het potentieel van soberheid. In 
mijn eindwerk zocht ik naar alternatieven. 
Die zoektocht naar de essentie van 
wonen, leverde mijn eindwerk een 
eervolle vermelding op in de euregionale 
architectuurprijs van 2018.”

 MEER DAN VIERKANTE METERS 

“Een project over sociaal wonen gaat nooit 

alleen over vierkante meters. Het gaat vooral 
om de vraag: hoe kunnen we het concept 
“wonen” herdefiniëren en dat naar de 21ste 
eeuw brengen? In een project rond “sociaal 
wonen” kan je die vraag nog scherper 
stellen omdat je in die context gedwongen 
wordt om terug te gaan naar een soort van 
bestaansminimum. Met je ontwerpen zoek je 
de kleinste essentie op en sta je stil bij vragen 
als: hoe kunnen we wonen een functionele 
invulling geven? En kunnen we daarnaast 
ook een nieuw, boeiend verhaal voor 
sociaal wonen schrijven? Dat verhaal kan 
een model worden voor een nieuwe visie 
op wonen. Het is een soort van experiment 
dat als inspiratie kan dienen voor andere 
projecten.”

 DE TUINWIJK 

“Heel concreet maak ik nieuwe ontwerpen 
voor de Tuinwijk in Schoten, een verkaveling 
die in 1920 gebouwd werd. De gevels 
van de woningen zijn beeldbepalend 
geworden voor Schoten. Ze zijn vergroeid 
met het collectieve geheugen van de 

Schotenaar.  De vraag is vooral: Hoe 
gaan we daar vandaag mee om? Welke 
elementen behoud je? Welke gooi je 
overboord? En hoe zorg je ervoor dat je 
– met respect voor het eigen karakter van 
die wijk – de woningen klaarstoomt voor 
een nieuw verhaal? Met mijn ontwerp wil ik 
vooral inspireren, en zichtbaar maken hoe 
wonen er in zijn puurste vorm kan uitzien.”

“In de Meesterproef nemen drie jonge 
architecten het in een wedstrijdformule 
tegen elkaar op. Maar het is veel meer dan 
een wedstrijd. Het is een echte opdracht, 
waarbij het ontwerpvoorstel financieel wordt 
vergoed. Wie de wedstrijd wint, mag het 
project ook effectief uitvoeren. Toch is het 
bouwen voor mij geen doel op zich. Als mijn 
ontwerp een debat op gang brengt, voel ik 
mij evenzeer een winnaar.” ▪
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Na de middelbare school ging ik 
architectuur studeren, omdat…

in architectuur al mijn passies mooi samenvloeien. 
Ik twijfelde lang of ik schrijver, filmregisseur of 
architect wou worden. Verhalen intrigeerden mij. 
Als schrijver of filmregisseur had ik wellicht nooit 
architect geweest. Vandaag ben ik architect 
en voel ik mij zowel schrijver als regisseur. Als 
architect tracht ik immers – net als een regisseur 
- continu verschillende verhaallijnen en partners 
met elkaar te verbinden. Dit kan uitmonden in 
een ontwerp, maar het schrijven is vaak een even 
krachtig medium als het bouwen. Daar krijgt de 
schrijver in mij een plaats.

Wat studeren in Hasselt zo bijzonder 
maakte, was…

de kleinschaligheid, de warme contacten 
tussen docenten en studenten, en de Limburgse 
nuchterheid. Het motto van de faculteit is “hoofd 
in de wolken, voeten op de grond” en dat ligt 
mij bijzonder goed. We leerden om groots te 
denken en te dromen, maar verloren tegelijkertijd 
nooit de voeling met de realiteit en probeerden 
met onze ontwerpen in de maatschappij van 
vandaag steentjes te verleggen.

Mijn favoriete plekje op de 
campus, is …

de ontwerpateliers. Die mochten we zelf 
helemaal inrichten zodat ze echt voelden als 
een tweede woonkamer. In die ontwerpateliers 
werd ontzettend hard gewerkt. We waren altijd 
de laatsten om de campus ´s avonds te verlaten. 
De conciërge eindigde zijn ronde steevast bij 
ons. In die ontwerpateliers kwamen alle emoties 
samen: er werd gefilosofeerd en gelachen, maar 
ook gehuild. Voor mij ligt daar het hart van de 
opleiding.

De docent die mij het meest 
inspireerde, was ….

Architectuur is een collectief verhaal. Het is 
teamsport. De richting brengt veertig studenten 
samen die elk hun eigen weg gaan en een 
totaal ander parcours rijden. De ene vindt zijn 
passie in landschapsarchitectuur, de andere in 
stedenbouw, en nog iemand anders focust op 
het ontwerpen van meubelstukken. Door mijn 
medestudenten kwam ik vaak op plaatsen waar 
ik zelf nooit zou gaan zoeken. Veel van mijn 

docenten hebben mij begeesterd, maar het was 
toch vooral de diversiteit in visies en interesses bij 
mijn medestudenten die mij het meest inspireerde.

Als student was ik…
iemand die graag de extremen 
opzocht. Ik was ontzettend gedreven 

en geëngageerd en werkte meer dan eens de 
nacht door om de beste resultaten te kunnen 
behalen. Maar eenmaal de deadline gehaald 
was, ging ik ook even enthousiast uit feesten. 
Dan kon ik stevig doorzakken, om dan twee 
dagen mijn bed niet meer uit te geraken. 

Als er één ding is dat ik aan de 
UHasselt geleerd heb, is het…
op een heel frisse, nieuwe manier 

naar de wereld rondom mij kijken. Kritisch 
stilstaan bij maatschappelijke fenomenen, 
en – dat is het mooie aan architectuur – daar 
ook effectief ruimtelijke alternatieven voor 
bedenken. Als student voelde ik een “gezonde” 
kwaadheid tegenover de maatschappij. Vanuit 
de ontwerpstudio zocht ik naar alternatieven. 
In die zoektocht botste ik meerdere malen op 
grenzen en kwam ik vaak tot nog slechtere 
oplossingen. Vanuit dit proces ontstond begrip 
en later verzoening. Hierdoor begon ik te 
bemiddelen met de realiteit in plaats van ze 
te verwerpen. Dat is voor mij de essentie van 
onderzoek en architectuur. Architectuur gaat niet 
enkel over bouwen maar ook over het in vraag 
stellen van de maatschappij. Die mindset is voor 
mij de motor van de opleiding.

De sleutel voor succes ligt volgens 
mij bij…
je echt helemaal verdiepen in de 

ideeën van andere architecten. Je laten inspireren 
door hun maatschappijbeelden en visionaire 
ideeën. Als 18-jarige is het bijzonder moeilijk 
om architectuur meteen vanuit de breedte en de 
diepte te benaderen. Aan jonge studenten zou 
ik de raad geven: zoek een idool, een architect 
wiens werk jou intrigeert, en bestudeer alles 
wat hij of zij ooit geschreven en gemaakt heeft. 
Benader nieuwe opdrachten een tijdlang vanuit 
zijn visie, en als je voelt dat je genoeg maturiteit 
gewonnen hebt: laat het dan los, wees kritisch, 
en zoek je eigen verhaal.

7 VRAGEN VOOR 
CENTE VAN HOUT 
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TRENDWATCHING

3 TRENDS IN DIVERSITEITSBELEID

DIVERSITEITSBELEID ONDER DRUK
Elke editie gaat een UHasselt-onderzoeker aan de horizon van zijn of haar vakgebied op zoek naar de 
drie boeiendste trends. Deze keer neemt prof. dr. Patrizia Zanoni ons mee naar de wondere wereld van 
het diversiteitsbeleid.

“De grenzen van een organisatie zijn 
vandaag vager en dynamischer. Orga-
nisaties opereren steeds minder vanuit 
één traditionele managementstructuur, 
maar outsourcen meer diensten, schake-
len meer freelancers in en werken vaker 
nauw samen met andere organisaties. 
Hoe positief die evolutie ook mag zijn; 
ze maakt het voeren van een diversiteits-
beleid veel complexer. Hoe ga je jouw 
diversiteitsbeleid toepassen op mensen 
die formeel geen werknemers zijn? Wel-
ke job ga je outsourcen en welke houd 
je in je organisatie? Die keuzes hebben 
effect op je diversiteit. Denk maar aan het 
massaal outsourcen van ondersteunende 
diensten zoals de schoonmaak en de ca-
tering de laatste jaren: die hebben vooral 
laaggeschoolde vrouwen en vrouwen 
met een migratieachtergrond getroffen. 
Daarmee ben je als organisatie eigenlijk 
een omgekeerd diversiteits-management 
aan het voeren.” 

“Organisaties zullen steeds vaker een 
beroep doen op slimme algoritmes om 
snel geschikte werknemers te vinden. 
In Amerika vertrouwen rechters nu al 
op algoritmes om de recidive-kans van 
beschuldigden te voorspellen en in ons 
land berekent VDAB via algoritmes de 
kans op werk. De vraag is: hoe eerlijk 
zijn die algoritmes? Amazon moest vorig 
jaar zijn systeem stopzetten omdat bleek 
dat hun sollicitatierobot vrouwen discri-
mineerde. Hoewel dit soort systemen 
meer eerlijkheid belooft, moeten we er 
voorzichtig mee omspringen. Uiteinde-
lijk doen algoritmes aan patroonherken-
ning. Als je op basis van beslissingen 
in het verleden gaat voorspellen welke  
medewerkers het meest geschikt zijn voor 
een job en het best gaan presteren, ga 
je hoogstwaarschijnlijk mensen kiezen 
die op je vroegere werknemers lijken, en 
dus krijg je minder diversiteit.”

“De economische crisis van 2008 was 
een kantelmoment. Overal in Europa 
leidde ze tot een golf van besparingen. 
Daarmee raakte men aan de levensstan-
daard van een grote groep mensen. In 
dit soort situaties – dat leert de geschiede-
nis ons – is de verleiding groot om een 
zondebok te zoeken. Het xenofobische 
discours is niet meer iets van een kleine 
groep extremisten. Het wordt in veel lan-
den genormaliseerd. Hoewel we nooit 
eerder zo afhankelijk van elkaar waren, 
over de grenzen heen, zoeken we tegelij-
kertijd toevlucht in een Vlaamse, Italiaan-
se of Britse identiteit. In die tijdsgeest is 
het voeren van een (cultureel, religieus en 
taal)diversiteitsbeleid minder vanzelfspre-
kend. En toch zullen we hierop moeten 
blijven inzetten, want de cijfers liegen er 
niet om: Vlaanderen wordt steeds meer 
divers. En die diversiteit moeten we erken-
nen, waarderen en benutten.”

STEEDS MEER 
FRAGMENTATIE

STIJGENDE 
DIGITALISERING

GROEIENDE 
XENOFOBIE

Patrizia Zanoni is gewoon hoogleraar aan UHasselt, waar ze  de onderzoeksgroep SEIN leidt die onderzoek voert naar 
diversiteit, (on)gelijkheid en identiteit. Ze is leerstoelhouder Organisatiestudies bij het departement Bestuurs- en Organisatiewe-
tenschap van de Universiteit Utrecht en editor-in-chief van het gerenommeerde vakblad Organization. Professor Zanoni treedt 
ook regelmatig op als wetenschappelijk adviseur van beleidscommissies en -projecten die zich richten op het vergroten van 
sociale gelijkheid.
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de Forest Steward Council (FSC). Deze organisatie promoot 

en waarborgt een verantwoord bosbeheer dat economisch leef-
baar, milieuvriendelijk en sociaal rechtvaardig is.
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VAN VANDAAG HECHTEN 

WE BELANG AAN IEDERS 

GEZONDHEID, OOK DE JOUWE!
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25
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Bij ons is interactie minstens even belangrijk als actie. We leren niet enkel uit boeken, maar ook van 
mensen. Dat maakt van ons een hedendaagse universiteit.

Maar vandaag verloopt deze interactie volledig online! Daarom organiseren we ook een online 
infodag. Laat je geen mening opdringen. Nee, die vorm je zelf. Geloof ons niet zomaar op ons woord, 
maar surf eens naar onze online infodag. Volg online presentaties en stel meteen al je vragen!

Meer info op www.uhasselt.be/infodagen


