
Nummer 4  •  oktober 2019  •  jaargang 14  •  Verschijnt vier keer per jaar

NIEUWE OPLEIDING 
MATERIOMICS

blz. 20

IZI-FIT: DE MEEGROEIENDE 
BABYROMPER

blz. 24

WORD LERAAR AAN 
UHASSELT 

blz. 5



INHOUD

2

4
COVER STORY
Nieuwe educatieve 
masters van start

12
ONDERZOEK IN ACTIE
 Rijvaardigheid bij ouderen

15
UHASSELT IN ACTION
Nieuwtjes van UHasselt

 20
GROEIPLAN
Nieuwe opleiding: Materiomics

24
OVER DE GRENZEN
Studenten ontwikkelen 
meegroeiende babyromper

28
PARTNERS IN INNOVATIE
De weg naar augmented en mixed 
Reality

32
ALUMNUS IN DE KIJKER
Rutger Bevers, ontwikkelaar 
Conversation Starter

34
UHASSELT WAS ERBIJ
Studenten ontdekken de wereld met 
INT3

C O L O F O N
Concept en eindredactie:
 Koen Santermans
 Thomas Vandenreyt
Redactie:  Ann T’Syen
Vormgeving:  Dave Bosmans
 Mayte Gomez Sanchez
Fotografie:  Liesbeth Driessen 
Druk:  Chapo
Verantwoordelijke uitgever:
 Koen Santermans

Universiteit Hasselt | Campus Hasselt 
Martelarenlaan 42 | BE-3500 Hasselt

36
DE WERELD EN UHASSELT
Een vleugje Costa Rica aan 
UHasselt

38
VOORUITBLIK/TERUGBLIK
30 jaar opleiding CIGO

42
TRENDWATCHING
Bart Vermang over de toekomst 
van zonne-energie



WOORD VOORAF

De kogel is door de kerk. UHasselt krijgt er vier nieuwe opleidingen bij. 
De Vlaamse regering zette het licht op groen en geeft onze universiteit 
en onze regio daarmee nieuwe groeikansen. En daar zijn we ontzettend 
dankbaar voor. Dankbaar ook voor de onafgelaten steun van alle 
Limburgse sociale partners, en Limburgse politici die zich in bijzonder 
moeilijke omstandigheden achter ons groeiplan geschaard hebben.

Deze vier nieuwe opleidingen zijn een mooie, eerste stap in de goede 
richting. Met de unieke, Engelstalige masteropleidingen Materiomics en 
Healthcare Engineering kunnen we straks een voortrekkersrol opnemen 
in domeinen als gezondheidszorg en energie – waar de uitdagingen 
bijzonder groot zijn. We krijgen de kans om beloftevolle jonge talenten 
uit de hele wereld op te leiden tot bruggenbouwers die met een brede, 
multidisciplinaire bril ons zorglandschap helpen innoveren en verbeteren, 
en een nieuwe generatie duurzame materialen kunnen ontwikkelen. 
UHasselt heeft de expertise en het netwerk om van die opleidingen een 
succes te maken. Met deze opleidingen kunnen – en zullen - we onze 
universiteit en onze regio op de wereldkaart zetten.

We zijn ook dankbaar voor de kansen die de masteropleiding 
verpleeg- en vroedkunde creëert voor de vele Limburgse jongeren die 
al een professioneel bachelordiploma op zak hebben. Velen van hen 
kunnen vandaag niet doorgroeien naar hogere functies, omdat ze deze 
academische masteropleiding niet in eigen regio kunnen volgen. Met 
deze opleiding bieden we niet alleen mooie persoonlijke carrièrekansen 
voor vele Limburgse verpleeg- en vroedkundigen. We bieden ook een 
antwoord op de grote vraag van onze ziekenhuizen naar deze profielen. 
De patiëntenzorg in Limburg zal hier enkel bij winnen.

Ook de vraag naar goed opgeleide sociale wetenschappers weerklinkt 
luid in onze provincie. Limburg kampt met heel wat uitdagingen op dit 
domein. Hoe gaan we als regio om met de groeiende diversiteit en 
stijgende ongelijkheid? Daar kunnen onze bachelorstudenten en onze 
onderzoekers straks mee over nadenken. Ook voor de kansen die deze 
nieuwe opleiding creëert – voor UHasselt en haar regio – zijn we 
ontzettend dankbaar.

Met deze vier nieuwe opleiding is de eerste horde genomen. Maar voor 
ons is dit slechts het begin. De twaalf opleidingen uit ons groeiplan zijn 
immers niet lukraak gekozen. Ze zijn het resultaat van lange gesprekken 
met alle sociale partners en grote economische spelers in onze provincie. 
Met ons groeiplan spelen we in op de reële noden van onze regio. 
Limburg heeft nood aan sociale wetenschappers, masters verpleeg- en 
vroedkundigen, masteriomics en healthcare engineers, maar om de 
economische welvaart in Limburg te versterken, zullen ook die andere 
profielen broodnodig zijn. Voor die groeikansen voor onze regio zullen 
we ook de komende jaren blijven strijden. Limburg verdient dat.

Luc De Schepper
Rector UHasselt 
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COVER STORY ︳ PARTNERS IN INNOVATIE 

Katrien Struyven is coördinator van de Educatieve Masters aan UHasselt
Karin Coninx is vicerector Onderwijs aan UHasselt
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NIEUW: EDUCATIEVE MASTERS AAN UHASSELT

“ TWEE VLIEGEN 
 IN ÉÉN KLAP!”
Heb je een academisch bachelor- of masterdiploma 

op zak? En droom je van een carrière in het 

onderwijs? Dan kan je sinds dit academiejaar terecht 

bij de Educatieve Masters van UHasselt. En dat ook 

in avondonderwijs. Leraar worden aan UHasselt? Dat 

kan! Dit jaar schreven 100 studenten zich alvast in 

voor deze nieuwe opleidingen.

De lerarenopleiding in Vlaanderen werd 
hervormd. Wat verandert er precies voor 
academische masteropleidingen?
KARIN CONINX: “Universiteitsstudenten 
konden tot nu toe pas na het behalen 
van hun masterdiploma kiezen om leraar 
te worden. Daarvoor moesten ze een  
bijkomende opleiding, de Specifieke  
Lerarenopleiding, volgen. Die werd in dag- 
onderwijs aangeboden aan sommige 
universiteiten, maar de meeste studenten  

kozen voor een flexibeler avondprogram-
ma aan een CVO dat makkelijker te combi-
neren was met een fulltime job, maar waar-
in ook minder aandacht kon geschonken 
worden aan vakdidactiek en wetenschap-
pelijke expertise. Vanaf dit academiejaar 
moet iedereen die leraar wil worden een 
opleiding volgen aan de hogeschool – als  
educatieve gegradueerde, bachelor - 
of aan de universiteit – als educatieve 
master.”

Katrien Struyven is coördinator van de Educatieve Masters aan UHasselt
Karin Coninx is vicerector Onderwijs aan UHasselt
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 VAKKENNIS ÉN VAKDIDACTIEK 

Wat is het grote verschil met vroeger?
KARIN CONINX: “In alle lerarenopleidin-
gen gaan vakinhoud en leraarschap voor-
taan hand in hand. Vakkennis en vakdidac-
tiek worden vanaf nu in één geïntegreerd 
programma aangeboden.”
KATRIEN STRUYVEN: “Studenten kunnen 

in één beweging een diploma behalen 
met een dubbele finaliteit. Ze worden te-
gelijkertijd klaargestoomd voor het werk-
veld én voor het onderwijs. Een 18-jarige 
die ervan droomt om leraar wiskunde te  
worden, kan daar voluit in zijn master- 
opleiding voor kiezen en hoeft geen aparte 
1-jarige lerarenopleiding meer te volgen.”

Kan je met een Educatieve Master alleen 
maar leraar worden?
KARIN CONINX: “Absoluut niet. Uiteraard 
bereiden we onze studenten in de eerste 
plaats voor op een carrière als leerkracht in 
de hogere jaren van het middelbaar onder-
wijs, maar tegelijkertijd kijken we bewust 
veel breder. Afgestudeerde educatieve 
masters zijn gedroomde profielen voor elke 
job waarin een combinatie van educatie 
en vakkennis gemaakt wordt. Denk aan 
educatieve medewerkers in socio-culturele 
organisaties, hr-functies die focussen op 
opleiding, of vormings- en trainingsprofes-
sionals binnen overheden, bedrijven en 
andere organisaties.”
KATRIEN STRUYVEN: “Daarom bouwden 
we ook doelbewust een profileringsstage 
in. Tijdens die stage kunnen onze studenten 
meteen andere werkcontexten van na- 
scholers, trainers of docenten verkennen en 
zich in bedrijven, organisaties of aan een 
hogeschool of universiteit laten opmerken.”
KARIN CONINX: “Vanaf dit academiejaar 
kunnen studenten al tijdens hun bachelor-
opleiding een aantal opleidingsonderdelen 

”
Onze afgestudeerden zijn een 

gedroomd profiel voor elke job 
waarin de combinatie van educatie 

en vakkennis belangrijk is 
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– zowel theorie als praktijk - volgen uit de 
Educatieve Master als keuzevak. Een voor-
proevertje, om aan den lijve te ondervinden 
of zo´n masteropleiding hen smaakt.”

 FLEXIBELE TRAJECTEN VOOR  
 ZIJ-INSTROMERS 

En wat met de zij-instromers?
KATRIEN STRUYVEN: “Niet iedereen kiest 
op zijn 18de al meteen voor een loopbaan 
in het onderwijs. Heel wat professionals 
maken die keuze pas veel later en herori-
enteren zich vaak terwijl ze nog een an-
dere job uitoefenen. Ook zij kunnen flexi-
bel instappen in de Educatieve Masters. 
Omdat zij al een masterdiploma op zak 
hebben – en dus al over de nodige vak- 
kennis beschikken – kunnen zij kiezen 
voor een verkort traject dat zich alleen 
toespitst op de specifieke vakken rond het 
leraarschap. Dat organiseren we bewust 
in avondonderwijs zodat de combinatie 
werk-studeren beter haalbaar is.” 
KARIN CONINX: “Ze kunnen dat verkort 
programma van 60 studiepunten ook sprei-
den in de tijd. We geven hen de keuze 
om het traject op één of meerdere jaren af 

te werken. Daarnaast bieden we hen voor 
de meeste onderdelen de optie om het in 
contactonderwijs of in een flexibel traject 
te volgen, met een minimum aan contact-
momenten. Lukt het niet om voor elk oplei-
dingsonderdeel naar de campus te komen, 
dan voorzien we een blended aanbod dat 
ze via zelfstudie en online-toepassingen 
kunnen verwerken.”

De zij-instromers krijgen dus een aparte 
opleiding.
KATRIEN STRUYVEN: “Neen. De reguliere 
masterstudenten volgen hun domeinmaster-
vakken gewoon overdag, maar het pakket 
rond leraarschap volgen ze samen met de 
zij-instromers in avondonderwijs. Op die 
manier kunnen we de heterogeniteit van 
de groep optimaal benutten. Die diversiteit 
vinden we belangrijk.”

Welke educatieve masteropleidingen 
biedt UHasselt aan?
KARIN CONINX: “Aan UHasselt gaat het 
om vier educatieve masters: in gezondheids-
wetenschappen, economie, ontwerpweten-
schappen en wetenschap en technologie. 
Die laatste opleiding organiseren we  

samen met KU Leuven, waarbij het domein- 
gedeelte van de afstudeerrichting enginee-
ring en technologie gedeeltelijk aansluit bij 
de gezamenlijke opleiding industriële we-
tenschappen.”

 DE IDEALE LERAAR 

Wat was de grote uitdaging bij de uit-
bouw van deze programma´s?
KARIN CONINX: “Voor economie kon-
den we verder bouwen op de ervaring uit 
de specifieke lerarenopleiding die we al 
jarenlang organiseren, maar de andere 
drie opleidingen zijn echt helemaal nieuw. 
Daar gaat natuurlijk heel wat denkwerk en 
organisatie aan vooraf. Om het inhoude-
lijke programma in goede banen te leiden, 
bouwden we – onder leiding van Katrien - 
een nieuw team uit van onderwijskundigen 
met onderzoekservaring. We richtten ook 
de School voor Educatieve Studies (SES) in 
om de link tussen onderwijs en onderzoek 
nog sterker te leggen, en onze educatieve 
werking voor het secundair onderwijs uit 
te breiden.”
KATRIEN STRUYVEN: “De voorbije jaren 
hebben we stevige fundamenten uitgezet. 
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 We ontwikkelden een heldere visie op wat 
een academische lerarenopleiding voor 
ons kan en moet zijn, en tekenden een 
sterke structuur uit die zowel visie uitstraalt 
als organisatorisch haalbaar is.”

Hoe is de Educatieve Master op- 
gebouwd?
KATRIEN STRUYVEN: “We zijn vertrok-
ken vanuit het lerarenberoep: Wat zijn de  
noden van het werkveld? En hoe ziet onze 
ideale leraar eruit? Vandaag is die leraar 
veel meer dan de inhoudelijke expert die 
heel enthousiast en gedreven zijn kennis 

”Meertaligheid, diversiteit, nieuwe 
technologische ontwikkelingen,…

alle uitdagingen waar onze 
samenleving mee kampt, kom je 

ook tegen in je klaslokaal. 
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MEER WETEN OVER ONZE EDUCATIEVE MASTERS?
Surf dan naar www.leraarinlimburg.be of www.uhasselt.be/educatieve-master

krachtig leren, diversiteit & talenten,  
innovatie & ontwikkeling, en samenwerking 
& co-creatie. Daar bovenop plaatsen we 
de verschillende expertises waarin onze 
studenten opgeleid worden: het pedago-
gisch-didactische luik, de vakdidactiek en 
vakkennis, flink wat praktijkervaring en een 
stevige onderzoekslijn. Op het einde van 
het traject maken de studenten bovendien 
een masterproef: een praktijkgericht onder-
zoek in een educatieve setting, gericht op 
het verbeteren van de dagelijkse onder-
wijspraktijk.”
KARIN CONINX: “Voor die visie en  

diversiteit, co-creatie en innovatieve tech-
nologieën zit in ons programma verwe-
ven: dat kwam voor ons heel natuurlijk. De  
leuze Teach as you preach dragen we 
hoog in het vaandel.”
KATRIEN STRUYVEN: “En ook de civic 
missie van UHasselt zit duidelijk in het 
programma verweven. Onderwijs is nu 
eenmaal een spiegel van onze maatschap-
pij. Alle uitdagingen waar onze regio mee 
kampt, kom je ook tegen in je klaslokaal. 
Onderwijs kan een fantastische hefboom 
zijn om impact te creëren. Als je écht de 
capaciteiten van elk kind ten volle kan  

meedeelt aan zijn leerlingen. Hij is een 
gepassioneerde professional die met heel 
wat verschillende uitdagingen kan omgaan 
zoals meertaligheid, diversiteit, multicultura-
liteit, leermoeilijkheden, nieuwe technolo-
gische ontwikkelingen,... Zijn werkterrein 
reikt veel verder dan zijn klaslokaal. Om 
de talenten van al zijn studenten te ontwik-
kelen, overlegt hij continu met collega´s, 
directies, ouders, CLB-medewerkers en 
pedagogisch begeleiders. Bovendien 
moet hij kritisch kunnen reflecteren over zijn  
eigen functioneren en effectiviteit. Daarom 
bouwden we ons programma op vier pijlers: 

”We willen leerkrachten opleiden 
die op het terrein verschil kunnen 

maken

opbouw oogsten we veel lof van de beoor-
delingscommissies. UHasselt liet duidelijk 
zien dat we een helder beeld hebben van 
hoe we leerkrachten willen opleiden die 
op het terrein het verschil kunnen maken.”

In het programma herkennen we duide-
lijk het UHasselt-onderwijs-DNA?
KARIN CONINX: “Dat hebben we heel 
bewust zo gedaan. Onze universiteit heeft 
een traditie in onderwijsinnovatie die we 
graag vertaalden in onze Educatieve Mas-
ters. Aandacht voor onderwijsinnovatie,  

benutten en ontwikkelen, dan kan je soci-
ale promotie teweegbrengen.”
KARIN CONINX: “De provincie Limburg 
heeft om die reden altijd al sterk ingezet 
op onderwijs. Met onze Educatieve Mas-
ters kunnen we die inspanningen alleen 
maar versterken. En ook voor UHasselt zelf 
bieden deze nieuwe opleidingen mooie 
nieuwe kansen. Uiteindelijk zullen al onze 
opleidingen de vruchten plukken van onze 
groeiende, didactische expertise. Als vice-
rector onderwijs kan ik daar alleen maar 
ontzettend blij om worden.”▪
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Toen Jacques van Sloun in 1994 zijn 

diploma Bedrijfskunde behaalde, stapte hij 

meteen in het bedrijfsleven. Hij bouwde een 

indrukwekkende carrière uit als consultant 

bij grote spelers als Deloitte, Siemens en 

Abbott. Toch besloot hij vorig jaar om het 

roer helemaal om te gooien. Een loopbaan 

in het onderwijs lonkte. Om zich goed op 

die nieuwe rol voor te bereiden, volgde 

hij de Specifieke Lerarenopleiding aan 

UHasselt. “Terug naar de schoolbanken: 

het was niet evident”, vertelt Jacques.

JACQUES VAN SLOUN BEHAALDE ZIJN DIPLOMA SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING 

“STERK OPGELEIDE LEERKRACHTEN 
ZIJN CRUCIAAL”

“Eigenlijk is mijn passie voor lesgeven al tijdens mijn loopbaan in 
de adviesverlening ontstaan. Lange tijd was ik medeverantwoordelijk 
voor het trainen en coachen van junior consultants. Jonge mensen 
helpen groeien in hun carrière en hen de kneepjes van het vak bijbren-
gen: dat vond ik heerlijk. Dat warme contact, de focus op de unieke 
eigenheid van elke mens,… Dat miste ik steeds vaker in de bedrijfs-
voering van grote bedrijven. De extreme werkdruk en de lange werk-
dagen – vaak ook in het buitenland – begonnen steeds zwaarder te 
wegen in combinatie met een gezinsleven met opgroeiende kinderen. 
En toen ik kinderen van vrienden en familie wat bijles wiskunde gaf, 
merkte ik dat die leraarrol mij heel erg beviel. Dat talent wou ik graag 
wat professioneler gaan ontwikkelen en dus schreef ik mij in voor de 
Specifieke Lerarenopleiding aan UHasselt.”

“Ik maakte mezelf een jaar lang vrij om de opleiding te volgen. Dat 
bleek geen overbodige luxe, want het was een pittig pakket waar 
academische onderzoeksopdrachten en een stevige dosis vakdidac-
tiek voortdurend met elkaar verweven werden. Terug naar de school-
banken gaan: het was niet evident. De opleiding kostte veel tijd en  
energie, maar ik kreeg er ook behoorlijk wat voor terug. De docenten 
waren stuk voor stuk inspirerende rolmodellen die de theorieën uit de 
cursus heel zichtbaar in hun lespraktijk vertaalden. Met de nieuwe 
inzichten en de praktijkervaring die ik opdeed, voel ik me goed ge-
wapend om die nieuwe carrière in het onderwijs aan te gaan.”

“Tijdens mijn opleiding was ik ook betrokken bij de vormgeving 
van de nieuwe Educatieve Master. In eerste instantie stond ik 
best kritisch ten opzichte van dat nieuwe concept. Hoe aanlok-
kelijk het ook klonk om in één beweging af te studeren als vak 
specialist én als leraar: ik vreesde toch wat kwaliteitsverlies 
op inhoudelijk vlak. Als ik het programma vandaag bekijk, 
blijkt die angst onterecht. Ik vind het fantastisch hoe UHasselt 
erin geslaagd is om stevige vakinhoud naadloos te verweven met 
vakdidactiek. Onze maatschappij schreeuwt vandaag om goed op-
geleide leerkrachten, en dankzij de Educatieve Masters gaan straks 
– een jaar eerder dan voordien – gepassioneerde en goed opge-
leide professionals klaar staan om de uitdagingen in het onderwijs 
voluit aan te gaan.” ▪
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Al van vóór ze aan de opleiding handelswetenschappen begon, wist Hava Gokuzum het: 

zij wou leerkracht economie worden. De start van de Educatieve Master luidt voor haar 

een heel nieuw en spannend hoofdstuk in. “Ik heb er ontzettend veel zin in. Eindelijk kan 

ik beginnen aan wat ik al zo lang wil doen”, aldus de UHasselt-studente.

HAVA GOKUZUM STROOMT NA HAAR BACHELOR DOOR NAAR DE EDUCATIEVE MASTER

“IK HEB ER ONTZETTEND VEEL ZIN IN!”

“Dat ik in het onderwijs wou stappen, wist 
ik al lang. Met tieners werken, en hen hel-
pen groeien: daar ligt mijn passie. In de  
zomervakanties werk ik als monitor met kin-
deren en jongeren. Die interactie smaakt. Die 
ervaringen prikkelen. Bovendien had ik in 
de middelbare scholen een paar excellente 
rolmodellen. Leerkrachten die je zoveel  
meer dan hun vak aanleerden, en bij wie 
je met al je vragen en twijfels terecht kon. 
Zo iemand wil ik ook zijn.”

“Toen ik aan de opleiding handels- 
wetenschappen startte, ging ik ervan uit dat 
ik na mijn masteropleiding een Specifieke  
Lerarenopleiding zou volgen. Met de  
Educatieve Master is dat nu niet langer  
nodig, en kan ik in één beweging afstude-
ren als leerkacht Economie. Dat vind ik ont-
zettend positief. Niet alleen omdat ik er tijd 
mee win, maar vooral omdat ik daardoor 
vandaag al mag beginnen aan dat nieuwe 
hoofdstuk, en mij twee jaar sneller al kan 
voorbereiden op dat lerarenberoep.”

“Dat ik de eerste generatie ben om in dat 
nieuwe traject te starten, schrikt mij niet af. 
Integendeel. Dat maakt het misschien nog 
extra spannend. In de keuze van mijn mid-
delbare school of universiteit heb ik mij ook 
nooit door anderen laten leiden. Ik weet 
wat ik wil, en wil daar voluit voor gaan. Ik 
ben superbenieuwd naar de lessen én naar 
de stages. En ik kijk uit naar de interactie 
met proffen en medestudenten, met wie ik 
eenzelfde passie voor onderwijs deel. Laat 
dat academiejaar maar starten!” ▪
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“HOE LANG 
MAG OPA MET 

DE AUTO BLIJVEN 
RIJDEN?

DE BALANS TUSSEN VRIJHEID EN VERKEERSVEILIGHEID

“Mijn moeder is 87 en rijdt nog met de auto, maar is dat 

wel veilig? Die vraag wordt steeds vaker aan de huis-

arts gesteld. Logisch, want het aantal oudere bestuur-

ders blijft stijgen. Toch is het voor artsen niet zo evident 

om een juiste beslissing te nemen”, vertelt dr. Judith  

Urlings. In haar doctoraatsonderzoek ontwikkelde 

zij, in samenwerking met het Jessa Ziekenhuis, een  

nieuwe evaluatiemethode om sneller en laagdrempe-

liger de rijgeschiktheid van ouderen te helpen bepalen.

Waar komt je fascinatie voor dit thema 
vandaan?
JUDITH URLINGS: “Ik heb altijd een grote 
liefde gehad voor senioren. De interesse 
voor verkeersveiligheid kwam pas later. 
Toch was ik meteen geboeid door dit  
topic. Wat gebeurt er precies in de herse-
nen van ouderen? Welke invloed heeft dat 
op hun gedrag en op hun rijvaardigheid? 
En hoe kunnen we dat objectief gaan  
evalueren? Voor een neurospychologe zijn 
dat bijzonder boeiende vragen.” 

 MIJN AUTO. MIJN VRIJHEID. 

Waarom is die rijgeschiktheid van  
senioren zo relevant vandaag?
JUDITH URLINGS: “Mensen leven almaar 
langer en blijven ook steeds langer zelf met 
de auto rijden, maar dat ouder worden ge-
beurt niet altijd zonder kwaaltjes. Wanneer 
is iemand op leeftijd nog geschikt om zelf-
standig te rijden? Die vraag wordt steeds 
vaker gesteld. Vaak zijn het de kinderen 
van senioren die zich op een bepaald  

moment zorgen beginnen te maken en met 
hun ongerustheid gaan aankloppen bij de 
huisarts. Maar op welke basis moet hij 
die beslissing maken? Op basis van een  
gesprek met de patiënt in zijn kabinet? Dat 
is niet zo evident. Toch heeft de beslissing 
van die arts verregaande gevolgen. Als 
je ouderen uit hun wagen weert, heeft dit 
impact op hun sociale leven, hun welbevin-
den en zelfs op hun gezondheid. Dat blijkt 
duidelijk uit ander onderzoek. We weten 
dat ouderen die nooit de bus hebben ge-
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ONDERZOEK IN ACTIE

”We willen artsen helpen om 
sneller, onderbouwder en 

laagdrempeliger de rijgeschiktheid 
van ouderen te beoordelen

nomen, niet plots alle verplaatsingen die ze 
met hun auto maakten met het openbaar 
vervoer gaan doen. Ze gaan gewoon min-
der de deur uit en maken een grotere kans 
om zorgbehoevend te worden. Hoe kan je 
als arts een objectieve afweging maken? 
Wanneer primeert de algemene verkeers-
veiligheid? En tot op welk moment staat 
de onafhankelijkheid en het welzijn van 
de individuele oudere voorop? Dat is een 
oefening in balans.” 
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 STRESSERENDE RIJTESTEN 

Wat heb je precies onderzocht?
JUDITH URLINGS: “Hoe kunnen we – met 
instrumenten die al gangbaar zijn in de 
klinische praktijk – snel en laagdrempelig 
gaan evalueren of ouderen nog geschikt 
zijn om zelf met de wagen te rijden? 
Op dit moment verwijzen artsen vaak 
door naar CARA, het rijgeschiktheidscen-
trum van VIAS Institute. Uit jaarcijfers van 
VIAS blijkt dat 90 procent van de oudere  
bestuurders die zo´n evaluatie afleggen, 
toch slagen. Dat is een bijzonder hoog 
aantal. Je kan je dus de vraag stellen of 
we die senioren echt allemaal aan die 
dure, complexe en bijzonder stresserende  
test moeten onderwerpen. Met mijn  
doctoraatsonderzoek wilden we artsen 
helpen om sneller, onderbouwder en laag-
drempeliger de rijgeschiktheid van ouderen 
te beoordelen. Ik werkte een gefaseerde  
evaluatiemethode uit die voorspellend 
werkt, waardoor enkel de complexe geval-
len nog een rijproef op de weg moeten 
afleggen.”

Hoe heb je dat aangepakt?
JUDITH URLINGS: “We hebben alle senioren 
die deelnamen aan de studie onderworpen 
aan een uitgebreid neurologisch onder-
zoek, en hen een een rit op de weg laten 

doorlopen. Vervolgens hebben we in kaart 
gebracht welke medische testen voorspel-
lend werkten. Op basis van drie medische 
testen (zichtscherpte, lichamelijke flexibili-
teit en kennis van verkeerstekens) konden 
we bij de helft van de onderzochte bestuur-
ders perfect inschatten of zij zouden sla-
gen voor de rijproef. Zo kunnen we op een 
wetenschappelijk onderbouwde manier de 
grijze zone verkleinen, en enkel de twijfel- 
gevallen nog doorverwijzen voor een prak-
tische proef. 

 KRITISCH ZELFINZICHT  

Je ontwikkelde ook een vragenlijst die ou-
dere bestuurders moet attent maken op 
mogelijke problemen. Waarom?
JUDITH URLINGS: “Vooral om de oudere 
bestuurders te sensibiliseren. Het gaat niet 
alleen om vragen die peilen naar de hou-
ding van de oudere bestuurder in het ver-
keer, maar ook om heel feitelijke vragen als: 
onderga je elk jaar een oogtest? Heb je 
met je arts of apotheker al gesproken over 
je medicatie en de impact hiervan op je rij-
vermogen? De score geeft aan of de chauf-
feur best eens met zijn arts gaat praten over 
zijn of haar rijvaardigheid. De vragenlijst is 
niet dwingend. We willen de oudere be-
stuurder gewoon heel bewust, maar kritisch 
doen stilstaan bij eventuele problemen.” 

Op basis van jouw onderzoek werd  
Samen Veilig Mobiel opgestart. Hoe  
belangrijk is dat voor jou?
JUDITH URLINGS: “Heel belangrijk.  
Samen Veilig Mobiel is een rijvaardig-
heidscentrum dat een goede ondersteuning 
biedt aan oudere bestuurders, familieleden 
en artsen. Hier kunnen oudere bestuurders 
grondig geëvalueerd en getraind worden, 
want zelfs wanneer er problemen zijn met 
de rijvaardigheid, kunnen we nog probe-
ren te remediëren. Ook dat blijkt uit mijn 
onderzoek. Elk begeleidingstraject is maat-
werk. We houden steeds rekening met de 
mogelijkheden, beperkingen en wensen 
van de individuele bestuurder. Het is im-
mers best mogelijk dat een oudere chauf-
feur nog perfect in staat is om met de auto 
te rijden, maar dat misschien beter niet 
meer doet als het donker is. Die gradaties 
stellen ons in staat om oudere bestuurders 
zo lang mogelijk veilig en zelfstandig mo-
biel te houden. Met een gefaseerde af-
bouw van de situaties waarin je auto rijdt, 
koop je bovendien ook tijd om alternatieve 
vervoerswijzen te leren kennen waarmee 
je jouw verplaatsingen kan compenseren. 
Dat is een veel zachtere landing dan wan-
neer je plots moet stoppen omdat het echt 
niet meer verantwoord is.” ▪

ONDERZOEK IN ACTIE



UHASSELT IN ACTION 

Onderzoekers van UHasselt zijn er als eersten in geslaagd om roetvervuiling 

in de placenta vast te stellen. “Al zeer vroeg in de zwangerschap – op 12 weken 

-hebben we zowel aan de moederzijde als aan de foetale zijde van de placenta 

roetdeeltjes teruggevonden”, zeggen UHasselt-onderzoekers prof. dr. Tim Nawrot 

en dr. Hannelore Bové. 

Er werd al langer vanuit gegaan dat via de 
placenta naast voedingsstoffen en zuurstof 
ook vervuilende partikels zoals roetdeeltjes 
overgedragen kunnen worden naar de 
foetus, maar dit is nooit eerder vastgesteld. 
“Tot nu dus”, zegt dr. Hannelore Bové, die 
28 placenta´s onderzocht op roetvervui-
ling met een lasertechniek die ze samen 
met collega-onderzoekers tijdens haar  
doctoraat aan UHasselt ontwikkelde in  
samenwerking met KU Leuven.

“We weten dat luchtverontreiniging  
schadelijk is, en dat roet kankerverwek-
kend kan zijn Bij zwangerschappen wordt 
luchtvervuiling gelinkt aan vroeggeboortes 
en een lager geboortegewicht”, zegt prof. 
dr. Tim Nawrot. Welke gevolgen deze 
roetvervuiling precies heeft op de foetus 
moet verder onderzocht worden. “Maar 
over vijftig jaar zullen we geschokt zijn dat 
er zo lang, zo weinig gedaan werd tegen 
roetvervuiling”, aldus de onderzoekers. ▪
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AL NA 12 WEKEN 
ZWANGERSCHAP KOMT FOETUS 

IN AANRAKING MET ROETDEELTJES

WERELDPRIMEUR



“KINDEREN LEREN 
PROGRAMMEREN, IS 

INVESTEREN IN DE TOEKOMST!”

CODERDOJO IN CUBA

Hoe help je de capaciteit in datasciences en big 

data-analysemethodes in Havana uitbouwen,  

zowel in onderwijs als onderzoek? De UHasselt- 

onderzoekers van I-BioStat keken verder dan de klassieke 

paden. Naast het ontwikkelen van cursusmateriaal en 

opzetten van duurzame onderzoeksuitwisselingen, 

organiseerde prof. dr. Dirk Valkenborg een CoderDojo 

voor kansarme kinderen. En dat werd gesmaakt.

Hoe is het idee ontstaan?
DIRK VALKENBORG: “Eigenlijk past zo´n 
CoderDojo perfect binnen het idee van duur-
zame capaciteitsopbouw, want de toekomst 
ligt bij jongeren. Als je kinderen op jonge 
leeftijd kan enthousiasmeren voor STEM, dan 
levert dat op termijn altijd op. Met mijn eigen 
kinderen neem ik ook deel aan CoderDojo´s 
en je ziet dat die aanpak werkt. Toen ik op 
de website van CoderDojo zag dat ze in 
Cuba nog niet actief waren, ben ik daar met-
een mee aan de slag gegaan.”

Kostte het veel moeite om je Cubaanse 
partners van die idee te overtuigen?
DIRK VALKENBORG: “Helemaal niet. Het 
paste eigenlijk perfect in de visie van de 
universiteit. Ze zetten heel wat sociale  
projecten op touw voor de gemeenschap.”

Hoe ben je eraan begonnen?
DIRK VALKENBORG: “Alles verliep ver-
bazingwekkend vlot. Via mijn contacten 
aan Havana University vond ik snel ge-
passioneerde mentoren die zo´n project 
konden trekken. In Cuba wordt je hele op-
leiding door de staat betaald, maar als je  
afgestudeerd bent, moet je die investering 
terugbetalen in de vorm van sociale dienst-
verlening. In dat systeem was het niet zo 
moeilijk om jonge, gemotiveerde bachelors 
informatica te vinden die kinderen wilden 
warm maken voor programmeren.”

Het oorspronkelijke idee was om een  
CoderDojo te organiseren voor de kinde-
ren van het academisch personeel.
DIRK VALKENBORG: “Dat klopt. Het zijn 
de lokale mentoren die het idee lanceer-
den om ons op de lokale straatkinderen te 
richten. De universiteit ligt in het midden 
van een buurt waar veel straatkinderen 
wonen met een gewelddadig verleden. 
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Havana University zet al heel wat sociale 
initiatieven op voor deze kinderen en de 
CoderDojo kon perfect in die activiteiten 
ingepast worden. Maar het was wel een 
risico natuurlijk. Kinderen die moeilijk met 
hun emoties kunnen omgaan én computers: 
dat is niet altijd een succesrecept. En toch 
is dat fantastisch verlopen.”

Zijn jullie gewoon uitgegaan van de 
Vlaamse CoderDojo-aanpak?
DIRK VALKENBORG: “Oorspronkelijk wel. 
We kozen voor de laagdrempelige Scratch-
programmeertaal van MIT, vertaalden het 
cursusmateriaal naar het Spaans en zet-
ten – naar Vlaams recept - een workshop 
op van 2,5 uur voor 25 kinderen. En dat 
werkte! Voor veel kinderen was het de al-
lereerste keer dat ze met een computer in 
aanraking kwamen en ze waren oprecht 

geïnteresseerd. Volledig in de lijn van de 
CoderDojo-filosofie lieten we de kinderen 
voluit experimenteren, maar we merkten 
wel dat we in de toekomst toch een klein 
beetje meer sturing moeten inbouwen.”

Waarom is dat nodig?
DIRK VALKENBORG: “Onze kinderen 
groeien met computers op. In elke woon-
kamer is er wel een computer voorhan-
den, en heel wat speelgoed heeft een 
technologische component. Cubaanse 
kinderen hebben dat niet. Voor hen is 
die computer echt onbekend terrein. 
Bovendien komen in Vlaanderen ook 
ouders mee naar de CoderDojo´s. 
Hoewel ze de computer niet mogen 
aanraken, stimuleren ze hun kinderen 
positief tijdens het exploratieproces.  
Deze kinderen moesten het allemaal op  

eigen houtje uitzoeken. Met wat extra  
tussenstappen en een beetje meer sturing 
halen zij nog meer uit deze ervaring.”

Hoe waren de reacties?
DIRK VALKENBORG: “Ontzettend positief. 
De kinderen waren laaiend enthousiast en 
ook de mentoren hebben de smaak hele-
maal te pakken. Ondertussen hoor ik dat 
de derde CoderDojo succesvol verlopen 
is. Binnenkort proberen we een tweede 
CoderDojo op te zetten voor de kinderen 
van de werknemers van partnerorganisatie 
CIM. Als die partner ook de CoderDojo 
voor straatkinderen wil sponsoren, kunnen 
we het initiatief duurzaam verankeren in 
het sociale programma van de universiteit.  
In 2020 loopt ons project in Cuba af, 
maar het zou mooi zijn als de CoderDojo 
kan blijven bestaan.”▪
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CAPACITEITSOPBOUW IN 
DATA SCIENCE

Dit initiatief kader in het grootschalige VLIR-

UOS-project “A Cuban-Flemish Training and 

Research Program in Data Science and Big 

Data Analysis” dat inzet op capaciteitsop-

bouw in datasciences en big-data-analyse-

methodes voor openbare gezondheidszorg, 

epidemiologie, biotechnologie en medisch 

onderzoek. I-BioStat-onderzoekers (Ziv Shke-

dy, Geert Molenberghs) bundelen de krachten 

met KU Leuven (Ariel Alonso), Havana Univer-

sity en de gouvernementale onderzoeksinstel-

lingen CIM, CENCEC en IPK. UHasselt coör-

dineert dit tweejarig programma.
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VEEL-
BELOVENDE 
STAP IN MS-
ONDERZOEK

UHASSELT IN ACTION

netwerk van opleidingen rechten met een PGO-concept dat UHassselt coördineert. Tijdens 
een Mutual Learning Seminar wisselden de universiteiten twee dagen lang best practices uit 
en legden ze de bouwstenen voor een verdere uitbouw van de samenwerking.     

UHASSELT-RECHTENOPLEIDING WISSELT BEST 

PRACTICES UIT MET BUITENLANDSE UNIVERSITEITEN

De opleiding Rechten van UHasselt trekt al van bij haar oprichting voluit 
de kaart van ProbleemGestuurd Onderwijs (PGO). Die aanpak inspireert,  
rendeert en maakt indruk. Ook buiten onze landsgrenzen. In mei 2019 
kwamen Rechtenfaculteiten met PGO-ervaring uit Zweden (Umea) en  
Nederland (Amsterdam en Rotterdam) naar onze campus in Hasselt.
 
Het bezoek van de Nederlandse en Zweedse collega´s kaderde in de opstart van een 

1 op 1.000 Belgen lijdt aan MS, een 
chronische inflammatoire aandoening die 
het centrale zenuwstelsel aantast. “Als je 
aan MS lijdt, valt je eigen afweersysteem 
de beschermende isolatielaag rond je  
zenuwcellen – het myeline – aan. Daar-
door kunnen de zenuwen afsterven”, legt 

Onderzoekers van UHasselt en  
UMaastricht hebben voor het eerst  
de aanmaak van de stof myeline, die 
door MS wordt afgebroken, terug kun-
nen stimuleren. “Een belangrijke stap 
in de zoektocht naar een behande-
ling”, zeggen onderzoekers prof. dr. 
Tim Vanmierlo en dr. Lize Piccart. 

EERSTE GENERATIE 

HANDELSWETENSCHAPPERS STUDEERT AF 

Een vijftigtal masterstudenten handelswetenschappen kregen in juli 2019 hun diploma. 
Zij zijn de allereerste generatie van de opleiding, die in 2015 naar aanleiding van 
het SALK-plan werd opgestart. “Met hun praktische geest zorgen onze handelsweten-
schappers voor een nieuwe economische dynamiek in Limburg en ver daarbuiten”, 
zegt Piet Pauwels, decaan Bedrijfseconomische wetenschappen..

De Limburgse bedrijfswereld is blij met deze eerste generatie handelswetenschappers. 
Velen vanhen kregen al jobs aangeboden, vaak bij bedrijven waar ze al tijdens hun 
studie een businessproject voor uitwerkten.
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ACADEMIEJAAR GEOPEND!

Met de Stoet der Togati door de Hasseltse binnenstad, de uitreiking 
van de Diversiteitsprijs en een academische zitting gaf UHasselt op 19  
september het startschot voor een nieuw academiejaar.

De openingszitting stond dit jaar in het teken van internationalisering. “Met 15% 
studenten en 45% doctorandi uit het buitenland mag UHasselt zich trots een inter-
nationale universiteit noemen. Die blik op de wereld is belangrijk voor elke univer-
siteit. Hoe beter UHasselt zich internationaal op academisch vlak kan positioneren, 
des te groter ook de expertise, het internationale netwerk en de meerwaarde die 
we voor onze regio kunnen leveren”, aldus rector De Schepper.

prof. dr. Tim Vanmierlo uit. “Na een eerste 
fase waarin opflakkeringen en herstelfasen  
elkaar afwisselen, treedt progressieve 
MS op. Dan treedt geen herstel meer op 
en wordt het beschermende myeline in de  
hersenen onvoldoende hersteld.”

“Voor het eerst zijn we er nu in geslaagd 
om dat herstel binnen experimentele proef-
diermodellen voor MS te stimuleren. Een 
belangrijke en veelbelovende stap naar 
een therapie”, aldus dr. Lize Piccart. Met 
een innovatiemandaat van VLAIO wordt 
het onderzoek voortgezet, in samenwerking 
met het Vlaamse biotech-bedrijf Rewind  
Therapeutics.

VOEDINGSPRODUCTEN SCREENEN

OP BACTERIËN 

Terugroepacties voor voedingsproducten die besmet zijn met bacteriën: 
dat is binnenkort voorgoed verleden tijd. UHasselt heeft samen met 
Maastricht University en KU Leuven een sensortechnologie ontwikkeld 
die bacteriële verontreinigingen snel en goedkoop kan testen tijdens het 
productieproces.

Hoe detecteer je bacteriële verontreiniging op voedingsproducten? Vandaag gebeurt 
dat vooral door op regelmatige tijdstippen stalen te laten onderzoeken door gespeci-
aliseerde laboratoria. Die methode is echter tijdrovend. Het kan tot een week duren 
om tot een definitieve analyse te komen, met terugroepacties – die tot economisch 
verlies en imagoschade leiden – tot gevolg. Met de nieuwe sensortechnologie kun-
nen de producten binnenkort al tijdens het productieproces getest worden. En dat kan 
in de toekomst terugroepacties en uitbraken wellicht voorkomen.

Via het project AgrEUfood investeert Interreg Vlaanderen-Nederland 850.000 
euro om deze nieuwe technologie verder te ontwikkelen en in de praktijk te testen. 
Om de technologie op de werkvloer te implementeren, werken de universiteiten 
samen met vier bedrijven, het Brightlands Campus Greenport Venlo en het Vlaams 
Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek.



De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor vier nieuwe opleidingen aan UHasselt. Eén van deze opleidingen is de master  
Materiomics. Wat houdt deze unieke masteropleiding precies in? En waarom heeft Vlaanderen behoefte aan deze profielen?
UHasselt vroeg het aan Yves Van Rompaey, senior vice president Corporate Research & Development bij Umicore.

GROEIPLAN UHASSELT
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“MET ÉÉN DISCIPLINE KOM JE ER VANDAAG NIET MEER”
MATERIOMICS

Met de nieuwe opleiding Materiomics kiest 

UHasselt resoluut voor een multidisciplinaire 

masteropleiding op het snijvlak tussen 

chemie, fysica en materiaalwetenschappen. 

“Die multidisciplinaire insteek is de juiste 

keuze”, zegt Yves Van Rompaey, senior vice 

president Corporate Research & Development 

bij Umicore. “Met expertise uit slechts één 

discipline kom je er vandaag niet meer.”

GROEIPLAN

Waren jullie meteen enthousiast over de plannen voor de mas-
teropleiding Materiomics?
YVES VAN ROMPAEY: “Absoluut. Wetenschappelijke profielen 
die fysica, materiaalwetenschappen en chemie combineren: dat 
is voor ons een droomprofiel. Die combinatie is enorm interessant 
als je nieuwe katalysematerialen, batterijmaterialen en recycling-
technieken wil ontwikkelen. Afgestudeerde wetenschappers die 
een stevige chemische kennis kunnen combineren met een sterk 
materiaalinzicht en een doorgedreven expertise in karakterisatie-
technieken zijn goud waard.”

Waarom is die combinatie zo belangrijk?
YVES VAN ROMPAEY: “Een nieuw materiaal chemisch kunnen  
synthetiseren is één ding, maar je moet ook goed kunnen begrijpen 
hoe dat materiaal interageert met de rest van het geheel in bijvoor-
beeld een batterij. Zoals iedereen weet kan het wel eens mislopen 
met een batterij. Daar zijn al verschillende voorbeelden van in de 
pers geweest. Dat soort scenario´s wil je natuurlijk vermijden en 
de enige manier om daarvoor te zorgen is om nieuwe materialen 
volledig te karakteriseren, te testen in alle omstandigheden en al 
die inzichten continu met elkaar te verbinden. Nieuwe materialen  
ontwikkelen draait om veel méér dan alleen het maken van die mate-
rialen. Alleen wanneer we die materialen vanuit zo veel mogelijk ► 
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“MET ÉÉN DISCIPLINE KOM JE ER VANDAAG NIET MEER”
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verschillende perspectieven benaderen, 
kunnen we erin slagen om materialen en 
hun functioneren volledig te begrijpen, te 
verbeteren en problemen in de toepassing 
te vermijden.  Maar bovenal kan een breed 
inzicht in het functioneren van het materiaal 
ook materialen differentiëren waardoor we 
een competitief voordeel kunnen opbou-
wen. Daarom is het extreem belangrijk dat 
je wetenschappers goed getraind zijn om 
vanuit een zo breed mogelijke blik naar 
zo´n nieuw materiaal te kijken.”

Is multidisciplinariteit in uw sector  
vandaag belangrijker dan vroeger?
YVES VAN ROMPAEY: “Die tendens naar 
meer multidisciplinariteit zie je overal. On-
derzoeksgroepen, R&D-afdelingen van  
grote bedrijven,… ze zijn vandaag niet 
langer per discipline georganiseerd maar 
bundelen over de grenzen van verschil-
lende wetenschappelijke domeinen de 
krachten om samen – vanuit een brede 
blik – nieuwe oplossingen te bedenken. 
Eén enkele specialisatie helpt je niet meer 
vooruit als je nieuwe materialen aan het 
ontwikkelen bent. Je moet de disciplines 
kunnen overstijgen om het verschil te kun-
nen maken.”

Omdat klanten veeleisender geworden 
zijn?
YVES VAN ROMPAEY: “En omdat de  
wereld complexer geworden is. We pro-
beren altijd maar meer energie in een klei-
ner volume te stoppen, maar dat brengt 
ook grotere risico´s met zich mee. En hoe  
groter de risico´s, hoe beter je het materiaal-
moet begrijpen en vanuit hoe meer verschil-
lende perspectieven je naar dat materiaal 
moet kunnen kijken. Ook duurzaamheid is,  
terecht, een issue. Al van bij de ontwik-
keling moet je goed nadenken over de  
recyclagemogelijkheden. Umicore vindt 
dat extreem belangrijk. Wij maken niet 
alleen materiaaloplossingen maar probe-
ren daarbij ook steeds een duurzame be-
voorrading op te bouwen. Alle materialen 
die we kunnen recycleren, geven we een 
volgend leven. En schaarse grondstof-
fen benutten we maximaal. Als je met al 
die verschillende aspecten – efficiëntie, 
duurzaamheid, prijs-kwaliteitverhouding –  
rekening wil houden, veronderstelt dat een 
bijzonder brede blik.”

Zijn specialisten dan overschat?
YVES VAN ROMPAEY: “Specialisten zullen 
altijd belangrijk blijven. Wij zullen altijd 

”Bij umicore hebben we 
mensen nodig die vanuit een 

helikopterperspectief het 
overzicht behouden
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mensen blijven nodig hebben die zich heel 
diep in één bepaald topic kunnen ingraven 
en die daarin een doorgedreven expertise 
vergaren. Die hebben we bij Umicore 
ook, en zo´n PhD-profielen zullen we ook  
blijven aanwerven. Maar daarnaast heb-
ben we óók mensen nodig die vanuit een 
helikopterperspectief het overzicht behou-
den. Specialisten brengen waardevolle 
puzzelstukjes aan, maar je hebt ook ge-
neralisten nodig om de puzzel te kunnen 
leggen.”

Een wetenschappelijke masteropleiding 
kan dus best zo breed mogelijk zijn?
YVES VAN ROMPAEY: “Dat is alleszins 
mijn overtuiging. Ik verwacht van een  
universiteit vooral dat ze haar wetenschap-
pers zo breed mogelijk opleidt en fors  
investeert in een stevige basis. Specialiseren  
is belangrijk, maar dat kan nog altijd in 
een doctoraat. In een masteropleiding 
kan je onmogelijk diepgang geven aan 
elke potentieel relevante specialisatie.  
Alleen al op vlak van batterijmaterialen zijn 
die specialisaties gewoonweg niet bij te 
houden. Een universiteit die haar master-

studenten een sterke technisch-wetenschap-
pelijke basis meegeeft, reikt hen daarmee 
voldoende aanknopingspunten aan om  
interessante, nieuwe inzichten aan te  
grijpen en te benutten.” 

Waarom is het belangrijk dat  
Vlaanderen inzet op dit wetenschappe-
lijk masterprofiel?
YVES VAN ROMPAEY: “Snelheid is 
vandaag een cruciale factor voor elke  
innovatie. Onze concurrentie zit in China 
en naar mijn gevoel draait de klok daar 
toch wat sneller dan hier. De typisch  
Aziatische arbeidsethiek en goedkopere 

”Om de concurrentie aan 
te kunnen gaan, zijn sterk 

opgeleide wetenschappers 
een must

arbeidskrachten maken dat men aan die 
kant van de wereld veel meer capaciteit 
kan inzetten op dezelfde uitdagingen. De 
enige manier om die concurrentie voluit te 
blijven aangaan, is slimmer zijn en breder 
kijken. Sterk opgeleide wetenschappers 
zijn daarvoor een must. Wij moeten toe-
gang blijven hebben tot hoogopgeleide, 
sterke wetenschappers. Als UHasselt straks  
masterstudenten kan opleiden met zo´n 
multidisciplinair profiel, dan plukken wij 
daar ongetwijfeld de vruchten van. Voor 
Umicore zou de opleiding Materiomics 
een grote meerwaarde zijn!”▪
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OVER DE GRENZEN

Wat begon als een schoolopdracht, 

groeide uit tot een echte 

onderneming. De meegroei-

rompertjes die Caro Gaethofs, Arwen 

Droogmans, Laurens Ilsbroekx, Seppe 

Lecis en Lisa Oderkerk ontwikkelden 

en produceerden, zorgden voor 

krantenkoppen, ondernemersprijzen 

en veel interesse van retailers. Eind 

juni mochten de UHasselt-studenten 

op een Europese ondernemersfinale 

in Oslo hun product gaan voorstellen.

Welke opdracht kregen de studenten handelswetenschappen 
precies?
PIETER VANDEKERKHOF: “Bedenk een product dat het leven 
van de consument makkelijker maakt. Onderzoek in welke vorm 
dat idee zijn plek op de markt kan veroveren. Bouw je netwerk 
uit. Ontwikkel het product en vermarkt! Die opdracht krijgen alle 
studenten in tweede bachelor handelswetenschappen in het vak 
Ondernemen. Het idee is dat studenten in een veilige, beschermde 
omgeving kunnen ervaren wat ondernemen in de praktijk betekent. 
Daarbij kunnen we ook rekenen op de steun van Vlajo die met hun 
Small Business Projects heel wat ervaring hebben op dit terrein.”
LISA ODERKERK: “We beseften meteen dat dit geen vak was 
zoals de andere. We moesten geen bestaande ondernemingen 
bestuderen en analyseren, maar het echt helemaal zelf gaan doen. 
En daar keken we enorm naar uit.” ►

“ ONZE MEEGROEIRO MPER BLEEK EEN 
 SCHOT IN DE ROOS“

VAN SCHOOLOPDRACHT TOT ONDERNEMING
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“ ONZE MEEGROEIRO MPER BLEEK EEN 
 SCHOT IN DE ROOS“
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Hoe goed kenden jullie elkaar vóór dit 
avontuur
LISA ODERKERK: “Ik kende helemaal  
niemand.”
SEPPE LECIS: “Iedereen moest thuis de 
ENTRE-Spiegel-competentietest afleggen. 
Daaruit bleek duidelijk waar jouw  
troeven en zwaktes lagen. Netwerken,  
leiderschap, verantwoordelijkheidszin, 
doorzettingsvermogen en marktinzicht,… 
Om een nieuw product in de markt te 
zetten, heb je al die skills nodig. Bij de 
groepssamenstelling kwam het erop aan 
om al die vaardigheden in één team te 
verzamelen.”
CARO GAETHOFS: “Maar dat betekent 
niet dat elk teamlid zich beperkte tot de 
taken waarin hij excelleerde. We hebben 

OVER DE GRENZEN

voorstel terug op tafel legde. En toen zijn wij 
opnieuw aan het denken gegaan. Al snel  
zagen we in dat dit idee het meest  
potentieel had voor baby´s, omdat die nu 
eenmaal groeien als kool. Zeker tijdens dat 
eerste jaar.”
PIETER VANDEKERKHOF: “En omdat de 
mama van Lisa nog professioneel actief 
geweest was als ontwerpster van kinder- 
kledij werd dat ondernemersidee ook  
meteen haalbaar. Dit was echt een  
product dat ze effectief konden ontwikkelen, 
produceren en vermarkten. Zelfs binnen de  
strakke tijdsgrenzen van een academie-
jaar.”

Hoe zouden jullie je product zelf  
omschrijven?
CARO GAETHOFS: “De IZI fit babyromper  
is één babyrompertje dat drie maten om-
vat. Het is verstelbaar in de breedte én in 
de lengte. Het groeit dus een jaar lang 
mee met elke baby. Het concept is heel 
simpel, maar het speelt wel in op een re-
ele behoefte van iedere ouder.”

Wat was het moeilijkste onderweg?
LISA ODERKERK: “Het ontwerp en de 
technische tekeningen. Eenmaal we dat 
gevonden hadden, konden we via de  
professionele contacten van mama snel 
met de productie starten.”
SEPPE LECIS: “Het samenwerken verliep 
ook niet altijd even makkelijk. We zijn vijf 
sterke persoonlijkheden bij elkaar, en dan 
botst het soms al eens. Daarin hebben we 
heel veel bijgeleerd.”
LAURENS ILSBROEKX: “Over de essentie 
waren we het altijd wel eens, maar over 
de concrete aanpak konden de meningen 
al een keer verschillen. (lacht)
SEPPE LECIS: “En als je dan via een chat-
box begint te communiceren met elkaar, 
explodeert de boel al snel. (lacht) Dat is 
misschien nog wel de beste les die we ge-
leerd hebben: Zijn er meningsverschillen? 
Praat die dan face-to-face uit. Via chatbe-
richten gaan conflicten alleen nog sneller 
groeien.”

allemaal genetwerkt, leiderschap getoond 
en ons marktinzicht aangescherpt.”

Hoe is het idee van de meegroeiromper 
ontstaan?
LISA ODERKERK: “Laurens lanceerde al 
tijdens een van de eerste brainstormsessies 
het idee van verstelbare kledij. Broeken 
die je niet alleen in de breedte maar ook 
in de lengte kon aanpassen. Maar eerlijk 
gezegd voelden wij maar weinig voor dat 
idee. Hoe kon zo´n broek er ooit mooi uit-
zien? Dat leek ons onmogelijk.”
SEPPE LECIS: “Wij zagen op dat moment 
meer potentieel in handschoenen met een 
smaakje voor tandartsen.” (lacht)
LAURENS ILSBROEKX: “Het was onze  
docent Pieter Vandekerkhof die het  

Pieter Vandekerkhof

Lisa Odekerk
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Wanneer wisten jullie dat jullie idee echt 
een succes kon worden?
CARO GAETHOFS: “Eigenlijk pas toen 
we de eerste ondernemingswedstrijd  
wonnen. We namen – zonder enige  
verwachtingen - deel aan de Limburgse 
finale van de Vlajo-wedstrijd voor Small 
Business Projects. En plots wonnen we die. 
Ook in de Vlaamse finale sleepten we de 
overwinning in de wacht. Zulke successen 
geven je vleugels, energie én heel veel 
goesting om door te gaan.”
LISA ODERKERK: “Die prijzen gaven ons 
veel vertrouwen.”
SEPPE LECIS: “En het leverde ons ook veel 
media-aandacht op. Vlaamse kranten,  
radiozenders,… Iedereen bleek plots  
interesse te hebben in ons product. De 
verkoopscijfers gingen de hoogte in. En  
retailers als JBC en Prénatal nodigden ons 
uit voor een gesprek. Op die momenten 
voel je wel: nu is het voor écht.”

En in juni mochten jullie naar de  
Europese finale in Oslo.
CARO GAETHOFS: “Een onvergetelijk avon-
tuur en een ervaring die nog heel lang zal 
blijven nazinderen. Het prestige dat rond het 
event hing, de hyperprofessionele setting, het 
internationale karakter,…. Het maakte alle-
maal bijzonder veel indruk. Samen met veer-
tien andere winnaars uit Europese landen 
mochten we in een presentatie ons verhaal 
vertellen en ons product voorstellen aan de 
jury, andere coaches en potentiële investeer-
ders. Allemaal in het Engels, en in formele  
zakelijke kledij. Het evenement duurde slechts 
3 dagen, maar die ervaring heeft ons inzich-
ten, nieuwe skills en een netwerk opgeleverd 
waar we nog jaren op verder kunnen teren.”

En nu? Wat zijn de plannen nu?
SEPPE LECIS: “We hebben de ondernemers- 
microbe flink te pakken. En we gaan nu 
ook verder met dit project. Zo willen we 
onze eigen zaak opstarten, daarvoor  
krijgen we ook begeleiding van Student-
StartUp van UHasselt.” ▪

Seppe Lecis

Laurens Ilsbroekx

Caro Gaethofs
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“AUGMENTED EN MIXED 
REALITY VEROVEREN DE 

INDUSTRIE!”

EXPERTISECENTRUM VOOR DIGITALE MEDIA TOONT INDUSTRIE DE WEG NAAR AR EN MR

PARTNERS IN INNOVATIE
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“Virtual (VR), Augmented (AR) en Mixed Reality (MR): het is al lang geen sciencefiction 

meer. Stilaan vindt de technologie zijn ingang in onze fabrieken. En dat is logisch, 

want de opportuniteiten van AR en MR voor de industrie zijn gigantisch”, vertellen 

prof. dr. Fabian Di Fiore en dr, Mieke Haesen van het Expertisecentrum voor Digitale 

Media (EDM). Met hun VLAIO Proeftuin Industrie 4.0 stomen ze de maak-, agrofood- 

en biotechindustrie klaar voor deze virtuele (r)evolutie!

Virtual Reality is geen nieuwe technologie.
FABIAN DI FIORE: “EDM startte haar  
onderzoek rond Virtual Reality al in de  
jaren ´90. De eerste experimenten met VR-
brillen dateren van dertig jaar geleden. 
Iedereen keek met grote ogen naar die 
futuristische technologie. Aanvankelijk zag 
vooral de game- en entertainmentwereld 
er veel potentieel in. Toch bleef de grote 
doorbraak lang uit. Vandaag is de hype 
gelukkig wat voorbij en springen heel wat 
bedrijven wél op de kar.”
MIEKE HAESEN: De technologie wordt ein-
delijk ernstig genomen: niet omwille van de 
fascinatie voor de technologie zelf, maar 
om het potentieel ervan op de werkvloer. 
De lancering van Google Glass werd 
geen succes omdat er niet meteen zinvolle 
toepassingen voor waren. In de indus-
trie liggen de zinvolle toepassingen voor 
het grijpen. Labo- en procesomgevingen 
worden complexer en flexibeler, de hoe-
veelheden informatie die verwerkt moet 
worden stijgt almaar, en toch moeten er in 
die industriële omgeving ook vandaag nog 
heel wat taken manueel uitgevoerd wor-
den. Daar kunnen AR en MR het verschil 
maken.”
FABIAN DI FIORE: “De maakindustrie was 
de eerste sector die het potentieel voluit 
omarmde. De voorbije jaren zetten heel 
wat bedrijven uit die sector doelbewust VR, 
AR en MR in, en binnen Flanders Make hel-
pen we die bedrijven daarmee. Maar de 
technologie heeft ook andere sectoren heel 
wat te bieden.”

De proeftuin mikt op drie duidelijke  
sectoren.
FABIAN DI FIORE: “De titel van onze proef-
tuin is Augmented en Mixed Reality support 
voor laboranten, procesoperatoren en  
onderhoudstechnici. We richten ons dus 
duidelijk op de maak-, de agrovoedings- 
en de biotechsector.”

MIEKE HAESEN: “Bedrijven in deze  
sectoren voelen zelf wel aan dat ze op 
de kar moeten springen van digitalise-
ring, en ze willen ook graag nieuwe tech-
nologieën inbouwen, maar weten soms 
niet goed waar ze moeten beginnen. Ze  
associëren AR en MR nog snel met gaming en  
entertainment, en zien niet goed in wat de  
technologie voor hen concreet kan beteke-
nen. Jammer, want het potentieel is gigan-
tisch, en heel wat VR-gerelateerde hard-
ware is vandaag betaalbaar, compact 
en makkelijk implementeerbaar. Met deze 
proeftuin willen we bedrijven in dat proces 
begeleiden.”

Hoe zouden jullie Augmented en Mixed 
Reality zelf omschrijven?
MIEKE HAESEN: “Waar Virtual Reality 
mensen volledig ontkoppelt van hun reële 
omgeving en hen in een nieuwe digitale 
setting plaatst, vertrekt Augmented Reality 
van de realiteit. Daar voegt de technologie 
een nieuwe, digitale 3D-laag aan toe: extra 
instructies, afbeeldingen of rode lampjes 
die gaan knipperen wanneer er een fout 
gemaakt wordt. Mixed Reality richt zich 
dan weer op de interacties tussen virtuele 
componenten.”
FABIAN DI FIORE: “In assemblage- 
omgevingen kan je via AR bijvoorbeeld 
heel wat technische documentatie op een 
efficiënte manier toegankelijk maken. Met 
een AR-bril kunnen monteurs op hun werk-
plek letterlijk zien hoe en waar ze welke 
onderdelen en gereedschappen moeten ► 

”
Met een AR-bril 

zien monteurs op 
hun werk waar ze 
welke onderdelen 

en gereedschappen 
moeten inzetten
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inzetten en hoe ver ze zijn in dat proces. 
Ze hoeven hun werk niet continu te onder-
breken om in een dikke, papieren hand- 
leiding de volgende stap op te zoeken, 
maar zien de instructies op hun bril verschij-
nen op het moment dat ze die nodig heb-
ben. Twijfelen ze op een bepaald moment 
ergens aan, dan kunnen ze technische 
tekeningen in 3D bekijken en langs alle 
kanten aanschouwen waar een bepaalde 
schroef precies moet in passen.”
MIEKE HAESEN: “Bij hele complexe  
processen biedt AR zelfs de mogelijkheid 
om een ervaren service engineer vanop 
afstand mee te laten kijken.”

In wat voor toepassingen zijn de meeste 
bedrijven geïnteresseerd?
MIEKE HAESEN: “Dat varieert heel erg. 
Soms willen ze gewoon een extra vorm 
van feedback inbouwen in de vorm van 
groene en rode lampen die visualiseren 
of een proces goed uitgevoerd is. Andere 
bedrijven zien dan weer veel graten in 
3D-handleidingen of realtime feedback 

PARTNERS IN INNOVATIE

WIL JE ZELF MET 
AR OF MR AAN 
DE SLAG IN JE 

BEDRIJF?

Deze VLAIO-proeftuin is een 
samenwerking tussen het 
Expertisecentrum voor Digitale 
Media (UHasselt), Flanders 
Make, Flanders´ FOOD, BioVille 
en Howest.
 
Lees meer: AR4Industry.be

smartglasses. Maar elke vraag is eigenlijk 
gericht op het eenvoudiger, aangenamer 
en veiliger maken van de taken van de 
werknemers. En op het verhogen van de 
kwaliteit en de efficiëntie.”

Wat is jullie rol in dat proces?
MIEKE HAESEN: “We inventariseren 
bestaande toepassingen, en maken via 
demonstratiecases heel zichtbaar wat er 
met AR en MR vandaag al mogelijk is. 
Daarnaast begeleiden we bedrijven via 
workshops en gesprekken bij het in kaart 
brengen van hun concrete ontwikkelings-
vraag. Is die vraag zo complex dat daar 
nog geen oplossing voor voorhanden is 
op de markt, dan starten we – samen met 
onze projectpartners - een onderzoeks- en 
ontwikkelingstraject.”
FABIAN DI FIORE: “AR en MR kunnen 
deze drie sectoren écht versterken. Daar-
van zijn we overtuigd. En we zetten onze 
expertise zo goed mogelijk in om bedrijven 
in dat proces te begeleiden en te onder-
steunen.” ▪



Zondag 24 /11 ︳ 10 tot 17 uur
LABIOMISTA
Marcel Habetslaan 50, 3600 Genk

Wetenschapsmarkt met 
verrassende experimenten

Atelier van Koen Vanmechelen 
(The Battery) exclusief geopend

Speakers’ Corner

Ontdek Villa OpUnDi

Verken het park met ‘kruisbestuivers’

Bezoek ons ook op Ecotron en Energyville 

www.uhasse l t .be/dagvandewetenschap

Kidsproof! GRATIS

Broed mee op nieuwe 
ideeën met UHasselt 
en LABIOMISTA
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“Kom uit je kot. Praat met mensen. En leg de juiste linken.” Het is niet alleen het 
motto van Rutger Bevers. Met Conversation Starter maakte de informatica-alumnus 
er ook zijn businessplan van. Het idee van de matchmaking-app ontstond al tijdens 
zijn studentenjaren toen hij TEDxUHasselt mee organiseerde, maar zijn liefde voor 
ondernemen is aangeboren. 

ALUMNUS IN DE KIJKER

“JE KAN VEEL MEER 
DAN JE DENKT!”

RUTGER BEVERS. CEO EN CO-FOUNDER 
VAN CONVERSATION STARTER
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Na de middelbare school ging ik 
informatica studeren, omdat…

Ik graag wou ondernemen op de grootst  
mogelijke schaal. En dan heb je informatica 
nodig. De bakker om de hoek kan met zijn 
producten een paar duizend mensen berei-
ken, maar als je vanuit een virtuele omgeving 
iets innovatiefs kan ontwikkelen, kan je een 
veelvoud daarvan bereiken. En ik wou de 
wereld veroveren (lacht), dus had ik informa-
tica nodig.  In de middelbare school ontwik-
kelde ik zelf games, en organiseerde ik bo-
vendien workshops waar ik andere jongeren 
de knepen van het vak leerde. Ik vond niet 
alleen het programmeren heerlijk, maar ook 
alles wat daarbij kwam: een businessplan uit-
denken, presenteren, reclame voeren. Het is 
echt die liefde voor het ondernemerschap die 
mij naar computerwetenschappen leidde.

Wat studeren in Diepenbeek zo 
bijzonder maakte, was…

de gezellige campus, de relaxte sfeer en een 
opleiding die voluit in de realiteit gegrond 
was. In Diepenbeek was veel mogelijk om-
dat de lijnen met het beleid zo kort waren 
en je iedereen – niet alleen studenten uit je 
eigen opleiding - kende. Aan de universiteit 
heb ik trouwens ook mijn co-founder Niels  
Petermans leren kennen. Hij studeerde  
handelsingenieur, had andere talenten en  
expertises, maar eenzelfde goesting in  
ondernemen. Als we onze talenten  
samenlegden, konden we magie creëren: 
dat merkten we heel snel toen we samen  
TEDxUHasselt organiseerden.

Mijn favoriete plekje op de  
campus, is …

De bibliotheek, het StuRa-lokaal, het Fillii 
Lamberti-lokaal of de cafetaria. Als student 
studeerde ik bijna nooit op mijn kot. Ik was 
altijd op de campus. Daar was altijd wel wat 
te beleven.

De docent die mij het meest inspi-
reerde, was ….

Ik had veel fijne docenten, maar het aller-
meest werd ik geïnspireerd door rector Luc 
De Schepper en algemeen beheerder Marie-
Paule Jacobs. Hun vertrouwen, ondersteu-
ning en can-do-attitude tilden onze zin voor 
initiatief meteen een paar niveaus hoger. 
Toen we bij hen gingen aankloppen met het 

wilde idee om een TEDx-event aan UHasselt 
te organiseren, waren zij meteen enthousiast. 
“Fantastisch plan! Ga ervoor”, klonk het zon-
der de minste aarzeling. En meteen heel prak-
tisch: “hoe gaan jullie dit aanpakken? Wat 
hebben jullie van ons nodig? Wij zullen jullie 
in contact brengen met x en y.” Zij hebben  
ons van bij het begin alle ondersteuning en 
kansen gegeven. 

Als student was ik…

heel veel bezig met mijn zijprojecten. Ik was 
praeses van de studentenclub Filii Lamberti, 
lid van StuRa UHasselt en mede-oprichter 
van TEDxUHasselt. Ik ging veel op stap, 
zette continu mijn schouders onder nieuwe 
projecten en organiseerde graag dingen om 
mensen bij elkaar te brengen. Mijn studies 
verdwenen soms wat op de achtergrond. 
Toch heb ik nooit herexamens gehad, want 
ik wou het uiteindelijk ook wel goed doen. 

Als er één ding is dat ik aan de 
UHasselt geleerd heb, is het…

Dat je jezelf nooit mag onderschatten. Je kan 
veel meer dan je denkt. Als je echt ergens door 
gebeten bent, je jouw focus niet verliest en je 
jezelf omkadert met gelijkgezinden uit ande-
re disciplines: dan kan je bergen verzetten.  
Toen ik studeerde, vroegen mensen mij soms: 
hoe krijg je het voor elkaar? Hoe slaag je er 
toch in om al die zijactiviteiten te combineren 
met je studies? Maar eigenlijk ging dat van-
zelf. Als je gepassioneerd bent en gelooft in 
je project, dan kan je veel harder en efficiën-
ter werken dan je denkt. 

De sleutel voor succes ligt volgens 
mij bij…

Motivatie, skills en connecties. Je moet super-
gemotiveerd zijn om te ondernemen, maar 
je hebt ook de juiste skills nodig. Doordat 
ik informatica studeerde, kon ik de eerste 
paar versies van mijn software zelf ontwik-
kelen. Dat maakt het een stuk makkelijker om 
van start te gaan. Tegelijkertijd heb je ook 
connecties nodig. Een sterk netwerk kan 
nauwelijks onderschat worden. Als je wil 
ondernemen, moet je buitenkomen, met men-
sen praten en weten waar zij mee bezig zijn.  
Alleen dan kan je problemen spotten die jij 
misschien kan helpen oplossen, en teamge-
noten vinden die jou daarbij kunnen helpen.

WIE IS RUTGER BEVERS?

Rutger Bevers behaalde in 
2013 zijn diploma informatica 
aan UHasselt. Het idee voor  
Conversation Starter ontstond bij 
de voorbereidingen van de eerste 
editie van TEDxUHasselt.  
Hoewel de matchmaking-app 
op dat moment nog niet op 
punt stond, maakte hij indruk 
op het event en bleef Rutger er 
verder aan sleutelen. Samen 
met Niels Petermans startte hij in 
2015 zijn eigen onderneming. 
Naast de event-app ontwikkelt  
Conversation Starter ook een 
match-making-applicatie die  
academici uit verschillende  
disciplines kan samenbrengen.

1
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INTERDISCIPLINARY 
INTERNATIONAL 

INTERNSHIPS (INT3)

Op 
zomerstage 

in Ecuador en 
Zuid-Afrika

UHasselt-studenten zijn 
Global Citizens. Tijdens de 
zomervakantie kregen 9 
studenten de kans om op 
een laagdrempelige manier 
kennis te maken met ont-
wikkelingssamenwerking. In 
het kader van het VLIR-UOS 
Global Minds-programma 
trokken ze naar Ecuador en 
Zuid-Afrika. Uitwisselingen 
die inspireerden.

Drie UHasselt-architectuurstudenten (archi-
tectuur, interieurarchitectuur) en één PXL-
studente ergotherapie werkten in Susudel, 
Ecuador samen met de lokale bevolking en 
studenten van UCuenca aan een restauratie- 
project van een hacienda. Deze kan op 
vlak van eco-toerisme een meerwaarde 
zijn voor de lokale gemeenschap. 

In Bloemfontein (Zuid-Afrika) werden  
UHasselt-studenten (geneeskunde, bio-
medische wetenschappen, rechten en  
handelsingenieur) ingewijd in duurzame 
bouwtechnieken. Deze technieken moet de 
arme bevolking in de townships in staat stel-
len om met natuurlijke grondstoffen een ei-
gen woning te bouwen, bestand tegen de  
climate change. Samen met hun collega-
studenten van de University of Free State 
en medewerkers van de ngo Start Living 
Green, hielpen de studenten in het Meraka 
Cultural Village mee het concept uitwerken 
voor dit duurzame initiatief.
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UHASSELT WAS ERBIJ
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DE WERELD EN UHASSELT

Hoe ben je aan UHasselt terechtgekomen?
ERICK OVARES: “Mijn fascinatie voor transportation science toon-
de mij de weg. Ik ontdekte deze masteropleiding online, en was 
meteen enthousiast. Het programma intrigeerde.”

 MILIEUVRIENDELIJK COSTA RICA  

Waar komt jouw fascinatie voor transportation science 
vandaan?
ERICK OVARES: “Hoewel ik in Costa Rica Business Administration 
en Politieke wetenschappen gestudeerd heb, had ik altijd al een 
passie voor reizen. Daarmee is het voor mij mee begonnen. Als je 
veel en graag reist, moet je onderweg ook wel een beetje gefas-
cineerd raken door transportation science. Welke verplaatsingen 
kunnen beter, efficiënter en duurzamer? Hoe pakt men het elders 

Met zijn schilderachtige stranden, prachtige 

oerwouden, indrukwekkende vulkanen en 

constant tropisch klimaat lijkt Costa Rica het 

paradijs op aarde. En toch ruilde Erick Ovares 

vorig jaar zijn thuisland enthousiast in voor 

Diepenbeek. “Ik ben intussen een grote België-

fan”, lacht de masterstudent Transportation 

Science.

aan? En wat is daarvan de impact op jouw leven? In mijn thuis-
land kampen we met heel wat verkeersuitdagingen. De kwaliteit 
van onze wegen is ondermaats, en onze prachtige, bergachtige 
landschappen maken het bijzonder complex om snel van A naar 
B te geraken. Hoe kunnen we dat verbeteren? Daar wil ik graag 
mee over nadenken. Maar ook duurzaamheid speelt een belang-
rijke rol in mijn interesse voor transportation science. Costa Rica 
profileert zich immers als een extreem milieuvriendelijk land. We 
hebben een fantastisch hydro-elektrisch systeem dat meer energie 
opwekt dan we gebruiken. Twee jaar geleden sprak onze over-
heid daarenboven de ambitie uit om tegen 2050 het hele verkeer 
elektrisch te maken. De hele Costa Ricaanse transportindustrie 
moet dus vernieuwd en herdacht worden. Dat creëert heel wat  
opportuniteiten. Van dat verhaal wil ik graag deel uitmaken.”

EEN VLEUGJE COSTA RICA OP DE CAMPUS

“WIJ ZIJN 
DROMERS. 
JULLIE HEBBEN 
AMBITIE.”
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 BELGIË-FAN 

Wat was je eerste indruk van België?
ERICK OVARES: “Als je pas in een ander land arriveert, zie je eerst 
vooral de verschillen. Het landschap, de taal, de gebruiken,… Bij 
ons kan je elke avond - waar in Costa Rica je je ook bevindt – de 
meest spectaculaire zonsondergangen bewonderen. In dit platte 
land staan er altijd wel gebouwen in de weg. Het Costa Ricaan-
se landschap mis ik nog steeds een beetje, net als ons heerlijke  
klimaat. Maar ik ben intussen wel een grote België-fan geworden.”

Wat spreekt je dan zo aan?
ERICK OVARES: “Alles is hier fantastisch georganiseerd. Echt alles 
werkt zoals het hoort te werken: de universiteit, de banken, het 
openbaar vervoer, de restaurants,… Bij ons werkt dat ook hoor, 

alleen niet zo efficiënt. (lacht) Belgen zijn superbeleefde mensen. 
Iedereen houdt zich netjes aan alle afspraken. Lukt iets niet op een 
manier? Dan zoeken jullie – binnen de lijnen van het mogelijke - 
wel een andere oplossing. Jullie zijn schitterend opgeleid, spreken 
ontzettend veel talen en kunnen out-of-the-box denken. Jullie kunnen 
hard feesten, maar werken ook hard en jullie durven ambitieus 
zijn. Costa Ricanen zijn dromers. Jullie maken van dromen ambities 
en gaan daar ook voluit voor.  Jullie durven de lat voor jezelf hoger 
leggen en zijn ook bereid om daar offers voor te brengen. En de 
hele setting faciliteert jullie om die ambities te realiseren.”

 LEREN VAN EXPERTEN 

Zie je dat ook in je opleiding?
ERICK OVARES: “Absoluut. De druk ligt een stuk hoger hier.  
Proffen verwachten ontzettend veel van ons. Met memoriseren  
alleen kom je er niet. Men verwacht meer diepgang, sterkere  
analysevaardigheden en een groter kritisch inzicht. Maar als  
student krijg je ook veel méér aangereikt. Elke les is inspirerend 
en van een uitzonderlijk hoog niveau. De grootste experten uit ons 
veld gaan tijdens gastcolleges met ons in dialoog. Ik ben elke dag 
ontzettend dankbaar voor alle kennis, inzicht en ervaringen die ik 
hier op een presenteerblaadje aangeboden krijg.”

 PLASTIC EN ROKERS 

Wat kunnen wij van Costa Rica leren?
ERICK OVARES: “Op vlak van milieuvriendelijkheid doen wij het 
een stuk beter. In onze supermarkten zal je bijvoorbeeld geen plastic  
verpakkingen vinden. Ik denk dat we in het algemeen meer inspan-
ningen ondernemen om onze natuur te beschermen. En ook op 
vlak van tabakswetgeving is mijn land een stuk strenger. Bij ons is 
roken echt overal verboden: ook op straat of op het terras van een 
restaurant. Hier zijn rokers niet uit het straatbeeld weg te denken. 
Daar blijf ik mij over verbazen. Ergens klopt dat niet voor mij: zo´n 
slimme maatschappij die zo´n ongezonde verslaving mee in stand 
helpt houden.”

Ga je na dit academiejaar terug naar Costa Rica?
ERICK OVARES: “Aanvankelijk was dat het plan, maar nu zou 
ik nog graag een paar jaar langer blijven. In het kader van mijn 
masterthesis ben ik, samen met een medestudent een digitaal plat-
form aan het opzetten dat de mobiliteitsopties in de stad Leuven bij 
elkaar brengt. We hebben een start-up opgericht en kregen zelfs 
een plek in een Leuvense incubator. In Costa Rica zou dit project 
gewoon bij een gek idee blijven, maar hier krijgen we écht kansen 
om er voluit mee aan de slag te gaan. Dat is een leerervaring die 
ik niet wil laten liggen. Het zou fantastisch zijn als we dit platform 
echt in de markt konden zetten. En lukt het niet? Dan hebben we 
eigenlijk alleen maar tijd verloren. De ervaring die ik met dit avon-
tuur kan opdoen, zal me straks in Costa Rica ongetwijfeld goed 
van pas komen.”▪
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TERUGBLIK/VOORUITBLIK

“EEN ERVARING DIE JE MEE-MAAKT!” 
30 JAAR CONSULTANCY IN GROEPEN EN ORGANISATIES (CIGO)

Van “Een totaalervaring die je leven verandert” en “het mooiste cadeau dat ik 

mezelf ooit deed” tot “nooit heb ik als werknemer méér teruggegeven aan mijn 

organisatie”. Ex-deelnemers schuwen de superlatieven niet wanneer ze over 

CIGO praten. In september startte de 30ste editie van de succesopleiding. 

Een mooie gelegenheid om terug te blikken met grondleggers prof dr. René 

Bouwen (KU Leuven) en prof. dr. Felix Corthouts (UHasselt).
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 HET DRAAIT OM MENSEN 

Hoe zouden jullie zelf omschrijven waar 
CIGO voor staat?
FELIX CORTHOUTS: “CIGO is meer dan 
een opleiding. Het is een totaalervaring. 
Een intensief en intens leertraject waarmee 
we change agents helpen professionalise-
ren. Een unieke leerervaring waarin we 
veranderingsprocessen niet alleen vanuit 
het team en de organisatie, maar ook van-
uit de persoonlijkheid van de begeleider 
benaderen. De opleiding investeert veel 
energie in het bouwen van een sterke leer-
groep omdat dat de basis is om van elkaar 
te leren. Alleen in een sfeer van vertrouwen 
zullen deelnemers in alle openheid prak-
tijkervaringen delen, onzekerheden uitspre-
ken, en elkaar feedback geven en vragen.”

RENÉ BOUWEN: “CIGO brengt  
bewust verschillende persoonlijkheden –  
managers, consultants, vrouwen, mannen, 
Nederlanders, Vlamingen – samen, omdat 
we de deelnemers niet alleen willen leren 
hoe je een intens team vormt. We willen 
het hen ook echt zelf laten ervaren. Hoe 
een groep zich vormt: het is een ervaring 
die je mee-maakt, in alle betekenissen van 
het woord.  En hoewel die aanpak mis-
schien wat zweverig klinkt, zijn die inzich-
ten gebaseerd op academisch onderzoek. 
We werken van in het begin al samen met 
onderzoekers van Cleveland (Ohio, USA), 
de bakermat van Appreciative Inquiry (AI). 
Tot op vandaag vormt een uitwisseling met 
Cleveland een belangrijk onderdeel van 
de opleiding.”

 BEDRIJVEN HELPEN GROEIEN 

Hoe is de idee voor CIGO ontstaan?
FELIX CORTHOUTS: “De idee voor CIGO 
heeft maar langzaam gestalte gekregen. 
Eigenlijk moet je het kaderen tegen de 
tijdsgeest van begin jaren 70. Overal 
woedde een strijd voor meer democra-
tisering, interactie en participatie. In het  
onderwijs, maar ook binnen bedrijven durf-
de men plots kritisch kijken naar manieren 
van leidinggeven. Zelflerende en -sturende 
teams werden de nieuwe tendens. Maar 
hoe begin je daaraan? Dat was veel min-
der evident. Vóór CIGO bestond er geen  
enkele opleiding die leidinggevenden 
daar handvaten voor aanreikte.”
RENÉ BOUWEN: “In Amerika zagen we T-
group trainings ontstaan. Zo´n groep men-
sen die zonder taakopdracht in het hier en 
nu hun eigen interactie met anderen ex-
ploreerden: dat sprak tot de verbeelding.  
Gefascineerd beluisterden we bandop-
names van die trainingen, en vanuit KU 
Leuven werden programma´s opgezet. 
In 1975 namen Felix en ik deel aan een 
eerste uitwisselingsprogramma met Ameri-
kaanse universiteiten uit Boston en Cleve-
land. Daar is de idee voor CIGO ontstaan. 
Al haalde de academische wereld op dat 
moment haar neus nog op voor dat soort 
groepsinteractietheorieën.”
FELIX CORTHOUTS: “Het Postuniversitair 
Centrum was pas opgericht. Met Leo  
Wieërs aan het hoofd kregen we hier de ruim-
te om zoiets ongewoons uit te proberen. We 
startten met kortere cursussen. Een T-group  
van enkele avonden, een driedaagse, 
… maar de deelnemers wilden méér en 
méér diepgang. UIteindelijk bouwden we 
een intensief 2-jarig programma.” ►
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 ONTRADITIONEEL EN UNIEK 

Wat maakt de opleiding zo uniek?
RENÉ BOUWEN: “CIGO is geen traditionele 
opleiding waarin de coach de specialist 
is. De ervaringen en de eigenheid van de 
deelnemers vormen altijd het uitgangspunt. 
Dat maakt van CIGO een heel persoonlijke 

ervaring. Je leert even veel over jezelf als 
persoon als over je rol als professional in 
een organisatie.”
FELIX CORTHOUTS: “Als je veranderings-
processen op gang wil krijgen en voortdu-
wen, dan ben je zelf het belangrijkste in-
strument. Om zo´n proces in goede banen  
te leiden, moet je stevig in je schoenen 

”Wat begon als een driedaagse opleiding, is 
uitgegroeid tot een 2-jarig programma

staan en heel goed weten waar je sterke 
en je zwakke punten liggen.” 
RENÉ BOUWEN: “En hoe je in interactie 
treedt met anderen. CIGO is gestoeld op 
de theorie van het sociaal constructionisme. 
We gaan ervan uit dat we elkaar maken 
in het contact dat we hebben. Conflicten 
vormen deel van dat proces. Om als groep 

TERUGBLIK/VOORUITBLIK
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”
CIGO wil mensen 

laten groeien 
als mens én als 

professional

stappen vooruit te kunnen zetten, moet je 
je verschillen leren herkennen, erkennen en 
benoemen.”
FELIX CORTHOUTS: “Elke CIGO-groep 
groeide zelf uit tot een zelflerend en zelf- 
sturend team. Dat is voor mij het beste  
bewijs dat onze aanpak werkt. Ook na-
dat het opleidingstraject afgelopen was, 
bleven de deelnemers nog afspreken om 
ervaringen uit te wisselen, elkaar te stimule-
ren en te adviseren.”

Ziet de opleiding er bij haar 30ste editie 
nog hetzelfde uit?
FELIX CORTHOUTS: “Het uitgangspunt is 
niet veranderd. De methodiek evenmin, 
maar de context is wel anders. Je ziet dat 
bedrijven vandaag veel minder geneigd 
zijn om te investeren in zo´n intensief op-
leidingstraject van twee jaar. Men geeft de 
voorkeur aan kortere opleidingen die heel 
concreet inspelen op een directe nood.”
RENÉ BOUWEN: “Heel wat deelnemers 
betalen hun inschrijvingsgeld vandaag 
zelf, terwijl bedrijven vroeger altijd betaal-
den. De groepssamenstelling is ook wat 
veranderd. Waar vroeger vooral mana-
gers die binnen een bedrijfscontext veran-
derings-trajecten aanstuurden de opleiding  

volgden, is de groep zelfstandige consul-
tants de laatste jaren sterk gegroeid.”
FELIX CORTHOUTS: “Vandaag is het ook 
moeilijker om met een groep dezelfde 
diepgang te bereiken. Dertig jaar geleden 
waren er geen gsm´s om je mails mee te 
controleren tijdens de pauze. Onze eerste 
groepen beleefden het hele traject daar-
door een stuk intenser. Die eerste week op 
verplaatsing was iedereen voor zijn bedrijf 
een volledige week onbereikbaar. Dat is 
vandaag ondenkbaar.”
RENÉ BOUWEN: “En toch is de behoefte 
aan zo´n intensief opleidingstraject van-
daag niet minder groot. Wie CIGO ge-
volgd heeft, beschrijft dat keer op keer als 
een levensveranderende ervaring. Men-
sen groeien als mens én als professional. 

Ze durven zichzelf meer in vraag stellen, 
betrekken meer mensen bij veranderings-
processen, maken bewuster keuzes, gaan 
beter om met conflicten én hebben profes-
sioneel meer slagkracht. De tijd en energie 
die ze in zo´n intensief opleidingstraject – 
en in hun eigen ontwikkeling - investeren, 
rendeert altijd.▪



42



43

Elke editie gaat een UHasselt-onderzoeker aan de horizon van zijn vakgebied op zoek naar de drie 
boeiendste trends. Deze keer neemt prof. dr. Bart Vermang ons mee naar de wereld van zonne-energie.

1 2 3
“Zonne-energie is op dit moment al dé 
goedkoopste energie ter wereld. Ter-
wijl niet-hernieuwbare energie almaar 
duurder wordt, blijft de prijs van zonne-
energie verder dalen. Daardoor is de 
populariteit van zonne-energie de voor-
bije 25 jaar ook exponentieel gestegen. 
Die stijgingstrend zal zich de komende 
jaren alleen maar sterker blijven doorzet-
ten. Europa verwacht immers dat onze 
energiebevoorrading tegen 2050 volle-
dig hernieuwbaar is en dat zonne-ener-
gie maar liefst 70 procent zal uitmaken 
van dat totaal. De lage kostprijs is een 
belangrijke factor in dat verhaal. Die  
economische realiteit duwt Europa – los 
van verkiezingsuitslagen – steeds meer in 
de richting van zonne-energie. En bij de 
ontwikkeling van nieuwe zonnetechno-
logieën probeert Europa ook zo weinig 
mogelijk schaarse materialen te gebrui-
ken.” 

“Zonnepanelen esthetisch interessanter 
maken: dat is iets waar wij wetenschap-
pers enorm mee bezig zijn. Terecht, 
want hoe fantastisch en duurzaam onze 
nieuwe ontwikkelingen ook zijn, zo lang 
architecten onze zonnepanelen lelijk 
vinden, zullen ze maar weinig ingang 
vinden in ons straatbeeld. En geef toe: 
er zijn nu eenmaal mooiere dingen dan 
grote zwarte panelen op een rood dak. 
In het Europese project Tech4Win, dat 
wij coördineren, proberen we zonnepa-
nelen te ontwikkelen die even doorzich-
tig zijn als glas. Als we daarin slagen,  
openen we daarmee oneindig veel  
opportuniteiten qua design. Als straks 
elke glazen wand in een gebouw een 
bruikbaar zonnepaneel is, dan ziet de 
wereld er in alle opzichten veel mooier 
uit.”

“Vroeger hadden zonnepanelen slechts 
één functie: het waren letterlijk panelen 
die zonlicht omzetten in energie. Van-
daag zie je dat fabrikanten in zonne- 
panelen meer verschillende functionalitei-
ten gaan combineren. Een zonnepaneel 
is nooit alleen nog maar een zonne-
paneel. Het is een energiebron die in 
een mooi gekleurd gevelmateriaal, een 
ultrastrakke dakpan of een raampartij 
geïntegreerd wordt. Elk bedrijf kiest een 
andere toepassing en creëert esthetisch 
relevante zonnepanelen met heel eigen 
functionaliteiten. Sommigen focussen 
op de bouwmarkt, anderen praten met  
autofabrikanten. De toepassingsmogelijk-
heden zijn eindeloos. Building Integrated 
PV is geen modewoord. Het is ook geen 
toekomstmuziek meer. Die mooiere zon-
nepanelen met nieuwe functionaliteiten 
worden vandaag al gefabriceerd!”

GOEDKOPER MOOIER VEELZIJDIGER

Bart Vermang is professor aan UHasselt en onderzoeksleider zonne-energie bij het Instituut voor Materiaalkunde  
imo-imomec en EnergyVille. Hij coördineert het Europese Horizon2020-project Tech4Win waarin onderzoekers van  
UHasselt samen met 7 andere Europese kennisinstellingen en bedrijven nieuwe zonnetechnologieën ontwikkelen die  
geïntegreerd kunnen worden in glas.

TRENDWATCHING

“ZONNE-ENERGIE IS DE 
TOEKOMST!”

3 TRENDS IN ZONNE-ENERGIE



Campus Hasselt | Martelarenlaan 42 | 3500 Hasselt
Campus Diepenbeek | Agoralaan Gebouw D | 3590 Diepenbeek
www.uhasselt.be

Deze brochure is gedrukt op papier gecertificeerd door 
de Forest Steward Council (FSC). Deze organisatie promoot 

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

I N F O D A G E N 
UHASSELT

WOENSDAG 13 NOVEMBER 2019 | INFOAVOND 

DONDERDAG 20 FEBRUARI 2020 | MASTERBEURS

ZATERDAG 14 MAART 2020 | INFODAG

ZATERDAG 25 APRIL 2020 | INFODAG

MAANDAG 31 AUGUSTUS 2020 | INFOMARKT

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

OPENLESDAGEN & 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/proevenvanuhasselt


