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INTERNATIONAL DINNER @ HOME

HAAL DE WERELD 
IN JE KEUKEN!

International Dinner @ Home dompelt buitenlandse UHasselt-studenten/onderzoekers onder 
in de Belgische gastvrijheid. Met een heerlijk diner en gezellige babbel. Heb jij zin om tussen 
1 en 20 december een buitenlandse gast te laten proeven van jouw kookkunsten (waar en 
wanneer bepaal je zelf)? Schrijf je dan snel in via http://bit.do/internationaldinner
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KIJKEN IN DE SPIEGEL
INSTELLINGSREVIEW: DE KRITISCHE ZELFREFLECTIE 

In 2017 ‘ondergaat’ de UHasselt haar instellingsreview. In de afgelopen maanden werd de laatste 

hand	gelegd	aan	de	Kritische	Zelfreflectie	–	die	beschrijft	hoe	de	universiteit	haar	onderwijskwaliteit	

garandeert.	 Drie	 leden	 van	 Stuurgroep	 laten	 hun	 (persoonlijk)	 licht	 schijnen	 over	 de	 sterktes	 én	

werkpunten van de UHasselt. 

Om te beginnen: het laagdrempelig contact tussen 
studenten	 en	 stafleden.	 Ik	 denk	 dan	 vooral	 aan	 het	

onderwijs	in	kleine	groepen	en	de	open	communicatie	–	met	
snelle diagnose en remediëring van knelpunten (zoals ondui-
delijke	 instructies,	 foutief	 ingeschatte	 studiebelasting,	 ondui-
delijke	communicatie	over	opdrachten).	Daarnaast	vind	ik	de	
mogelijkheid/vrijheid	van	de	opleidingen	om	een	eigen	pro-
fiel	op	te	bouwen	binnen	het	onderwijsmodel	–	een	heel	goed	
model,	indien	consequent	toegepast	–	een	sterkte.

Ik zou drie werkpunten naar voren willen schuiven. Ten 
eerste:	de	toenemende	bureaucratisering	met	–	op	z’n	

minst	de	perceptie	van	–	een	sterke	centrale	sturing,	 terwijl	er	
grote	nood	is	aan	decentrale	ondersteuning	van	het	onderwijs.	
Ten tweede: het feit dat de employability skills nog niet overal 
geïmplementeerd	zijn.	Een	zwakte,	want	daardoor	is	het	nog	al	
te vaak window dressing. De employability skills werden boven-
dien	veel	 te	top-down	geïntroduceerd	en	zijn	qua	term	slecht	
gekozen. Het wordt niet goed begrepen. Waarom zou je het niet 
hebben	over	bijvoorbeeld	soft skills of beroepscompetenties? 
En, tot slot, ik vraag me af of we de grens tussen goede bege-
leiding	en	 ‘pampering’	 van	 studenten	niet	 aan	het	 overschrij-
den	zijn.	We	beogen	zelfstandigheid	bij	de	studenten,	maar	de	
vraag is: bereiken we dat ook?

VOORAAN

MARJAN VANDERSTEEN
PROFESSOR, FACULTEIT GENEESKUNDE EN 

LEVENSWETENSCHAPPEN
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NOEM TWEE STERKE PUNTEN VAN DE UHASSELT

NOEM TWEE WERKPUNTEN VOOR DE UHASSELT
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Laagdrempeligheid	 –	 het	 contact	 tussen	 docent	 en	
student	 –	 is	 de	 sterkte	 bij	 uitstek.	 Iedereen	 beaamt	

dat ook. Die laagdrempeligheid is een uitvloeisel van de stu-
dentcentrale	onderwijsvisie	 –	die	 in	het	UHasselt-DNA	zit.	De	
sterke	studentenparticipatie	sluit	daar	overigens	naadloos	bij	
aan. Een tweede sterk punt van de UHasselt is de eigenheid 
van	elke	opleiding.	Elke	opleiding	heeft	de	autonomie	én	krijgt	
het	vertrouwen	om	haar	eigen	onderwijsconcept	–	binnen	de	
contouren	van	de	onderwijsvisie	 –	vorm	te	geven.	Je	ziet	dat	
elke	opleiding	daarbij	groot	belang	hecht	aan	de	kwaliteit	van	
haar	onderwijs.

Het	 Onderwijsbeleidsplan	 2013-2018	 is	 ambitieus.	
Voor een organisatie in overgang is het niet evident 

om vooropgestelde doelen te realiseren. We zullen dus moe-
ten	temporiseren,	keuzes	maken	én	rekening	houden	met	de	
verschillende	snelheden	van	onderwijsontwikkeling	 in	de	op-
leidingen. Daarnaast vormt formele en heldere communicatie 
doorheen de hele organisatie een niet te verwaarlozen aan-
dachtspunt. Een voorbeeld? Verschillende organen, zoals de 
Onderwijsraad,	bespreken	heel	wat	items,	maar	die	informatie	
sijpelt	niet	altijd	door	naar	alle	betrokkenen.	Daardoor	ontstaat	
het	gevoel	dat	 ze	opdrachten	 krijgen	 zonder	dat	 ze	ook	het	
doel kennen.

De UHasselt ondersteunt en moedigt proffen aan om 
verantwoordelijkheid	op	te	nemen	in	de	opbouw	en	

uitvoering van curricula. Een sterkte in dat proces is dat óók 
de	 studenten	 input	 mogen	 geven	 –	 onder	 meer	 via	 OMT’s,	
evaluatievergaderingen,	 onderwijsenquêtes…	 Hierdoor	 krijg	
je niet enkel opleidingen die constant vernieuwen, maar ook 
opleidingen	die	goed	aansluiten	bij	de	wensen	van	een	steeds	
wijzigende	 studentenpopulatie.	 Een	 andere	 sterkte	 van	 de	
UHasselt	zijn	de	korte	communicatielijnen	met	de	beleidstop.	
Dankzij	de	waardering	voor	studentenparticipatie	kunnen	stu-
denten	–	via	nieuwe	ideeën	én	een	kritische	blik	–	actief	mee-
denken	én	mee	vormgeven	aan	het	beleid.

De UHasselt maakt momenteel nog te weinig gebruik 
van	 de	 mogelijkheden	 die	 ICT	 een	 universiteit	 kan	

bieden.	Verschillende	applicaties	zijn	niet	altijd	even	goed	op	
elkaar afgestemd. Er ontbreekt ook een structurele manier van 
data-afhandeling. Er wordt op dit vlak al veel werk geleverd, 
maar	 het	 blijft	 nog	 een	 aandachtspunt.	 Een	 ander	 werkpunt	
is	 er	 één	 voor	de	 studenten	 zelf.	De	 kwaliteitscultuur	binnen	
de UHasselt hangt nauw samen met de mate waarin studen-
ten	zich	(willen)	engageren	om	dingen	te	verbeteren.	Maar	je	
merkt	dat	studenten	soms	nog	té	weinig	verantwoordelijkheid	
durven opnemen om problemen aan te pakken of nieuwe 
ideeën aan te dragen.

ELLY QUANTEN FRANK BACKX
DIRECTEUR ONDERWIJS (OUD-)STUDENT

1 1

2
2
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Gecoverd

“ALS RECTOR MOET JE 
 DRAAGVLAK CREËREN, 
 ANDERS GERAAK JE NERGENS”  

IN HET SPOOR VAN RECTOR LUC DE SCHEPPER 

Op 2 mei werd professor Luc De Schepper 

herkozen als rector van de UHasselt. Op de 

drempel	van	zijn	vierde	termijn	ging	Nu weet 

je het! op	‘het	vijfde’	(zijn	kantoor)	poolshoogte	

nemen.	Want	rector	zijn,	wat	houdt	dat	zoal	in?

et is eind juni, volop examenperiode (en broei-
erig	warm)	wanneer	we	 langslopen	bij	 rector	
Luc	De	Schepper.	Op	de	vijfde	verdieping	van	
het Rectoraatsgebouw is het vooralsnog alle 
hens	aan	dek	–	rustig	uitbollen	richting	zomer-

vakantie zit er niet in. “Het is doorgaans wat kalmer nu: aan de 
basis	beweegt	er	weinig,	want	proffen	zijn	examens	aan	het	af-
nemen. Maar er staan nog een hoop externe vergaderingen op 
de agenda, onder meer met de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire 
Raad, red.) en VLUHR (Vlaamse Universiteiten en Hogescholen 
Raad, red.).	Er	zijn	enkele	dossiers	die	we	vóór	het	begin	van	
de	zomervakantie	moeten	afhandelen”,	zegt	de	rector	nadat	hij	
zich	even	snel	een	kop	koffie	gehaald	heeft.

H
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STERRENKUNDE
Luc	De	Schepper	behaalde	in	1983	(hij	was	toen	26)	zijn	doc-
toraat	 in	de	fysica	aan	wat	toen	nog	het	LUC	was.	“Ik	had	eer-
der	een	licentiaat	in	de	fysica	behaald,	in	Antwerpen,	en	wilde	
erg	graag	doctoreren.	Aan	onderzoek	doen,	een	academische	
carrière	uitbouwen…	Het	 leek	me	wel	wat.	Alléén	aan	de	uni-
versiteit	 kun	 je	namelijk	én	aan	onderzoek	doen	én	 lesgeven.	
Voor	mij	was	dat	de	 ideale	 combinatie.”	De	 studiekeuze	 voor	
fysica	was,	tussen	haakjes,	ingegeven	door	een	fascinatie	voor…	
sterrenkunde.	“Als	18-jarige	wilde	ik	astronomie	studeren,	maar	
in België bestond dat enkel als afstudeerrichting in de licenties 
van fysica. (Lacht) Door de jaren heen is die jeugdliefde voor as-
tronomie overigens gedoofd, zoals dat met jeugdliefdes gaat.” 

Na	de	licenties	stond	hij	voor	de	keuze:	een	vierjarig	FWO-man-
daat	in	Antwerpen	of	een	zesjarig	mandaat	als	assistent	in	Die-
penbeek. “Ik koos voor het laatste. Waarom? Dat bood me toch 
zes jaar jobzekerheid.”

Dat doctoraat was meteen het begin van een steile carrière aan 
het	 LUC:	 van	 assistent	 schopte	 Luc	De	Schepper	 het	 achter-
eenvolgens	tot	werkleider	(1989),	docent	(1991),	hoofddocent	
(1993),	 hoogleraar	 (1996)	 en	 gewoon	 hoogleraar	 (2000-he-
den).	In	1991	werd	hij	hoofd	van	de	divisie	Materiaalfysica	bij	
IMO, in 2001 directeur. In oktober 2003 volgde een verkiezing 
tot decaan van de faculteit Wetenschappen, om een jaar la-
ter	Harry	Martens	op	te	volgen	als	rector.	“Eerlijk:	ik	had	geen	
carrièreplan. Harry Martens vroeg me of ik niet geïnteresseerd 

was in het rectorschap. Ik had ervaring als directeur en decaan, 
dus waarom niet? Iemand moet	het	doen,	want	er	zijn	weinig	
onderzoekers	die	erop	gebrand	zijn	om	een	beleidsfunctie	op	
te	nemen.	Je	onderzoek	én	onderwijs	schieten	erbij	in.	In	mijn	
eerste jaren als rector gaf ik nog les, maar die rol heb ik moeten 
lossen.	Geen	tijd.	Jammer	genoeg,	want	ik	dééd	dat	graag.”

EIGENZINNIG
Rector	zijn,	wat	houdt	dat	eigenlijk	in?	Luc	De	Schepper	moet	
niet	lang	nadenken.	“Je	moet	vooral	véél	praten	met	mensen,	
véél	argumenteren	ook.	Universiteiten	zijn	geen	 top-downor-
ganisaties,	 alles	 gaat	 er	 bottom-up.	 Professoren	 zijn	 redelijk	
eigenzinnig, je moet al met goede argumenten aankomen om 
hen	te	overtuigen”,	zegt	hij.	“Een	groep	mensen	proberen	mee	
te	krijgen,	dát	maakt	deze	job	nu	net	zo	interessant.”	

Zeldzaam	 zijn	 de	 momenten	 waarin	 de	 rector	 in	 zijn	 eentje	
knopen	moet	doorhakken	–	met	een	simpel	‘ja’	of	‘neen’,	genre	
House of Cards.	“Beslissingen	zijn	hier	vaak	het	gevolg	van	een	
collectief	 proces.	 Behoorlijk	 anders	 dan	 in	 een	 bedrijf,	 waar	
de	CEO	wikt	en	beschikt.	Qua	verantwoordelijkheden	kun	 je	
de	 job	van	 rector	 vergelijken	met	die	 van	de	CEO.	Maar	 zijn	
werkwijze	is	eerder	die	van	een	premier	aan	het	hoofd	van	een	
coalitie:	 je	moet	 je	partners,	 je	mensen	meekrijgen.	Je	moet	
draagvlak	creëren,	want	anders	geraak	je	nérgens.”

Geen wonder dus dat de gemiddelde werkdag van de rector 
volgestouwd is met vergaderingen en gesprekken. De dag ► 



8

dat	hij	Nu weet je het! over	de	vloer	krijgt,	moet	hij	–	zo	leert	
een	blik	op	zijn	agenda	–	onder	meer	ook	naar	het	dagelijks	
bestuur	van	de	AUHL	en	heeft	hij	overleg	met	vicerector	Paul	
Janssen.	 “Ik	 heb	 zo	 mijn	 vaste	 overlegmomenten	 met	 elke	
decaan,	vicerector,	beheerder,	directeur…	In	verschillende	sa-
menstellingen. En als een onderzoeker me wil spreken, dan kan 
hij	een	afspraak	maken.”	Het	éérste	wat	de	rector	doet	wanneer	
hij	zijn	kantoor	binnenstapt	’s	morgens?	“Vergaderen”,	zo	klinkt	
het dan ook haast vanzelfsprekend.

Een	boutade	wil	dat	mensen	aan	de	top	de	tijd	niet	hebben	om	
nog	zélf	dingen	te	doen.	Klopt	dat?	“Heel	wat	dossiers	–	onze	

Gecoverd

uitbreidingsplannen	om	maar	een	voorbeeld	te	noemen	–	wor-
den opgenomen door een projectgroep. Ik schuif dan mee 
aan,	luister	naar	hoe	de	zaken	staan…	Maar	de	daadwerkelijke	
uitvoering	is	niet	voor	mij.	Da’s	het	grote	verschil	met	een	prof:	
die	schrijft	al	zijn	projecten	zélf	uit.	 Ik	heb	daar	stafmedewer-
kers	voor.”	Vindt	de	rector	het	erg	dat	hij	zulke	opdrachten	uit	
handen	moet	geven?	“Neen,	dat	hoort	bij	de	job”,	zegt	hij	ter-
wijl	 zijn	aandacht	even	afglijdt	naar	binnenkomende	e-mails.	
“Zo	krijg	ik	er	soms	100	per	dag.”

CONNECTED
Op	1	oktober	gaat	Luc	De	Schepper	zijn	dertiende	academie-
jaar in als rector van de UHasselt. Op de vraag of de goesting na 
zo	lange	tijd	er	nog	is,	antwoordt	hij	resoluut.	“Anders	had	ik	mij	
niet	herkiesbaar	gesteld.	Het	beleidsplan	toont	–	hoop	ik	–	ook	
de	nodige	ambitie,	met	plannen	die	zelfs	verder	kijken	dan	die	
termijn	van	vier	jaar.	Die	tien	nieuwe	opleidingen,	bijvoorbeeld,	
gaan	we	niét	tegen	2020	realiseren.	Dat	is	een	tienjarenplan.”

Daarmee	 zijn	we	aanbeland	bij	wat	ongetwijfeld	hét	moment	
van	het	afgelopen	academiejaar	moet	geweest	zijn:	de	rector-
verkiezingen.	 “Die	campagne	bracht	behoorlijk	wat	stress	met	
zich mee. (Lacht) Het	was	dan	ook	de	éérste	keer	dat	ik	een	te-
genkandidaat	had.	Tegelijkertijd:	ik	heb	met	veel	onderzoekers	
gesproken	en,	dus,	gehoord	wat	er	écht	leeft	op	onze	campus-
sen. En zowel ik als de vicerectoren hebben goede ideeën op-
gevangen.” 

Die	lijn	zal	de	komende	jaren	doorgetrokken	worden.	“Door	de	
snelle groei van de UHasselt is de verbondenheid tussen facul-
teiten, centrale diensten en het beleid verwaterd. Daar waren 
we ons trouwens vóór de verkiezingen al van bewust: het is niet 
voor	niks	dat	werken	aan	die	verbonden	–	connected –	organisa-
tie	zo	prominent	figureerde	in	het	beleidsplan.	En	dat	doe	je	dus	



door te luisteren naar de basis. Zo hebben onze tenure trackers 
–	 jonge	 proffen,	 de	werkpaarden	 van	 onderzoek	 en	 dus	 héél	
belangrijk	voor	onze	universiteit	–	hun	eigen	bezorgdheden	en	
problemen. En datzelfde geldt voor de doctorandi. Daarom zul-
len we proactiever en regelmatiger met hen dingen aftoetsen.”

Daarnaast is ook de uitbreiding van het UHasselt-opleidingsaan-
bod (onder meer de masters in de exacte wetenschappen en de 
opleiding	bio-ingenieur)	een	prioriteit.	“De	regeringsvorming	na	
de Vlaamse verkiezingen van 2019 vormt een politiek momen-
tum	dat	we	moéten	grijpen.	Zoals	ik	al	zei:	die	uitbreiding	is	een	
verhaal	op	langere	termijn.	Maar	dan	moet	je	nú	wel	al	je	dossier	
beginnen voor te bereiden. Je moet berekenen hoeveel geld er 
nodig	is	en	motiveren	waarom	die	uitbreiding	noodzakelijk	is.”	

Is dat wat een rector óók nodig heeft, trouwens: politieke fee-
ling?	“Voor	een	rector	van	een	universiteit	in	volle	groei	–	zoals	
de	UHasselt	–	 is	dat	belangrijk,	 ja.	De	UHasselt	heeft	nog	heel	
wat	nodig	waarvoor	je	bij	de	politiek	moet	aankloppen.	Daarom	
is	het	goed	dat	rectoren	bij	ons	méér	dan	twee	mandaten	bekle-
den. Toen ik in 2004 begon, had ik die politieke feeling niet. Ik 

"Ik lees niet álles door... 
Ik heb dus wellicht al 
vier keer mijn eigen 

doodsvonnis getekend." 

heb	dat	gaandeweg	moeten	leren	–	ik	heb	een	netwerk	moeten	
uitbouwen	en	vertrouwen	moeten	winnen.	Dat	kost	tijd.”

PLAKKERTJE
Rector De Schepper gaf vóór de verkiezingen al aan dat dit 
zijn	laatste	termijn	zou	worden.	Heeft	hij	eigenlijk	al	nagedacht	
over het leven na 2020? “Neen. Er was een leven vóór het rec-
torschap, er zal een leven na zijn.	Hoe	dat	eruit	zal	zien,	weet	ik	
niet.”	Hij	krijgt	intussen	een	document	voor	de	neus	geschoven	
dat	 zijn	handtekening	vereist.	Een	van	de	vele	die	op	zijn	bu-
reau belanden. Leest de rector al die papieren? “Niet allemaal. 
(Lacht) Ik	heb	dus	wellicht	al	vier	keer	mijn	eigen	doodsvonnis	
getekend…	Een	plakkertje	op	het	document	geeft	trouwens	aan	
dat ik mag tekenen. Dat is allemaal gelezen en voorbereid door 
mijn	staf.”

De	rector	overhandigt	het	document	aan	Marijke	Vanuytven,	die	
onder	meer	zijn	agenda	minutieus	beheert.	“Marijke	ziet	en	weet	
alles,	maar	vertelt	niets”,	grapt	hij.	Marijke,	turend	naar	de	twee	
grote schermen voor haar, overloopt met de rector de rest van 
de dag/week. “Echt stil wordt het pas tussen half juli en half au-
gustus”, luidt de conclusie na een snelle blik. Rector De Schep-
per:	“Er	is	één	standaardregel:	Marijke	plant	niets	in	vóór	9	uur	–	
enfin,	meestal	toch	niet.	Een	normale	werkdag	duurt	tot	zes	uur,	
half	zeven	’s	avonds.	En	daarna	zijn	er	nog	wat	representaties	in	
en buiten de universiteit. Ik kom dus relatief laat thuis.” 

Het werk mee naar huis nemen, doet de rector niet (“de lap-
top	blijft	op	mijn	bureau”).	Zijn	slaap	ervoor	laten	al	helemaal	
niet.	 “In	 een	 functie	 zoals	de	mijne	 krijg	 je	 altijd	wel	proble-
men	of	lastige	kwesties	op	je	bord.	Maar	ik	zet	dat	van	mij	af,	ik	
lig	’s	nachts	dus	niet	te	piekeren.	Anders	houd	je	dat	ook	niet	
vol.”	De	rector	neemt	afscheid	en	keert	terug	naar	zijn	kantoor.	
Hoog	tijd	voor	de	volgende	meeting.	■
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“ STUDENTEN ZETTEN JE 
 AAN HET DENKEN” 

FAVORIETEN SPOTTEN OP EXIT/16 

Op	24	juni	toonden	afzwaaiende	UHasselt-studenten	architectuur	en	interieurarchitectuur	tijdens	de	EXIT-

tentoonstelling	in	Z33	al	hun	talent.	Afstudeerprojecten	waar	uren	aan	brainstormen,	tekenen,	zwoegen	

en	zweten	in	kroop.	Maar	wat	zijn	de	favorieten	van	docenten	Peggy	Winkels	en	Remco	Roes?

e	afstudeerprojecten	–	netjes	geordend	van	licht	
hout	over	tinten	van	wit	tot	donkerder	kleuren	–	
vormen in de gigantische tentoonstellingsruim-
te van Z33 haast een bonte stad. “We wilden 
inderdaad een groot landschap creëren”, aldus 

Remco	Roes	(interieurarchitectuur).	“De	opleidingsstudio’s	en	
opleidingen	staan	door	elkaar.	We	zijn	tenslotte	één	faculteit.”	
Het voorbije academiejaar begeleidden hij, collega-docent 
Peggy	Winkels	(architectuur,	studio	Tanzania)	en	tal	van	andere	
collega’s tientallen studenten met hun afstudeerproject. “Zelf 
heb ik geen potlood vastgenomen”, zegt Peggy Winkels. “Ik 
gaf vooral tips en stelde vragen. Waarom doe je dit? Wat heb-
ben mensen eraan? Hoe pak je het aan? Op die manier wilde ik 
vooral	prikkelen,	de	oplossing	moest	van	hén	komen.”	

Of ze nog iets leren van hun studenten? Peggy Winkels: “On-
bevangenheid. Na 25 jaar in de praktijk denk je vaak: dat wordt 
te moeilijk of dat is te duur. Maar met hun frisse kijk zetten 
de studenten je aan het denken.” Remco Roes is het met die 
observatie eens. “Maar wat mij óók opvalt, is hoe anders elke 
generatie wel is. Het was confronterend om te ontdekken hoe 
deze generatie studenten op een andere manier naar de we-
reld kijkt en beeld en ruimte gebruikt.” ■

Voor u bezocht

D
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DE DRIE FAVORIETEN VAN PEGGY WINKELS 
(ARCHITECTUUR)

MANGROVEPARK DAR ES SALAAM
LORE SMEETS
“Lore Smeets schetste met haar studio Tanzania-project een al-
ternatief voor het Dubai-achtige masterplan dat de overheid in 
Dar es Salaam (Tanzania, red.) liet uittekenen voor Kigamboni 
–	 een	 van	de	drukste	 stadskwartieren	 van	de	 stad.	 Ze	 zet	de	
natuurlijke topografie van de stad in om haar ‘ademruimte’ te 
geven. Door de lagergelegen overstromingsgevoelige gebie-
den	–	gefaseerd	–	te	transformeren	in	mangroveparken,	voegt	
ze unieke groene ontmoetingsplekken, kleine eco-oases, aan 
de	snelgroeiende	stad	toe…	Lore	ontwerpt	frêle	houten	struc-
turen, lowtechpaviljoenen waar de mangroves gekweekt wor-
den. Ze voegt er telkens een cafeetje en informatiecentrum 
aan	 toe.	Als	het	park	 in	één	 zone	volgroeid	 is,	bouwt	 ze	wat	
verderop een nieuwe structuur en kan het eerste paviljoen een 
gemeenschapsfunctie	 krijgen	 –	 als	 schooltje,	 werkhuis,	 ont-
moetingsplek, steeds in harmonie met de natuur. Lores project 
geeft	Dar	es	Salaam	een	gevoelige	laag	én	eigen	identiteit.	Ze	
maakt er dus geen ‘Dubai in Dar es Salaam’ van."

KIGAMBONI CENTER FOR PERFORMING ARTS
DAAN SILLEN
“Daan Sillen ontwierp een productiehuis voor performing arts. 
Door de publieke ruimte te integreren en als ‘podium’ te ge-
bruiken, nodigt hij de voorbijgangers uit om te genieten en deel 
te nemen, om hun verhaal te delen via dans, acrobatie, muziek 
en theater. Iedere laag van zijn ontwerp geeft uitdrukking aan 
die creativiteit en eigenheid... Niet enkel programma en locatie, 
maar ook de architecturale verschijningsvorm, de materialiteit 
en de structurele opbouw van het productiehuis. Het is een flexi-
bele houten structuur die zich kan aanpassen volgens financiële 
mogelijkheden, de nood aan extra ruimte of de internationale 
ambities van het centrum. Iedere fase opent nieuwe perspectie-
ven voor de artiesten, de omwonenden, de bezoekers. In het in-
novatieve gebruik van duurzaam hout en energetische autarkie, 
staat het centrum voor innovatie en geeft het uitdrukking aan 
een veelbelovende toekomst voor Kigamboni. Ook in de mate-
rialiteit van de maquette voel je deze ambitie.”

CAREFULLY-INSIDE-OUT
ELOY GARCIA
“Iedere Europese stad begint er hetzelfde uit te zien. Dat geldt 
ook	voor	Afrikaanse	steden:	overal	zie	 je	die	glazen	paleizen	
en wolkenkrabbers. Eloy Garcia stelde zich voor zijn afstudeer-
project de vraag hoe je een stad met gebouwen die veelal uit 
één	 laag	 bestaan,	 kan	 laten	 groeien	 naar	 een	 stad	met	 een	
eigen identiteit. In zijn ontwerpen onderzoekt hij materialen, 
kleuren, sferen, dimensies en densiteiten. Zijn ontwerp is een 
mooie	aaneenschakeling	van	plekken	om	te	ontmoeten	–	klei-
ne groene momenten, zo broodnodig in deze stad, schaduw 
en zichten, maar ook privacy. De verschillende zorgfuncties die 
hij	ruimte	geeft	–	medisch	centrum,	‘aids-huis’,	opvang	voor	ou-
deren	–		zijn	ideaal	om	de	woonkwaliteiten	van	het	project	te	
testen. Op zich is de functionele invulling niet eens zo belang-
rijk, maar net de zoektocht naar ‘thuis voelen’ maakt dit ont-
werp meer dan de moeite. Een vraagstelling die ook voor onze 
Belgische context interessant en relevant is?”
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DE DRIE FAVORIETEN VAN REMCO ROES 
(INTERIEURARCHITECTUUR)

GEHEUGEN EN GELUID
JONAH VEESTRAETEN 
“Jonah Veestraeten tekende in een nooit afgemaakt hotel in de 
bossen een parcours rond geheugen en geluid uit. Daarvoor 
maakte	hij	zeven	installaties	–	die	hij	allemaal	uittestte.	De	ma-
quette toont onder meer een vloer op basis van verf. De zwarte 
coating, die reageert op lichaamstemperatuur, wordt transpa-
rant als je er met blote voeten over wandelt. De mix van die uit-
stekende	technische	uitwerking	en	prachtige	scenografie	–	de	
manier	waarop	Jonah	het	gebouw	gebruikt	–	maakt	dit	tot	een	
ontzettend knap project. Eentje waarvoor de Stad Mechelen al 
haar interesse toonde.”

WATER EN ANGST 
LIZE VANHOOF
“Lize Vanhoof zette in haar project het abstracte begrip ‘water’ 
om in een heus belevingsparcours. De locatie van haar project 
is een bestaand zwembad. Ze ontwierp een haast theatraal par-
cours, waarbij je als bezoeker onder meer in harnas in een duik-
put gehesen wordt en projecties ziet voorbijkomen van iemand 
die verdrinkt. Lize maakte de waterspiegel ook bewandelbaar.” 

VEERKRACHTIG KRUKJE 
TOM CLIJSTERS
“Dit	krukje	in	inlands	eikenhout,	een	ontwerp	van	Tom	Clijsters,	
ziet er enorm eenvoudig uit. Maar dat is slechts schijn. Tom 
combineerde	in	zijn	ontwerp	oude	en	nieuwe	technieken	–	zo	
maakte hij oude verbindingen na op basis van lasertechnieken. 
Het laseren zorgt ervoor dat het zitvlak veert. Geweldig knap 
gedaan. Hij heeft ontzettend veel testen moeten uitvoeren om 
het zo veerkrachtig te krijgen, er gingen dus veel proefstukken 
aan dit object vooraf. Zijn kruk viel met de ‘Wanatoe-Publieks-
prijs’ van Het Belang van Limburg trouwens al in de prijzen.”
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INTERNATIONAL DINNER @ HOME

INVITE THE WORLD 
TO YOUR KITCHEN!

Fancy a good deed Christmas 2016? Then sign up and host an international student for a 
cosy dinner somewhere between December 1 and 20 (you determine the exact date and 
location). New friends, funny accents and incredible life stories guaranteed! 

Register for hosting duties via http://bit.do/internationaldinner
Want to be a guest? Go to http://bit.do/internationalguest 
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good practice

BIJLES VOOR
EN DOOR 
STUDENTEN 

JONNY DAENEN, KRIS GABRIËLS EN ÖZLEM YALÇI OVER HET TUTORPROJECT INFORMATICA

Actie	kweekt	inspiratie	–	en	dus	lees	je	hier	elke	editie	

een	‘good	practice’	op	vlak	van	onderwijs	of	onderzoek.	

Deze editie: Jonny Daenen, Kris Gabriëls (faculteit 

Wetenschappen)	 en	 Özlem	 Yalçi	 (studiebegeleider)	

vertellen over het tutorproject informatica. 

WAT HOUDT HET TUTORPROJECT PRECIES IN?
Tijdens	 een	 uur	 extra	 vakinhoudelijke	 begeleiding	 kunnen	
eerstejaarsstudenten	informatica	hun	voorkennis	bijspijkeren.	
Die sessies gebeuren in groepjes van twee tot drie tutees en 
worden	gegeven	door	succesvolle	ouderejaarsstudenten	–	de	
tutors.	 Die	 tutoren	 krijgen	 daarvoor	 trouwens	 een	 attest	 én	
vrijwilligersvergoeding.	Alle	kandidaat-tutoren	worden	vooraf		
ook	door	ons	gecoacht.	Het	project	bestaat	al	sinds	2008.

WAAROM DOEN JULLIE DIT?
Niet	alle	studenten	hebben	een	duidelijk	beeld	van	informatica.	
Door zo’n foute inschatting dreigen sommigen achterop te ge-
raken.	De	drempel	om	dan	hulp	in	te	roepen,	blijkt	vaak	te	hoog.	
Dat is meteen de reden waarom ouderejaarsstudenten de rol 
van	tutor	op	zich	nemen:	zij	staan	dichter	bij	de	leefwereld	van	
die eerstejaars.

HELPT HET?
We	zien	dat	het	project	erin	slaagt	om	de	achterstand	bij	tu-
tees tot op zekere hoogte weg te werken. Het informele karak-
ter van de sessies biedt deelnemers een beter zicht op de op-
leiding	én	het	verhoogt	hun	(studie)motivatie.	Maar	wanneer	
het gewenste effect van tutoring uitblijft,	 dan	 is	 het	 voor	 de	
student	in	kwestie	tegelijkertijd	een	signaal	om	te	zoeken	naar	
bijkomende	studie(loopbaan)begeleiding.

HOE ZIJN DE REACTIES?
De tutees laten zich erg positief uit over het project, ze zien de 
voordelen	er	duidelijk	van	in.	We	merken	ook	dat	er	studenten	
zijn	die	–	na	een	moeilijke	start	–	een	zeer	goed	traject	hebben	
afgelegd en zich zelfs aanmelden als kandidaat-tutor. 

Özlem Yalçi, Kris Gabriëls en Jonny Daenen.
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GRATIS ZWEMMEN IN HASSELT HASSELT UNIVERSITY-HOODIE NU OOK IN 
BORDEAUX ROOD

GLOSSARY: NEDERLANDS VERSUS ENGELS

1 2

3

Op 23 juli opende het vernieuwde Kapermolen de deuren. Het 
overdekte gedeelte telt nu dubbel zo veel zwemoppervlakte 
–	met	 twee	sportbaden,	een	wildwaterbaan,	een	golfslagbad	
en een kinderbad. Buiten vind je het olympisch bad en een 
kinderbad. Bovendien zwemmen UHasselt-personeelsleden er 
helemaal gratis.  Geen waterrat? In Bermuda’s Beach Bar, het 
nieuwe zwembadcafetaria, kan je genieten van een lekkere 
snack of een verfrissend drankje.

www.hasselt.be/nl/zwembad-kapermolen

De blauwe UHasselt-hoodie ken je waarschijnlijk al, maar nu is 
deze warme sweater ook in een nieuwe kleur verkrijgbaar. Op 
de voorlaatste pagina van deze Nu weet je het! krijg je alvast 
een preview. In september schaf je de hoodie aan tegen de 
actieprijs	van	28	euro,	daarna	betaal	je	de	standaardprijs	van	
39,95 euro.

hoodie.xod.be

Hoe vertaal je ‘faculteitsraad’, ‘keuzeopleidingsonderdelen’ 
of	 ‘competentieprofiel’	 in	het	Engels?	En	was	het	nu	masters 
program of Master’s programme? Op het intranet kan je een 
handige glossary	 raadplegen	 als	 je	 twijfelt	 aan	 de	 vertaling	
van bepaalde termen die aan de UHasselt gebruikt worden. 
Je vindt er ook een vertaling van alle UHasselt-opleidingen (en 
hun	afstudeerrichtingen).

Intranet > Dienst Communicatie & Marketing > Communicatie 

> Tips en tricks > Glossary

DRIE OP EEN RIJ
DRIE DINGEN OM TE ZIEN/DOEN/KIJKEN/LUISTEREN/…
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ELEVATOR PITCH

“ MY CHILDHOOD DREAMS  
 ARE COMING TRUE”

JAROSLAV HRUBY ABOUT HIS RESEARCH ON DIAMOND-BASED MAGNETOMETRY

Jaroslav Hruby (Nano Photonics and Nano Fabrication 

research	group)	takes	the	elevator	with	Nu weet je het! 

to answer questions on his research and on his dreams/

ambitions/passions…	

How would you explain your research to a five-year-old?
In my work, I focus on the construction and optimization of a high precision 
diamond-based	magnetometer	 –	 a	 device	 used	 to	measure	 the	 Earth’s	
magnetic	field.	Current	 research	shows	 that	diamond	sensors	are	better	
than	 technologies	used	 today.	Recently,	we	developed	 –	 and	published	
–	a	new	method	 that	allows	 further	miniaturization	and	higher	detection	
efficiency.

Why this research?
During my bachelor and master studies I was already working with 
diamond, so it is not a new topic for me. Last year, when I stayed at UHasselt 
for	 Erasmus,	 I	 was	 working	 in	 professor	 Milos	 Nesladek’s	 lab.	 After	 we	
developed a new detection method for diamond-based magnetometry, 
continuing and further exploring its full potential seemed the best choice.

What is the status of your research?
Since last December, me and some colleagues are involved in the 
BEXUS	project,	organized	by	the	European	Space	Agency	(ESA)	and	the	
German	Aerospace	Center	 (DLR).	 BEXUS	 stands	 for	Balloon Experiment 
for University Students. Next month, a balloon will carry our prototype 
diamond magnetometer device to the stratosphere. The goal is to 
measure	the	 	magnetic	field	and	test	 the	device’s	stability	 in	harsh	near-
space environment.

What impact do you want your research to generate?
High	 precision	 magnetic	 field	 measurement	 is	 required	 in	 many	 areas,	
such as navigation, ore and mineral exploration, archaeology, space 
weather	and	exploration,	biomedical	applications...	 If	any	of	 those	fields	
can	benefit	from	my	work,	I	will	be	very	happy.
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If you wouldn’t be working at UHasselt, where would you 
be now?
That	 depends	 on	many	 things…	 But	 one	 of	 the	 possibilities	
would be travelling and working as a freelancer in graphics and 
programming	–	also	known	as	the	digital	nomad	lifestyle.	Why?	
Because I love travelling, meeting new people and going on 
an adventure.

What did you want to be growing up?
Like most kids: an astronaut. Being involved in the European 
Space Agency project now, it feels like my childhood dreams 
are	coming	true.	Maybe	a	bit	exaggerated,	I	know…	But	still:	I	
am very happy with this opportunity.

What are your dreams, professionally?
I like problem solving, working in team with different people 
from different backgrounds and being helpful for others. So, 
my dream career would be something challenging, interdisci-
plinary,	international	and	with	benefit	for	society…	(Smiles) The 
kid within me says: space industry!

Which book/movie/concert would you recommend to 
colleagues?
Recently, I have read an interesting book called Managing 
Oneself by	Peter	Drucker.	It	is	a	book	on	finding	and	improving	
strengths, performance and learning and on the understanding 
of values and responsibilities. It opened my mind and gave me 
another point of view to consider.

Who do you nominate for the next Elevator Pitch?
Steven Nagels, PhD student at the Faculty of Engineering Tech-
nology. The world needs more makers who have a sense for 
design. Like Steven.
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Nu weet je het! grasduint in het grote fotoarchief van de 
UHasselt. Deze editie: Studio Herman Teirlinck brengt op 
de agora van Diepenbeek het stuk ‘De eerste blijdschap van 
Maria’.

1983 5 OKTOBER

WEET JE DIT NOG
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#UHasselt

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

Volg nóg meer UHasselt-nieuws via:

facebook.com/uhasselt

twitter.com/uhasselt

www.uhasselt.be

instagram.com/universiteithasselt

linkedin.com: Universiteit Hasselt (universiteitspagina)

youtube.com/universiteithasselt
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In beeld

De UHasselt gaat traditioneel de zomer in met een perso-
neelsbarbecue. Ruim 550 collega’s schoven op 30 juni de 
benen onder tafel voor een uitgebreid buffet, geserveerd 
door	Horeservi.	Het	was	énkele	graden	minder	warm	dan	
bij	de	editie	vorig	jaar (36 graden, weet je nog?), maar dat 
kon de pret niet drukken. Benieuwd hoeveel liter alcohol er 
gedronken is? Blader door naar pagina 40. 

BARBECUEND DE ZOMER IN



21

BARBECUEND DE ZOMER IN
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“STUDENTEN ZIJN BRAVER 
DAN VROEGER” 

DIENST STUDENTENADMINISTRATIE 

DIENST IN DE KIJKER

Zittend van links naar rechts: Erika Vandersmissen, Ines Boonen, Annie Vanheusden, Claire Prenten, Hilde Cleeren, Eveline Houbben en Brigitte 
Blokken. Staand van links naar rechts: Lut Luts, Karine De Vocht, Saskia Bas, Leen Jorissen, Andrew Hennuy, Josiane Hermans, Vicky Vanhille, 
Marie-Rose Vleugels, Martine Vleugels en Katia Moretti.
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Voor de dienst Studentenadministratie wegen de laatste loodjes effectief het zwaarst. “Het einde van het academiejaar 

is traditioneel een hele drukke periode”, vertelt diensthoofd Saskia Bas. “De examenresultaten moeten worden 

ingegeven,	de	examencommissies	komen	samen	en	de	inschrijvingen	van	de	nieuwe	studenten	gaan	van	start.”	Toch	

vonden	de	zestien	dames	en	één	man	tijd	om	Nu weet je het! te ontvangen voor een blik achter de schermen.

ls	 we	 Saskia	 vragen	 naar	 de	 mijlpalen	 in	 de	
(recente)	 geschiedenis	 van	 deze	 dienst,	 dan	
steekt de integratie van de hogeschooloplei-
dingen er volgens haar bovenuit. Dat had een 
grote	impact	op	de	dienst	–	niet	alleen	inhou-

delijk,	maar	ook	qua	bezetting.	 Saskia:	 “Bijna	één	derde	 van	
onze medewerkers werkte tot 2013 aan een van de hogescho-
len.	Maar	Karine	De	Vocht,	Vicky	Vanhille,	Andrew	Hennuy,	Bri-
gitte	Blokken,	Hilde	Cleeren,	Katia	Moretti	en	ik	zijn	heel	goed	
opgenomen in het team. We voelden ons meteen thuis aan de 
UHasselt.” 

Ondertussen	hebben	Brigitte,	Hilde,	Andrew,	Ines	Boonen,	Jo-
siane	Hermans,	Lut	Luts	en	Annie	Vanheusden	hun	vaste	stek	
op campus Hasselt. Op campus Diepenbeek vinden we Karine, 
Vicky,	 Eveline	Houbben,	 Leen	 Jorissen,	 Katia,	 Claire	 Prenten,	
Erika Vandersmissen, Marie-Rose en Martine Vleugels terug. 
Saskia	pendelt	tussen	de	twee	campussen,	maar	veel	tijd	spen-
deert	ze	niet	op	haar	bureau.	Saskia:	“Voor	80	procent	van	de	
tijd	zit	ik	in	vergadering	met	andere	diensten.	We	overleggen	
veel	met	onder	andere	ISA,	omdat	zowat	alle	administratie	ge-
beurt	via	applicaties:	uurroosters,	de	examenroosters,	inschrij-
vingen,	studietrajecten,	registratie	van	de	examenresultaten…	
Daar	zijn	nog	heel	wat	aanpassingen	nodig.	Als	dat	ooit	af	is,	
dan	zal	dat	een	nieuwe	mijlpaal	in	onze	geschiedenis	zijn."

PUZZEL

Dankzij	Brigitte,	Hilde	en	Ines	kan	elke	les	in	een	lokaal	door-
gaan. Niet alleen voor intern gebruik boeken ze de lokalen, 
ook voor externen doen ze dat. Een hele puzzel, die elke dag 
opnieuw	gelegd	moet	worden.	Ines:	“Als	we	de	nodige	infor-
matie	krijgen	van	de	faculteiten,	dan	schieten	we	uit	de	start-
blokken. Van september tot en met februari plannen we alle 
lessen	in,	daarna	is	het	vooral	nog	wijzigingen	doorvoeren	en	
noodoplossingen zoeken. Want het is niet omdat iets inge-
pland	staat,	dat	het	ook	gevolgd	wordt.	Eigenlijk	doen	we	de	
hele dag niets anders dan de roosters aanpassen voor de stu-
denten	en	docenten	–	in	de	mate	van	het	mogelijke,	natuurlijk.”	

Ines is de ancien van de drie en heeft Brigitte en Hilde onder 
haar	hoede	genomen	 toen	ze	 in	2013	bij	het	 team	kwamen.	
“We	 hebben	 alles	 snel	 onder	 de	 knie	 moeten	 krijgen,	 alles	
was	nieuw	voor	ons.	We	zijn	erin	gegooid	en	in	het	begin	was	
het dan wel eens paniek”, zegt Hilde. Brigitte: “Niet alleen vra-
gen over de computerprogramma’s, maar ook over de manier 
waarop	we	een	professor	moesten	aanschrijven,	bijvoorbeeld.	
In het begin heeft Ines hier vaak met tuitende oren gezeten, 
denk ik.” ►

A
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DIENST IN DE KIJKER’

Ines Boonen.

Annie Vanheusden.

Josiane Hermans.

Hilde Cleeren.Brigitte Blokken.

Hoewel	de	taken	netjes	verdeeld	zijn	–	Hilde	is	verantwoorde-
lijk	voor	de	uurroosters	van	BEW	en	MOB,	Brigitte	zorgt	voor	
die	van	ReKi	en	ARK,	Ines	neemt	GEN,	BMW,	REC	en	WET	voor	
haar	rekening	–	 is	 teamwork	toch	heel	belangrijk.	“Als	er	een	
probleem	opduikt,	 dan	 kunnen	we	 snel	 overleggen.	Als	 een	
groep een half uur vroeger start en een andere start een half 
uur later, dan kunnen we daar nog een les tussen plannen. 
Want de lessen, die moeten kunnen doorgaan”, vertelt Hilde. 
Ines:	“We	vinden	altijd	een	oplossing.	Zo	hebben	we	de	rech-
tenstudenten	 in	het	begin	wel	eens	bij	Cipal	ondergebracht,	
want toen was campus Hasselt nog niet open. Toen ook het 
derde	 jaar	erbij	kwam,	zijn	we	moeten	uitwijken	naar	andere	
locaties,	zoals	het	Cultureel	Centrum.”	Als	ze	naar	de	toekomst	
kijken,	dan	verheugen	ze	zich	vooral	op	de	extra	ruimte	die	ge-
creëerd zal worden in Hasselt.

GEHACKT

Achter	 de	 balie	 van	 het	 studentensecretariaat	 in	 de	 Oude	 
Gevangenis	vinden	we	Annie	en	Lut.	Alle	studenten	die	starten	
aan	de	UHasselt,	zijn	langs	hen	gepasseerd.	Een	van	de	leuk-
ste aspecten aan hun job? Het contact met de studenten, al is 
dat	tegenwoordig	heel	wat	beperkter	dan	vroeger.	Annie:	“Ik	
vind het leuk om tussen de jeugd te zitten. Hun puberteit is al 
gepasseerd en hoewel sommigen wat meer lawaai maken dan 
anderen,	zijn	het	zeker	geen	slechte	jongens	en	meisjes.”	Lut	
geeft toe dat dit ook heel grappige taferelen kan opleveren. 
“Ik	 had	 eens	 voor	 dat	 een	 student	 een	 voor	mij	 onbekende	
geboorteplaats op een formulier had ingevuld. Toen ik hem 
vroeg	waar	die	bewuste	plaats	dan	precies	 lag,	 legde	hij	mij	
doodnormaal	uit	dat	hij	de	naam	van	het	ziekenhuis	waar	hij	

geboren	was,	had	ingevuld.	Op	zo’n	moment	moet	ik	toch	mijn	
best doen om niet in de lach te schieten.” 

Ook Josiane, die de administratie van de faculteit Rechten voor 
haar rekening neemt, is op dat vlak al wat gewoon. “Op een of 
andere manier is het studenten ooit gelukt om een e-mail in 
mijn	naam	 te	 versturen.	Zo	hadden	 ze	alle	 rechtenstudenten	
gemeld	 dat	 de	 examenresultaten	 bekend	 waren,	 terwijl	 dat	

niet	het	geval	was.	Toen	stond	het	kot	hier	op	stelten!	Eigenlijk	
had	dat	grote	gevolgen	kunnen	hebben	voor	die	studenten…	
Maar	ik	heb	het	tóch	voor	hen	opgenomen,	want	het	was	écht	
als grap bedoeld.” 

Maar	al	bij	al	zijn	de	studenten	tegenwoordig	veel	braver	dan	
vroeger.	 “En	 minder	 zelfstandig”,	 vult	 Annie	 aan.	 “Vroeger	
kwamen	studenten	zich	samen	met	hun	vrienden	 inschrijven,	
maar	vandaag	neemt	de	meerderheid	zijn	ouders	mee.	Het	is	
soms	zó	erg	dat	enkel	de	ouders	het	woord	voeren	tijdens	de	
inschrijving	en	de	student	er	zelf	nauwelijks	aan	te	pas	komt.	
Ongelooflijk.”

‘DRETZIGEN’ DONDERDAG

Tussen	al	dat	vrouwelijk	geweld	houdt	één	man	zich	staande.	
Andrew	werkt	halftijds	 voor	de	Open	Universiteit,	de	andere	
helft	van	de	tijd	is	hij	verantwoordelijk	voor	de	administratie	in	
verband met de doctoraatsstudenten. En ondertussen trotseert 
hij	de	girl talk	van	zijn	collega’s.	“Tegenwoordig	gaat	het	hier	
vaak	over	 zwangerschappen	en	bevallingen”,	 vertelt	Andrew.	
“Als	je	nog	geen	kinderen	hebt,	dan	is	het	als	man	misschien	
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Andrew Hennuy.

Eveline Houben.

wat onwennig als het gaat over ‘opening’ en ‘knippen’, maar ik 
ben sinds anderhalf jaar zelf papa en dan is dat allemaal niet 
meer zo nieuw (lacht)."	Of	hij	het	naar	zijn	zin	heeft?	“Zeker!	Al	
durf	ik	nu	niet	echt	iets	anders	te	beweren.”	Zijn	antwoord	zorgt	
voor	de	 nodige	 hilariteit.	Aan	 humor	ontbreekt	 het	 duidelijk	
niet op de Studentenadministratie. En het is telkens weer uit-
kijken	naar	de	 laatste	donderdag	van	de	maand,	want	dan	 is	
het ‘dretzigen donderdag’.	Andrew:	“De	vrouwen	hier	letten	op	
hun	lijn,	maar	een	keer	in	de	maand	mag	er	wel	eens	iets	vet-
tigs	gegeten	worden:	een	frietje	of	een	hotdog	bijvoorbeeld.”	

De collega’s leven mee met elkaar. “Na het weekend vertellen 
we elkaar wat we zoal gedaan hebben en daar horen soms ook 
minder	leuke	dingen	bij”,	klinkt	het.	En	ook	de	studenten	lig-
gen hen nauw aan het hart, al gebeurt die communicatie nu 
steeds meer digitaal. Lut: “Vroeger kenden we de studenten al-
lemaal,	maar	toen	kwamen	ze	hun	resultaten	persoonlijk	afha-
len.	En	dankzij	het	vijfwekensysteem	zie	je	ze	heel	regelmatig.”	
Josiane:	“Nadat	de	punten	bekend	zijn,	komen	er	soms	mail-
tjes	binnen	van	studenten	die	echt	teleurgesteld	en	verrast	zijn	
over	hun	tegenvallende	resultaten.	Dan	leef	je	mee,	natuurlijk.”	

BELEEFD

Op	campus	Diepenbeek	is	Eveline	hét	gezicht	van	de	dienst.	
Zij	 staat	 achter	 de	 balie	 en	 beantwoordt	 de	 vragen	 van	 de	
studenten die zich daar aanmelden. Vóór ze begon aan de 
UHasselt, had ze aan de Xios Hogeschool ongeveer dezelfde 
baan.	“Eigenlijk	was	mijn	job	bij	Xios	een	combinatie	van	het	
baliewerk en administratie. Hier is het anders georganiseerd. 
Ik kan me toespitsen op de vragen van studenten aan de balie. 

Dat zorgt ervoor dat de balie hier drukker is, omdat ik hier het 
enige	aanspreekpunt	ben	–	voor	studentenadministratie,	dan.”	

Wat	zijn	zo	de	meest	gestelde	vragen	van	studenten?	Eveline:	
“Studenten komen hier allerlei formulieren en documenten af-
geven,	ze	komen	zich	uitschrijven	voor	bepaalde	opleidingson-
derdelen, diploma’s afhalen of ze vragen waar ze een bepaalde 
prof	kunnen	vinden…	Dat	betekent	dus	ook	dat	 ik	hen	moet	
doorverwijzen	naar	de	juiste	personen.”	Naast	de	balie	beheert	
Eveline	ook	de	studentenadministratie-mailbox.	Aan	de	balie	
noch via mail heeft ze te maken met lastige klanten. “Ik houd 
van het contact met de studenten”, zegt ze. “Vooral de buiten-
landse	studenten	zijn	ons	dankbaar.	Als	zij	hier	vertrekken,	dan	
zie	je	aan	hun	gezicht	dat	ze	blij	zijn	dat	ze	geholpen	zijn.	Maar	
ook over de Belgische studenten mag ik niet klagen, hoor. Die 
zijn	net	zo	vriendelijk	en	beleefd.”

GROOTSTE ONDERSCHEIDING

In het lokaal achter het onthaal vinden we de andere collega’s te-
rug. Blikvanger is het overzicht met de data van alle deliberaties 
en proclamaties van de verschillende opleidingen. Vicky, ver-
antwoordelijk	voor	de	opleiding	 revalidatiewetenschappen	en	
kinesitherapie: “Zo zien we wie van onze collega’s aan de beurt 
is, wie zich moet concentreren. En dan kunnen we daar dus re-
kening mee houden.” Want als het over examenresultaten gaat, 
is concentratie een must.	“Wij	leveren	de	resultaten	aan	de	exa-
mencommissie aan, nadien verwerken we de beslissingen die 
de commissie heeft genomen”, legt Vicky uit. “Een student kan 
volgens	de	software	geslaagd	zijn	op	voldoende	wijze,	maar	de	
examencommissie kan beslissen om de student tóch een onder-
scheiding	toe	te	kennen.	Dat	moeten	wij	minutieus	aanpassen.”	

Zijn	er	faculteiten	waar	er	meer	studenten	uitblinken	met	hoge	
punten dan in andere? Karine (die de administratie voor de fa-
culteit	IIW	doet):	“Als	we	op	een	student	met	grootste	onder-
scheiding stoten in onze opleiding, dan vallen we toch wel van 
onze stoel. Zo komt er misschien eentje per jaar voor. Dus dan 
stoefen we daar wel eens mee. Of wanneer er iemand 20/20 
haalt, valt dat ook wel op.” 

Toch	 zijn	 er	 tussen	 de	 faculteiten	 een	 aantal	 verschillen	 die  
ervoor zorgen dat elke collega zo haar eigen aandachtspunten ► 

"Tegenwoordig gaat 
het hier vaak over 

zwangerschappen en 
bevallingen." 
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	heeft.	Karine:	“Bij	de	faculteit	IIW	zijn	er	veel	afstudeerrichtin-
gen,	terwijl	dat	bij	andere	faculteiten	niet	het	geval	is.	Maar	die	
hebben	dan	weer	veel	meer	studenten.”	Vicky:	“Bij	ReKi	 is	er	
dan weer een nultolerantie voor de opleidingsonderdelen van 
de	master:	 je	krijgt	 je	diploma	enkel	als	 je	geslaagd	bent	én	
geen	enkele	onvoldoende	hebt.	Dat	is	bij	de	andere	opleidin-
gen niet het geval.”

Naast	Vicky	en	Karine	zit	Katia.	Zij	neemt	de	faculteit	ARK	voor	
haar rekening, maar ook enkele opleidingen van de faculteit 
WET	en	de	administratie	voor	de	PAV’s	(postacademische	vor-
ming).	Net	 zoals	Vicky	 en	Karine,	 is	 zij	 in	de	UHasselt	 ‘geïnte-
greerd’.	En	alle	drie	zijn	ze	verantwoordelijk	voor…	een	ingekan-
telde	hogeschoolopleiding.	Is	er	eigenlijk	een	persoonlijke	link	
met	de	faculteit	of	opleiding	waarvoor	je	verantwoordelijk	bent?	
Katia: “Het is niet zo dat we zelf de opleiding gevolgd moeten 
hebben.	Ik	heb	bijvoorbeeld	helemaal	geen	wetenschapsknob-
bel,	terwijl	ik	wel	enkele	opleidingen	van	die	faculteit	opvolg.”	

MOMMY

Voor	alle	studenten	(en	docenten)	die	de	sfeer	graag	eens	op-
snuiven aan een andere universiteit, is er Erika. Op 4 april 1991 
begon ze in deze job en 25 jaar later doet ze het nog steeds 
even graag. Of er veel veranderd is in die kwarteeuw? “Op vlak 
van	documenten	vast	en	zeker.	De	Europese	Commissie	 legt	
elk jaar nieuwe documenten voor uitwisselingen op. En wat de 
studenten	betreft:	die	zijn	veel	mondiger	geworden	–	ze	weten	
precies waar ze recht op hebben en daar gaan ze ook voor. Op 
zich is dat goed. Vroeger waren ze meer geneigd om onder de 
kerktoren	te	blijven	hangen	–	omdat	hun	lief	daar	woonde,	ze	
bij	de	plaatselijke	 jeugdbeweging	zaten	of	omdat	de	ouders	

Katia Moretti.

Erika Vandersmissen.

Leen Jorissen.

Karine De Vocht.Vicky Vanhille.

hen niet graag lieten gaan. Sinds een paar jaar proberen we de 
ouders	trouwens	meer	te	betrekken	bij	die	beslissing.	Uitein-
delijk	zijn	zij	het	die	voor	de	financiering	zorgen.”	

Studeren in het buitenland is populairder geworden, zegt Er-
ika. “Het aantal uitwisselingen neemt toe. Niet alleen omdat 
we meer opleidingen hebben dan vroeger. Ook binnen de 
'oude'	opleidingen	zien	we	het	aantal	uitwisselingen	stijgen.”	
Zelf heeft ze nooit de kans gehad om  op uitwisseling te gaan, 
maar	de	affiniteit	met	het	internationale	aspect	van	haar	job	is	
niettemin	groot.	“Ik	ben	er	altijd	heel	graag	op	uit	getrokken	en	
heb verschillende landen en continenten doorkruist met tent 
en rugzak. Het feit dat ik tweetalig opgevoed ben (Duits-Ne-
derlands, red.) komt ook wel van pas, hoewel de voertaal met 
mijn	buitenlandse	collega’s	toch	voornamelijk	Engels	is.”

Ook	 Leen,	 verantwoordelijk	 voor	 de	 opleiding	 mobiliteitswe-
tenschappen en de internationale masteropleidingen, commu-
niceert	een	groot	deel	van	haar	werktijd	in	het	Engels.	“Vooral-
eer buitenlandse studenten een internationale masteropleiding 
mogen starten aan de UHasselt, moeten ze een administratieve 
procedure doorlopen. Daarna wordt beslist of ze effectief mogen 
starten. Zoiets wordt per kandidaat bekeken: wat is de voorop-
leiding, hoe waren de resultaten, wat is de motivatie van de stu-
dent…	Een	motivatiebrief	is	niet	altijd	een	goede	weerspiegeling	
van de effectieve inzet van een student. Zelf kunnen ze ook niet 
perfect inschatten hoe ze hier zullen functioneren”, verklaart Leen. 

Het is alleszins een doelgroep waarmee je de gekste dingen mee-
maakt.	Leen:	“Zo	kwam	er	eens	een	student	langs	die	vroeg	of	hij	
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Claire Prenten.Saskia Bas.

Marie-Rose en Matine Vleugels (doen de wave).

mij	 in private kon spreken. Toen we op de gang stonden, over-
handigde	hij	me	een	ketting	uit	Kameroen.	Omdat	ik	destijds	ge-
zorgd	had	voor	een	verzending	van	een	belangrijk	document	met	
de	Nederlandse	post	–	dat	daardoor	sneller	was	aangekomen…	
En	dan	is	er	ook	nog	een	student	die	mij	mommy	noemt.	Maar	hij	
is	ouder	dan	ik,	dus	dat	is	wel	grappig.	Al	moet	ik	ook	kordaat	zijn,	
want	ze	kunnen	al	eens	opdringerig	worden.	Terwijl	zij,	net	zoals	
alle andere studenten, moeten wachten tot iets in orde gebracht 
is.”

MANNELIJKE COLLEGA GEZOCHT

Achter	 een	 tafel	 met	 stapels	 masterproeven	 vinden	 we	 Ma-
rie-Rose en Martine Vleugels (jawel, zussen!) terug. Studenten 
leveren hun masterproeven hier in. Daarna gaan de thesissen 
naar de externe juryleden die alles moeten doornemen in de 
aanloop naar de verdediging. Interessant leesvoer? “Ik heb er 
geen	 enkele	 van	 gezien”,	 antwoordt	Marie-Rose.	 “Al	moet	 ik	
zeggen dat ik er af en toe eentje zie liggen waarvan ik denk: 
Die zou ik beter eens lezen. Maar dat komt er niet echt van.” 

Marie-Rose doet de studentenadministratie voor de faculteit 
BEW. Binnenkort al 40 jaar. “Toen ik pas begon, werkte ik nog 
op	 elektrische	 schrijfmachines,	 er	 werd	 ook	 nog	 steno	 ge-
bruikt.	In	die	vier	decennia	heb	ik	niet	altijd	hetzelfde	gedaan,	
maar	het	had	altijd	wel	iets	met	onderwijsadministratie	te	ma-
ken.”	Het	énige	dat	nog	ontbreekt	op	kantoor	is	een	mannelijke	
collega,	zo	werpen	we	op.	“Het	is	niet	dat	we	er	geen	man	bij	
willen…	Maar	wie	durft	dat	aan	tussen	zó	veel	vrouwen?	(Lacht) 
Wij	hebben	er	alleszins	geen	schrik	van	en	zijn	er	ook	niet vies 
van!	Eén	keer	hebben	we	eens	een	jong	manneke als interim 
in ons team gehad. Ons Tommeke	was	met	zijn	gat	in	de	boter	
gevallen,	want	hij	werd	door	iedereen	bemoederd.	Soms	komt	
hij	nog	eens	goeiedag	zeggen”,	zegt	Marie-Rose.

WAVE

Haar	 zus	Martine	 (verantwoordelijk	 voor	de	opleidingen	bio-
medische	wetenschappen,	geneeskunde	en	informatica)	draait	
zelf ook al 30 jaar mee aan de UHasselt. Marie-Rose: “In de 
EHL-periode waren ze op zoek naar een interim. Dat was nog 
in	de	tijd	dat	de	baas	gewoon	kwam	vragen	of	we	nog	iemand	
kenden. Ik had thuis een zus zitten die op zoek was naar werk 
en zo is Martine hier terechtgekomen.” Martine: “Ik ben begon-
nen	op	het	MCML,	daarna	ben	ik	naar	de	EHL	gegaan,	ik	heb	
in de bibliotheek gewerkt, uur- en examenroosters opgemaakt 
in	Hasselt…”	

Plots worden we onderbroken door een alarm, iedereen in het 

lokaal veert recht. “Elk uur gaat er een alarm af en doen we een 
wave”,	verklaart	Martine.	“Zo	krijgen	we	toch	wat	beweging,	on-
danks ons zittend beroep. We hebben een artikel gelezen over 
de	voordelen	van	beweging	tijdens	de	werkuren	en	toen	zijn	we	
daarmee	begonnen.	’s	Middags	proberen	we	met	zijn	allen	een	
rondje te wandelen op de campus.” 

SENIOREN

We	 gaan	 door	 naar	 het	 laatste	 eiland,	 waar	 Claire	 en	 Saskia	
zitten.	“Op	papier	maakt	Claire	geen	deel	uit	van	onze	dienst,	
maar	in	de	praktijk	is	dat	zeker	wél	zo”,	zegt	Saskia.	Claire	doet	
de administratie van de Seniorenuniversiteit. “Ik doe ÓÓk stu-
dentenadministratie,	alleen	zijn	de	studenten	in	mijn	geval	iets	
ouder. Ik werk met dezelfde applicaties en mag ook mee op 
teamuitstap.”

Bij	ons	afscheid	drukken	de	dames	ons	nog	op	het	hart	dat	ze	
heel	tevreden	zijn	over	hun	team.	Saskia:	“Iedereen	staat	hier	
klaar om elkaar te helpen. De collega’s van Hasselt en Diepen-
beek	zien	elkaar	niet	zoveel.	Maar	als	dat	wél	gebeurt,	dan	klikt	
het	ook	weer	meteen.	Ik	vind	het	belangrijk	dat	iedereen	zich	
goed	voelt	op	het	werk.”	Martine:	“Wij	zijn	als	groep	trouwens	
ook heel content over onze baas! Saskia heeft ervoor gezorgd 
dat er voor iedereen een back-up is en da’s een hele gerust-
stelling.”	Het	team	is	duidelijk	klaar	voor	de	toekomst.	Laat	die	
mijlpalen	maar	komen!	■
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Op stap met de VLUPV

WORDT VERWACHT
-  17 en 18 oktober 2016
 Workshop Makerspace
-  28 oktober 2016 
 VLUP-Quiz
- 17 november 2016 
	 Wijncursus	‘Wijn	leren	proeven’
-  20 november 2016
	 Sinterklaasfeest	
- 27 november en 3 december 2016
	 Bezoek	Sintpaleis	Alden	Biesenw

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

VLUP MET ONS MEE!

Voor	een	overzicht	van	alle	activiteiten,	updates	en	inschrijvingen	kan	je	
terecht op www.uhasselt.be/VLUP

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

OP AVONTUUR IN PHANTASIALAND  
Geen	betere	manier	om	de	zomervakantie	af	te	sluiten	dan	een	pretparkbezoek.	Op	28	augustus	trok	een	bus	UHasselt-collega’s	
met hun kroost richting Phantasialand. Het Duitse pretpark serveert bezoekers niet alleen duizelingwekkende shows, maar ook 
tientallen	–	snelle	en	minder	snelle	–	attracties.	‘Mystery	Castle’,	‘Black	Mamba’,	‘River	Quest’,	‘Colorado	Adventure’…	Jong	of	oud,	
durver	of	dromer	–	iedereen	kon	er	zijn/haar	hartje	ophalen.	Kriebels	in	de	buik	verzekerd,	dus!
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Het laatste nieuws rond geboortes, huwelijken en pensioneringen vind je op
www.uhasselt.be/intranet.

HUWELIJKEN
•	Fatma	DENIZ,	faculteit	REC,	met	Eser	UNAL	 	 6 / 5 / 2 0 1 6
•	An	HARDY,	faculteit	WET,	met	Koen	BEETS	 	 28/5/2016
•	Jothi	BLONTROCK,	UHasselt	SEE,	met	Koen	VERVOORT	 	 18/6/2016
•	Edith	DONDERS,	SvM,	met	Mario	REMANS	 	 24/6/2016
• Laurien STUVERS, faculteit BEW, met Maarten DINGENEN  2 4 / 6 / 2 0 1 6
•	Jorg	ROOSEN,	faculteit	BEW,	met	Catherine	SCHREURS	 	 24/6/2016
•	An	BAETEN,	Bibliotheek,	met	Dennis	BUSSELEN	 	 26/8/2016

GEBOORTES
•	Simon,	zoontje	van	Tine	COMPERNOLLE,	faculteit	BEW	 	 18/4/2016
•	 Ioannis,	zoontje	van	Joanna	ROBACZEWSKA,	faculteit	BEW	 	 4 / 5 / 2 0 1 6
•	Enora,	dochtertje	van	Eline	PROVOST,	CMK	 	 9 / 5 / 2 0 1 6
•	Justus,	zoontje	van	Johannes	SCHOENING,	EDM	 	 20/5/2016
•	Jef,	zoontje	van	Marijke	JOZEFCZAK,	CMK	 	 28/5/2016
•	Mauro,	zoontje	van	Karen	VRIJENS,	CMK	 	 30/5/2016
• Matthias, zoontje van Ronald DRIESEN, BIOMED  4 / 6 / 2 0 1 6
•	Enola,	dochtertje	van	Bojoura	SCHOUTEN,	faculteit	GLW	 	 5 / 6 / 2 0 1 6
•	Stien,	dochtertje	van	Leen	TIMMERMANS,	BIOMED	 	 27/6/2016
• Lore, dochtertje van Lien GEUNIS, TTO  1 / 7 / 2 0 1 6
•	Maxim,	zoontje	van	Niels	LAMBRICHTS,	CMK,	en	Ine	HERMANS,	Rectoraat	 	 6 / 7 / 2 0 1 6
•	Nore,	dochtertje	van	Ine	HANSSEN,	faculteit	GLW	 	 11/7/2016
•	Eloine,	dochtertje	van	Steven	ABRAMS,	CenStat	 	 13/7/2016
• Lune, dochtertje van Sofie HOSTE, Studentenvoorzieningen  2 9 / 7 / 2 0 1 6
•	Jules,	zoontje	van	Joke	KZRNARIC,	Bibliotheek	 	 30/7/2016
•	Joannes,	zoontje	van	Marijke	VANDERMAESEN,	EDM	 	 2 / 8 / 2 0 1 6
•	Nino,	zoontje	van	Sabrina	POLUS,	Studentenvoorzieningen	 	 9 / 8 / 2 0 1 6
•	Claire,	dochtertje	van	Virginie	CLAES,	SvM	 	 11/8/2016

JUBILARISSEN (JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER)
25 jaar dienst
Koen	VAN	VINCKENROYE,	vakgroep	Chemie	 in	 dienst	 sinds	 1/8/1991
30 jaar dienst
Martine	MACHIELS,	CenStat		 in	 dienst	 sinds	 1/9/1986
40 jaar dienst
Valère	EERSELS,	dienst	MAT		 in	 dienst	 sinds	 1/9/1976
Johan SOOGEN, vakgroep Fysica  in dienst sinds 16/9/1976

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

PERSONEELSWEETJES
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DE COLLEGA

Zeg niet zomaar ‘glasblazer’ tegen Tinne Van Dyck. 

Officieel	 is	 ze	 ‘glasinstrumentenmaker’	 (een	 beroep	

dat	met	uitsterven	bedreigd	is).	“Je	kan	de	opleiding	

niet meer volgen in Vlaanderen, hoewel het een 

knelpuntberoep is”, vertelt ze ons in haar atelier (in de 

kelder	van	het		A-blok).	Dat	laatste	was	voor	haar	(nadat	

ze	 het	 glasblazen	 leerde	 kennen	 via	 een	 vriendin)	

een goede reden om haar carrière die richting uit 

te sturen. Nu weet je het! sprak met Tinne en werd 

omvergeblazen	door	haar	enthousiasme…

Al	 van	 in	 de	 kleuterklas	 droomde	Tinne	Van	Dyck	 ervan	 om	
turnjuf te worden. Maar nadat ze haar lerarenopleiding licha-
melijke	opvoeding-biologie	had	afgerond,	moest	ze	die	droom	
opbergen vanwege een gebrek aan vacatures. Intussen pikte 
ze	het	glasblazen	op	 –	 en	dat	 smaakte	naar	meer.	 “Toen	mij	
verzekerd werd dat ik daarin werk zou vinden, ben ik een oplei-
ding	glasinstrumentenmaker	gestart	in	het	beroepsonderwijs”,	
vertelt Tinne. Daarna ging ze aan de slag in een glasproductie-
bedrijf	in	Nederland,	om	anderhalf	jaar	later	in	de	glasblazerij	
van de KU Leuven te starten. Tinne: “Daar wilde ik kost wat kost 
werken	 –	 en	 ik	 heb	 er	 ook	 ontzettend	 veel	 geleerd.	 In	 Eind-
hoven	heb	 ik	 in	 avondonderwijs	dan	nog	een	extra	diploma	
glasinstrumentenmaker behaald.” 

Zeven jaar later volgde een job in de R&D-afdeling van Solvay. 
“Een	gegeerde	baan,	zowel	inhoudelijk	als	qua	verloning.	Maar	
tóch begon het na tweeënhalf jaar te kriebelen om te gaan les-
geven. En zo werd ik leerkracht in de school waar ik zelf de 
stiel	geleerd	had”,	zegt	Tinne.	“Uiteindelijk	greep	ik	daar	naast	
een vaste benoeming en heb ik de overstap gemaakt naar het 
buitengewoon	onderwijs.	Daar	geef	ik	–	met	een	extra	diploma	
godsdienstwetenschappen	op	zak	–	godsdienst	aan	kinderen	

HET WARMSTE 
PLEKJE VAN 

DE UNIEF

TINNE VAN DYCK RUNT DE  
GLASBLAZERIJ VAN UHASSELT 

met een mentale handicap.” En die job combineert ze sinds 
drie jaar met haar werk aan de UHasselt. 

Een glasblazer aan de UHasselt, wat doet die precies?
Onderzoekers	of	docenten	kloppen	bij	mij	aan	als	ze	een	pro-
bleem	hebben	bij	een	bepaalde	labo-opstelling.	Als	er	bijvoor-
beeld	iets	gebroken	is,	dan	vragen	ze	mij	om	dat	te	herstellen.	
Maar	ze	komen	vooral	om	hulp	bij	 ingewikkelde	 labo-opstel-
lingen die ze niet kunnen opbouwen uit standaardonderdelen. 
Ze	leggen	hun	proef	aan	mij	uit	of	brengen	een	plannetje	mee	
en	dan	denken	we	 samen	na	 over	 een	mogelijke	oplossing.	
Daarna begin ik aan het glaswerk. Voor de universiteit is het 
interessant om een glasblazer in dienst te hebben omdat glas 
heel duur is. Zo recycleren we veel en kunnen we goedkoper 
en sneller inspelen op de vragen van onderzoekers.

Welke instrumenten en machines staan er zoal in je atelier?
Voor de mechanische bewerkingen heb ik een zaag en een 
schuurband. Dat is o.a. diamantgereedschap dat gekoeld 
wordt	met	water.	Daarmee	snijd	 ik	 stukken	glas	en	 schuur	 ik	
de randjes weer glad vooraleer ik het aan iets anders bevestig. 
Daarnaast	is	er	natuurlijk	de	propaanbrander	–	goed	voor	tem-
peraturen	van	minstens	2.000	°C	–	en	instrumenten	om	het	glas	
te	bewerken	als	het	heet	 is:	pincetten,	grafiet	 (want	dat	plakt	
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WIE IS TINNE VAN DYCK?

• Geboren in 1963.
•	 Woont	in	Sint-Joris-Winge	(Tielt-Winge).
•	 Mama	van	zoon	Vick	(24)	en	dochter	Annelies	(21).
•	 Studeerde	glasinstrumentenmaker	aan	KTA	in	Mol	

en Technische school in Eindhoven.
• Werkt sinds 2013 aan de UHasselt.
•	 Haar	vrije	 tijd	spendeert	 ze	aan	wandelen,	fietsen	

en…	glasblazen	(maar	dan	artistiek).

niet	aan	vloeibaar	glas)	en	een	snijmes.	De	kasten	in	het	atelier	
zitten vol glazen buizen en staven van verschillende afmetin-
gen	en	met	halffabricaten	zoals	kranen,	slijpstukken,	kolven	en	
filters.	Die	worden	in	fabrieken	massaal	geproduceerd,	dus	is	
het goedkoper om die aan te kopen.

En dan is er nog de oven, natuurlijk.
Inderdaad. Die gebruik ik om bewerkt glas te ontspannen en 
zo de kans op breuk te minimaliseren. Maar die oven is relatief 
klein, dus grote stukken koel ik heel langzaam af aan de brander. 

GESNEDEN
Een gasbrander, een zaagmachine, glas… Gaat dat nooit mis?
Helaas	wel.	 Ik	heb	me	ooit	heel	diep	in	mijn	hand	gesneden.	
Gelukkig was de pees niet geraakt en hebben ze dat kunnen 
plakken.	 Het	 ‘voordeel’	 van	glas	 is	 dat	 dat	 heel	 zuiver	 is.	Als	
je	je	daaraan	snijdt,	zal	de	wonde	dus	niet	zo	snel	ontsteken.	
Brandwonden	horen	er	ook	bij,	 vooral	 in	het	begin	wanneer	
je	de	techniek	nog	moet	leren.	Om	dat	te	vermijden,	moet	je	
heel	ordelijk	werken	en	voor	jezelf	een	systeem	hanteren	waar-
bij	er	op	je	werktafel	een	vaste	plek	is	voor	de	warme	dingen	
en	één	voor	de	koude	dingen.	Voor	iemand	anders	komt	mijn	
werktafel misschien wat slordig over, maar ik kan er blindelings 
aan werken. 

En wat met je ogen? Een hele dag in zo’n vlam kijken, is 
ook niet niks…
Daarvoor	heb	ik	een	bril	met	didymium	glazen.	Die	filteren	een	
bepaalde kleur licht, zodat ik geen gele, felle vlam zie. Zonder bril 
kan	ik	niet	naar	het	glas	aan	de	brander	kijken.	Fysiek	is	dit	geen	
heel zware job, maar het staren in de vlam is wel vermoeiend. Ook 
omdat	je	supergeconcentreerd	moet	werken,	natuurlijk.

Wat is het leukste aan je job?
Het is heel afwisselend en ik kan zelf inplannen wanneer ik aan 
wat	werk.	Ik	zit	weliswaar	helemaal	alleen	in	mijn	atelier,	maar	
heb een goed contact met de collega’s van de werkplaats me-
chanica (Johan Soogen en Koen Daniëls, red.). Werken in Lim-
burg	bevalt	me	 trouwens	heel	erg.	De	mensen	hier	 zijn	heel	
vriendelijk	 en	minder	 opgejaagd.	Ook	de	 groene	 omgeving	
van de campus vind ik top.

En wat met de stress? Glas kan stukvallen…
Glasblazen	is	een	heel	fijn	beroep.	Het	werken	aan	de	vlam	is	
heel rustgevend, want je kan niet sneller werken dan het glas je 
toelaat. Je moet veel geduld hebben en met veel zorg werken. 
Naast de stressfactor dat je werk kan stukvallen, maak je in deze 
job	afgewerkte	producten	waarop	je	fier	kan	zijn.	Als	je	het	in	je	
hebt, een echte aanrader! ■
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Doctoraatsstudent	Martijn	Peters	(onderzoeksgroep	Organische	en	Biopolymere	Chemie)	won	in	mei	

de	‘Vlaamse	Wetenschapsbattle’.	Een	wedstrijd	waarin	kinderen	publiek	én	jury	zijn	–	en	de	kandidaten	

(onderzoekers	rad	van	tong)	stevig	doen	zweten.	De	trofee,	eigenhandig	geboetseerd	door	het	jonge	

volkje,	prijkt	intussen	op	de	vensterbank	van	Martijns	keuken.

Martijn	Peters	is	geen	neofiet	als	het	op	spreken	voor	leken	aan-
komt.	 Hij	 sierde	 al	 het	 grote	 podium	 van	 de	UHasselt Science 
Slam	(die	hij	won)	én	FameLab (waar doctorandi en proffen van 
over	heel	België	drie	minuten	krijgen	om	hun	onderzoek	uit	 te	
leggen).	 “FameLab	was	mijn	allereerste	wedstrijd.	Dat	was	drie	
jaar	geleden”,	zegt	hij.	“Vorig	jaar	heb	ik	ook	deelgenomen	aan	
de TEDxUHasselt Pitch Night, voor een plekje als spreker op 
TEDxUHasselt. Een mooie en toffe ervaring, maar als ik daar nu 
op	terugkijk,	dan	zou	ik	het	waarschijnlijk	anders	doen.	Met	meer	
emotie en met meer oog voor storytelling en	mijn	publiek.”

Hoe heb je je voorbereid op de Wetenschapsbattle?
Ik heb vooraf eventjes gepraat met vrienden en kennissen die 
kinderen hebben, om af te toetsen waar die zoal door gepas-
sioneerd	zijn.	Kinderen	vandaag	blijken	vooral	bezig	met	K3,	
de Minions en Minecraft. Die elementen heb ik dus verwoven 
in	mijn	presentatie.

Minions, Minecraft… Waar ging je pitch tijdens de Weten-
schapsbattle eigenlijk over?
Het	maken	van	fluorescente	nanodeeltjes	 voor	hersenonder-
zoek. (Lacht)	De	Minions	waren	de	nanodeeltjes…	Ik	heb	toch	
een week of twee moeten nadenken over hoe ik de leefwereld 
van	die	kinderen	kon	verbinden	met	mijn	specifiek	onderzoek.	
Het vinden van die link tussen jouw expertise en een leken-
publiek is sowieso geen sinecure. Die twee werelden liggen 
immers soms zó ver uit elkaar. Dus dan heb je een of meerdere 
attention getters	nodig	–	en	liefst	héél	je	presentatie	lang,	want	
anders	haakt	je	publiek	snel	af.	Zéker	als	dat	publiek	uit	kinde-
ren	bestaat.	Kinderen	zijn	immers	doodeerlijk:	als	het	hen	niet	
interesseert,	dan	ben	je	ze	kwijt.

Hoe moeten we ons dat denkproces voorstellen? IJsberen 
in de woonkamer?
(Lacht)	Ik	brainstorm	met	mezelf	tijdens	de	meest	triviale	taken.	
Het	is	zo	dat	je	op	de	béste	ideeën	komt.	

Is spreken voor kinderen érg anders?
Toch wel. Je moet je taalgebruik nog meer aanpassen. Je publiek  

“CLICHÉ DOORBREKEN DAT 
WETENSCHAP SAAI IS”

MARTIJN PETERS WINT ‘VLAAMSE WETENSCHAPSBATTLE 2016’

staat	altijd	centraal.	Zij	investeren	hun	tijd	in	jou	en	zijn	het	be-
langrijkste.	Daarnaast	moet	je	bij	kinderen	ook	wat	meer	dra-
matiseren	–	met	meer	emoties	en	gebaren,	je	moet	wat	groter 
acteren. Dat aanpassen aan je doelpubliek is misschien wel het 
allermoeilijkste	 aan	 spreken	 voor	 leken,	 want	 je	 wordt	 uit	 je	
comfortzone gehaald en moet je kwetsbaar opstellen. Wie zit 
er voor mij? Waar zijn zíj mee bezig? Hoe kan ik hun captiveren? 
Dat	uitzoeken,	daar	kruipt	veel	tijd	in.

Kreeg je ooit al een vraag van een leek waar je géén ant-
woord op kon geven?
Kinderen doen je als wetenschapper nogal eens met de mond 
vol	tanden	staan.	Soms	zijn	die	vragen	zó	simpel	of	onverwacht	
dat	het	moeilijk	wordt.	En	 soms	weet	 je	écht	niet	hoe	 je	 iets	
moet	gaan	uitleggen.	Tijdens	de	Wetenschapsbattle kreeg een 
tegenkandidate, die het over IVF had, de vraag van een 7-jari-
ge	of	zijn	vriendinnetje	haar	eitjes	ook	al	kon	 laten	 invriezen.	
Daar	sta	je	dan.	Maar	zij	heeft	het	héél	goed	opgevangen,	met	
de hulp van de juf (lacht).

ADRENALINE
Hoe kies jij waarover je zal spreken?
Dat	hangt	af	 van	wedstrijd	 tot	wedstrijd,	want	 je	publiek	kan	
sterk variëren. Voor de UHasselt Science Slam moest het spe-
cifiek	over	je	onderzoek	gaan.	Tijdens	mijn	‘slam’	vergeleek	ik	
hersenonderzoek en nanotechnologie met een nachtje stap-
pen	in	de	discotheek	–	makkelijk	te	relateren	aan	de	wereld	van	
jongvolwassenen. Voor Wetenschapper@School heb ik onder 
meer gesproken over het gebruik van nanotechnologie in ons 
leven.	Ik	houd	me	meestal	wel	bij	mijn	eigen	domein.	Maar	op	
de Wetenschapsdag heb ik een presentatie gehouden over 
ogen	en	brillen	–	iets	helemaal	anders.	Of	dat	vlot	ging?	Best	
wel, maar het gaat dan soms minder spontaan.

Hoe nerveus ben je nog vooraleer je het podium op moet?
Door de band genomen, voel ik eerder adrenaline dan zenu-
wen.	Ik	improviseer	vrij	veel	op	het	podium	en	werk	dus	niet	met	
uit het hoofd geleerde teksten. Dat helpt, want dan ben je niet zo 
bang om dingen te vergeten. Het komt ook spontaner over. ►



34

Waarom spreek jij zo graag voor een groot publiek?
Als	middelbare	 scholier	 had	 ik	 dat	 absoluut	 niet.	 Ik	 kon	 het	
wel,	maar	vond	het	niet	echt	leuk.	Aan	de	universiteit	is	dat	ge-
groeid,	daar	moest	ik	veel	presenteren	–	zoals	mijn	bachelor-
stage. Ik merkte toen dat ik er best wel goed in was. De theorie 
achter public speaking	interesséérde	me	ook.	

Je was er dus niet al als kind mee bezig…
Neen.	Ik	vertélde	wel	altijd	graag	over	dingen	die	me	boeiden	
–	vandaar	wellicht	dat	het	me	ook	meer	interesseerde	aan	de	
unief.	Mijn	opa	was	boswachter	en	nam	me	als	kind	vaak	mee	
tijdens	 wandelingen.	 Mijn	 ouders	 kregen	 achteraf	 dan	 een	
heel verslag. Jij kan het veel te goed uitleggen. Word maar ad-
vocaat, zeiden ze dan. (Lacht) Helaas voor m’n ouders ben ik de 
wetenschap in gegaan.

LIEVEN SCHEIRE
Wat is het meest dankbare aan wedstrijden als Science 
Slam of Wetenschapsbattle?
Het	is	gewoon	fijn	om	wetenschap	aan	de	man	te	brengen.	Je	
kan	mensen	 iets	 leren	–	en	dat	 is	super.	Plus:	de	energie	die	
je	krijgt	van	je	publiek	is	fantastisch.	Ik	wil	ook	het	cliché	over	

saaie wetenschap en introverte wetenschappers doorbreken. 
Bovendien:	heel	wat	problemen	 in	deze	wereld	zijn	 te	wijten	
aan	onwetendheid.	Als	wetenschapper	heb	 je	de	plicht,	vind	
ik, om aan de wereld te vertellen wat er zoal gaande is in je 
vakgebied.	Dat	is	nog	de	béste	reden	om	deel	te	nemen	aan	
zulke	wedstrijden.	Wetenschap	is	fascinerend	én	nieuwswaar-
dig.	Hoe	klein	het	puzzelstukje	ook	is,	je	moét	erover	vertellen.	

Heb je een idool?
Carl	 Sagan,	 Bill	 Nye,	 Neil	 deGrasse	 Tyson,	 Lieven	 Scheire…	
Dat	zijn	wetenschappers	die	zich	heel	goed	bewust	zijn	van	de	
kracht	van	populariseren.	 Ik	kijk	 regelmatig	naar	hun	presen-
taties	en	leer	daarvan.	TED-talks	zijn,	tussen	haakjes,	ook	altijd	
heel	leuk	en	leerrijk	om	naar	te	kijken.	Dat	is	namelijk	het	sum-
mum van spreken voor publiek.

Zie jij een carrière voor jezelf weggelegd in dat popular 
science-circuit?
Ik	vind	het	leuk	en	belangrijk,	maar	het	is	niét	meteen	mijn	am-
bitie om de volgende Lieven Scheire te worden, neen. Wat dan 
wel?	Eerst	mijn	doctoraatsonderzoek	afronden	en	dan	zien	we	
verder. ■

IN DE PRIJZEN

3 TIPS FROM 
THE MASTER

1. Stel je publiek centraal
2. Toon passie
3. Heb er plezier in
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’T LUCSKE  
CAMPUS DIEPENBEEK, E-VERDIEPING 

IVO	STRAUVEN	(1983)

Op de E-verdieping op campus Diepenbeek stoot je aan de 
vergaderzaal op ’t Lucske’, een werk van de Diepenbeekse kun-
stenaar	Ivo	Strauven.	Het	beeld	–	een	figuurtje	met	een	baret	
op	het	hoofd	–	was	een	geschenk	van	de	studenten	naar	aan-
leiding	van	de	tiende	verjaardag	van	het	toenmalige	LUC.	De	
figuur	verbeeldt	het	jonge	LUC,	de	wereldbol	waarop	hij	staat	
‘internationalisering’ en de stapel boeken waarop het geheel 
rust	‘wijsheid’.	Toenmalig	rector	Louis	Verhaegen	onthulde	het	
kunstwerk	op	13	april	1983.	Hij	doopte	het	beeld	ook	meteen	
als ‘Lucske’. 

Op campussen Diepenbeek en Hasselt staan/

hangen tientallen kunstwerken, elk met een 

eigen geschiedenis en symboliek. Nu weet je 

het!	zoomt	elke	editie	in	op	één	kunstwerk.	

KUNST OP DE CAMPUS



36

WEETJES ZONDER GRENZEN

AAN TAFEL BIJ EEN 
NOBELPRIJSWINNAAR

KAREL PROESMANS WOONT ‘LINDAU NOBEL LAUREATE MEETING’ BIJ

Een ontmoeting met enkele 
vermaarde	Nobelprijswinnaars?	
Doctoraatsstudent Karel 
Proesmans	(WET)	kan	het	van	
zijn	‘bucket	list’	halen.	Begin	
juli	trok	hij	naar	het	Beierse	
Lindau	voor	de	jaarlijkse	‘Nobel	
Laureate	Meeting’	–	als	énige	
doctorandus in Vlaanderen.
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De Lindau Nobel Laureate Meeting is niet zomaar wat. In het 
verleden zakte niet enkel het kruim van de wetenschap naar het 
evenement	af,	maar	ook	grote	namen	als	Bill	Gates.	“Mijn	promo-
toren,	professor	Christian	Van	Den	Broeck	en	professor	Bart	Cleu-
ren,	vroegen	me	of	ik	me	niet	wilde	inschrijven.	Het	leek	me	wel	
een	leuke	ervaring,	een	mooie	kans	ook	om	zo	veel	Nobelprijs- 
winnaars	te	ontmoeten”,	zegt	Karel	Proesmans	–	die	in	september	

2009 wiskunde kwam studeren aan de UHasselt en, na een cur-
sus kwantummechanica, overstapte naar fysica. De doctorandus 
stuurde	prompt	 zijn	CV	en	een	 aanbevelingsbrief	 van	 zijn	pro-
motoren naar het FWO, dat vier ‘Vlaamse’ kandidaten naar voren 
mocht schuiven. 

“Uiteindelijk	was	 ik	één	van	die	vier,	maar	dan	volgde	nóg	een	
selectie	door	de	organisatie	zelf.	Ik	moest	onder	meer	mijn	studie- 
resultaten,	 informatie	over	mijn	publicaties	en	 twee	aanbevelin-
gen	voorleggen.”	Uit	de	meer	dan	1.000	kandidaten	wereldwijd	
koos de Nobel Laureate Meeting-organisatie 400 jonge onder-
zoekers.	En	ook	Karel	kreeg	–	als	enige	doctorandus	in	Vlaande-
ren	–	een	uitnodiging	in	de	bus.

FYSICA VAN DE ZEEPBEL
Lindau is een klein, idyllisch eiland aan het Bodenmeer. “Mooi 
en	compact,	ik	heb	gelukkig	ook	de	tijd	kunnen	nemen	om	op	
verkenning te gaan”, zegt de UHasselt-doctoraatsstudent. Maar 
dé	attractie	waren	natuurlijk	de	Nobelprijswinnaars.	“Dit	jaar	lag	
de	 focus	 vooral	op	 fysica.	 Ik	heb	 lezingen	bijgewoond,	onder	
meer over het Manhattan-project (operatie atoomboom, red.) en 
over fysica van de zeepbel. Daarnaast waren er discussiesessies 
in groepjes van 20, 30 mensen. Daar kon je al je vragen afvuren 
op de hoge gasten.”

Met wie Karel zoal van gedachten gewisseld heeft? “Ik ben gaan 
luisteren	naar	Steven	Chu,	een	Amerikaans	natuurkundige	die	
het later, onder Barack Obama, schopte tot minister van Energie. 
(Glimlacht)	Ik	heb	hem	gevraagd	hoe	hij	dat	gedaan	heeft.	Ook	
William	Phillips	fascineerde	me.	Hij	won	in	1997	de	Nobelprijs	–	
samen	met	Chu	–	voor	onderzoek	naar	methoden	om	atomen	
af	 te	koelen	en	te	vangen	met	 laser.	En	dan	was	er	nog	Carlo	
Rubbia,	de	voormalige	baas	van	het	CERN.	Hij	kwam	vertellen	
over de energieproblematiek.”

Wie van die absolute topwetenschappers maakte het meeste in-
druk op hem? “William Phillips vond ik een heel sympathiek en 
sociaal	man.	Zijn	onderzoek	boeit	me	enorm.	En	dan	was	er	nog	
Dominique Gisin, een Zwitserse alpineskiester. Ze won geen No-
belprijs,	maar	wél	een	gouden	medaille	op	de	Winterspelen	in	
Sotsji. Daarna ging ze fysica studeren in Zürich en ze is óók nog 
eens	gevechtspilote.	Opmerkelijk	parcours,	toch?”

AANRADER
De Nobel Laureate Meeting is een absolute aanrader voor jonge 
onderzoekers, blikt Karel terug. “Ik heb heel interessante, nieu-
we mensen leren kennen. Niet alleen toppers, maar ook die an-
dere 399 deelnemers van over de hele wereld. Het is een unieke 
ervaring.”	En	nu?	“Nu	ga	ik	focussen	op	mijn	doctoraatsonder-
zoek rond de thermodynamica van kleine systemen, zowel bio-
logische	(bijvoorbeeld	energie-omzettingen	in	biologische	cel-
len)	als	mechanische	(denk	aan	zonnecellen).	In	2018	zou	ik	het	
moeten verdedigen”, aldus Karel. “Wat er daarna gebeurt, zien 
we	dan	wel.	Misschien	een	postdoc	—	ik	houd	van	onderzoek	–	
maar alles ligt nog open.” ■
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DE HOBBY VAN…

FAIRPLAY 
EN RESPECT 
BOVEN 
ALLES

KATRIJN GIJBELS SPEELT IN HET 
NATIONALE ULTIMATE-FRISBEETEAM 

Katrijn	Gijbels	 (FWO-medewerker	 aan	de	 faculteit	 IIW)	werkt	
aan	 een	 gezamenlijk	 project	 van	 de	 UHasselt	 (onderzoeks-
groep	NuTeC)	en	KU	Leuven	(onderzoeksgroep	Bouwmateria-
len)	waarvoor	ze	onderzoek	doet	naar	Vlaamse	minerale	afval-
stromen	in	bouwmaterialen.	Maar	ook	in	haar	vrije	tijd	is	er	een	
match met	de	UHasselt.	Katrijn:	“Frisbee	zit	in	het	sportaanbod	
van Studentensport Limburg en op dinsdag train ik wel eens 
met hen mee aan de Fitlink in Diepenbeek.”

Hoe heb je de frisbeesport ontdekt?
Ik kom uit Helchteren, waar al elf jaar een frisbeeclub is: Ultima-
te Frisbee HELGTRE. Veel vrienden maken deel uit van de club 
en	hebben	mij	 aangespoord	om	mee	 te	doen.	Maar	 in	mijn	 

Ballet,	 tennis,	 zwemmen,	 tumbling,	 lopen…	 Als	 het	

over	 sporten	 gaat,	 is	 Katrijn	 Gijbels	 niet	 aan	 haar	

proefstuk toe. En sinds twee jaar mag ze ook frisbee 

aan	 haar	 sportieve	 CV	 toevoegen.	 Ze	 schopte	 het	

zelfs	 tot	 het	 nationale	 team	 (én	mocht	 de	Belgische	

driekleur	 mee	 verdedigen	 op	 het	 WK	 in	 Londen).	

En	 nu	 frisbee	 als	 officiële	 sport	 erkend	 is	 door	 het	

Internationaal	 Olympisch	 Comité,	 werd	 het	 tijd	 om	

poolshoogte te nemen.

studententijd	combineerde	ik	mijn	opleiding	industrieel	inge-
nieur	 in	 de	 biowetenschappen	met	 een	 halftijdse	 job,	 waar-
door	ik	geen	tijd	had.	Ondertussen	speel	ik	twee	jaar	in	de	club	
en maak ik deel uit van de gemengde ploeg. 

Toch schopte je het al tot het nationale team…
Klopt. Op aanraden van onze trainer in Helchteren heb ik 
meegedaan aan een selectietraining voor het nationale team. 
Ik speel in het mixed team, dus mannen en vrouwen samen. 
Goede frisbeespelers moeten snel kunnen lopen, een goed 
spelinzicht	hebben	én	een	goede	oog-handcoördinatie	om	te	
vangen en te gooien. 

GEEN SCHEIDSRECHTER

Hoe gaat frisbee precies in zijn werk?
Bij	ultimate	frisbee	spelen	twee	teams	van	zeven	spelers	tegen	
elkaar	op	een	veld	met	drie	zones:	een	eindzone	van	de	bij-
horende ploeg aan elk uiteinde, van elkaar gescheiden door 
een middenveld. Je scoort een punt door de frisbee te vangen 
in	de	eindzone	van	de	tegenstander.	Tijdens	het	spel	mag	je	
niet lopen met de frisbee en moet je de frisbee binnen de tien 
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seconden	gooien.	Als	de	frisbee	de	grond	raakt	of	buiten	het	
speelveld	gaat,	dan	krijgt	de	andere	ploeg	de	frisbee.	

Is er ook een scheidsrechter aanwezig?
Nee, dat maakt ultimate frisbee zo speciaal. Fairplay en respect 
voor	de	tegenstander	zijn	heel	belangrijk.	De	teams	controle-
ren elkaar op fouten en lossen het onderling op wanneer er 
toch iets gebeurt dat niet volgens de spelregels verloopt.

Kruipt er veel tijd in deze hobby?
Met	de	 club	uit	Helchteren	 train	 ik	 elke	maandag	en	 vrijdag	
twee uur. Daarnaast train ik ook af en toe mee met de studen-
tensportvereniging, ‘s dinsdags op campus Diepenbeek. En 
dan	 zijn	er	 natuurlijk	ook	nog	de	 toernooien.	Daaraan	 spen-
deer	ik	zo’n	vijftien	weekends	per	jaar.	Vooral	die	met	het	natio-
nale	team	slorpen	veel	tijd	op:	die	toernooien	vinden	over	heel	
België	plaats,	er	komt	dus	veel	reistijd	bij	kijken.	

Hoe gaat het er aan toe op zo’n training?
We	starten	altijd	met	30	minuten	opwarming,	daarna	doen	we	
oefeningen om onze speltactiek, gooi- en verdedigingstech-
niek	bij	te	schaven.	Afsluiten	doen	we	met	een	wedstrijd.	Fris-

bee is een hele blessuregevoelige sport, omdat je veel snelle 
en korte bewegingen maakt. Dat is heel belastend voor je knie-
en	en	enkels.	Als	 je	pech	hebt,	kan	 je	verkeerd	vallen	en	 iets	
breken.	Bij	de	trainingen	van	de	nationale	ploeg	is	er	daarom	
altijd	een	kinesitherapeut	aanwezig.	Daarnaast	krijgt	iedereen	
een	gepersonaliseerd	fitness-schema	om	bepaalde	spieren	te	
trainen. Want hoe beter je getraind bent, hoe minder blessures. 

WK LONDEN

Je reisde onlangs met een groep van 25 spelers en bege-
leiders af naar Londen voor het WK Ultimate Frisbee. Hoe 
was dat?
We	speelden	 in	 totaal	 acht	wedstrijden,	onder	andere	 tegen	
topploegen zoals de VS, Groot-Brittannië en Japan. In de 
mixed	competitie	deden	er	in	totaal	30	ploegen	mee	en	wij	zijn	
uiteindelijk	als	zeventiende	geëindigd.	Helaas	zat	het	weer	niet	
echt	mee.	Eén	dag	zijn	de	matchen	zelfs	niet	kunnen	doorgaan:	
door de regen stonden de speelvelden onder water. Maar het 
was een fantastische ervaring. ■
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WIST JE DIT OOK

BLOEMEN VOOR 
KOTMADAM

450Elise	 Mesotten	 biedt	 onderdak	 aan	 zo’n	 20	 studenten	 –	 de	
oude	 stallen	 en	hooizolder	werden	destijds	omgebouwd	 tot	
kamers. Iedere nacht doet ze haar ronde: checken of alles op-
geruimd	is,	de	lichten	of	vuren	niet	meer	branden…	En	als	dat	
nodig is, biedt ze ‘haar’ studenten een luisterend oor. “Vroeger 
deden	 studenten	dat	 trouwens	 sneller,	 tegenwoordig	 zijn	 ze	
meer	 op	 zichzelf.	Maar	wij	 staan	 altijd	 voor	 hen	 klaar”,	 aldus	
Liesje in Het Belang van Limburg. 

Het	aantal	liter	alcohol	(wijn	en	bier)	dat	er	tijdens	de	
personeelsbarbecue op 30 juni gedronken werd door 
ruim 550 collega’s. Voor foto’s blader terug naar blz. 
20-21.

Meer dan 35 jaar al baat Elise ‘Liesje’ Mesotten 

studentenkoten uit in Diepenbeek. Met haar 92 jaar 

is	 ze	 zelfs	 de	 oudste	 kotmadam	 van	 Limburg.	 Als	

dát	 geen	 bloemetje	 verdient,	 zo	 dacht	 de	 UHasselt.	

Barbara	 Swennen	 (Studentenvoorzieningen)	 ging	

prompt aanbellen.

?

HET CIJFER



41

WELZIJN OP HET WERK

Hoe zet de UHasselt in op het welzijn van haar collega’s?
Eerst en vooral willen we het personeel sensibiliseren, onder 
andere	via	opleidingen.	Bijvoorbeeld	om	signalen	van	 stress	
en	burn-out	zo	vroeg	mogelijk	 te	herkennen	en	 te	 leren	hoe	
ze	daarmee	kunnen	omgaan.	Daarnaast	zijn	er	vier	interne	ver-
trouwenspersonen	bij	wie	personeelsleden	terechtkunnen	als	
ze psychosociale schade ondervinden door het werk. Daartoe 
zijn	we	trouwens	wettelijk	verplicht.	Vóór	28	april	2014	werd	er	
vooral	gefocust	op	preventie	van	geweld,	pesterijen	en	onge-
wenst	seksueel	gedrag	op	het	werk.	Uiteraard	blijven	dat	aan-
dachtspunten, maar intussen is dat uitgebreid naar het bredere 
psychosociale	welzijn	van	het	personeel.

Wie zijn de vertrouwenspersonen aan de UHasselt?
Dat	 zijn	 prof.	 dr.	 Marjan	 Vandersteen,	 prof.	 dr.	 Eric	 Lancks-
weerdt, dr. Gust Janssen en ikzelf. We hebben een opleiding 
van	 meerdere	 dagen	 gevolgd	 en	 wonen	 jaarlijks	 verplichte	
intervisies	 bij.	 Die	 worden	 georganiseerd	 door	 een	 erkende	
externe dienst voor preventie. 

Op	een	 respectvolle	manier	omgaan	met	collega’s	en	 je	goed	voelen	op	het	werk,	 zijn	belangrijke	

aspecten van het personeelsbeleid aan de UHasselt. Hoe	 de	 universiteit	 dat	 in	 de	 praktijk	 brengt,	

vroegen we aan Katrien Tips van de dienst Personeel.

Overleggen jullie ook met mekaar?
Het	is	een	individuele	aangelegenheid.	We	zijn	sowieso	gebon-
den	aan	het	beroepsgeheim.	We	wisselen	dus	géén	informatie	
uit	 met	 de	 andere	 vertrouwenspersonen,	 tenzij	 een	 collega	
daarvoor	zijn	toestemming	geeft.	Als	het	nodig	is,	kunnen	we	
wel een beroep doen op de externe preventieadviseur psycho-
sociale	aspecten.	Als	vertrouwenspersoon	moet	je	daarom	ook	
tegen de eenzaamheid’ van de functie kunnen. Want door het 
beroepsgeheim	ben	je	tegelijkertijd	betrokken	partij	én	moet	
je voldoende professionele afstand kunnen bewaren. ■

Meer informatie over ‘welzijn op het 
werk’ vind je op het UHasselt-intranet. 
Surf naar Personeel & Organisatie > 
loopbaan & ontwikkeling > welzijn.

HET CIJFER

UHASSELT-VERTROUWENSPERSONEN

Van links naar rechts: Gust Janssen, Marjan Vandersteen, Katrien Tips en Eric Lancksweerdt.
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Beste lezer

De voorbije zomer moet de komkommer zich eenzaam gevoeld hebben. Normaal zeggen we dat 
de komkommertijd voorbij is, maar die is er helemaal niet geweest. Waarom de komkommertijd 
‘komkommertijd’ wordt genoemd mag Joost weten – en wie weet wie Joost is, mag het altijd komen 
zeggen! 

We hebben echt alles gehad – en nog wat. We hebben de aanslagen gehad, links, rechts en schijnbaar 
overal. Hoe erg het ook is, het geeft iedereen een bezigheid om er een mening over te hebben. “Van waar 
komt het en waar gaat het naartoe?” Een kwarteeuw geleden hadden we dat allemaal niet. Toen was er 
slechts de Rote Armee Fraktion in Duitsland, ETA in Baskenland, het IRA in Noord-Ierland, de CCC en 
de Bende van Nijvel in eigen huis en regelmatig eens een Zuid-Amerikaanse revolutie, contrarevolutie, of 
contra-contra-revolutie. En ook nog een beetje Koude Oorlog. Maar verder: alles peis en vree… Het doet 
mij wat aan Voldemort denken! Wie dat hier is, valt nog te bezien. Er zijn simpelweg te veel kandidaten – 
of het nu in Istanboel of Moskou is. 

Gelukkig blijft overal de academische vrijheid gewaarborgd: academici die onder huisarrest staan of in de 
gevangenis zitten, mogen (bijna) alles denken wat ze willen. Dan pakken we dat aan onze universiteit toch 
beter aan: liefst 24 commissies waken over de bewaking van de zorg voor de academische vrijheid! Een 
echte verademing. 

Over Voldemortjes gesproken: ze hebben er aan de andere kant van de Atlantische Oceaan ook eentje 
zitten. Als die Amerikanen zich bij de verkiezingen trumperen, dan wordt het land en de wereld gelijd 
(zoals in: lijdensweg) en wordt er hoog van de toren geblazen door het orakel van Fifth Avenue. 

Ook aan onze eigen universiteit verandert er vanal. Rector Lucas Demaker is aan het einde van zijn 
termijn gekomen en wordt opgevolgd door Lucas Demaker. Vicerector Petrus Peeters wordt opgevolgd 
door vicerector Jozef-Gabriël Henriga en vicerector Jef-Gabriël Henriga wordt opgevolgd door vicerector 
Katleen Keysers. Alleen de Beheerdenarij blijft in handen van Jozef-Petrus Neehoofds. Na de spannende 
kiesstrijd, die een half jaar later nóg nazindert, is nu de vraag: wat blijft er hetzelfde en wat verandert er? 
En bij wat er hetzelfde blijft: waarom verandert het niet? En bij wat er verandert: waarom kunnen ze dat nu 
niet zo laten?      

Enfin, we prijzen ons gelukkig. Want om het met de woorden van François-Marie Arouet te zeggen:  
  . Enfin, zo ver zijn we nog niet hè. We mogen nog zeggen dat Voltaire, geparafraseerd, 
zei dat hij het grondig oneens was (met alles en iedereen, zeker), maar dat hij zijn leven zou geven opdat 
al die anderen zouden kunnen zeggen hoe oneens ze het wel waren met Voltaire. Wat stellen we vast? 
Voltaire is dood. Leve Voltaire (en Ampère). 

Harry Potter

Column
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HOE HEETTE DE 'JEUGDLIEFDE'
VAN DE RECTOR?

DE PRIJSVRAAG

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

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

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

Het antwoord op de vraag wanneer Johan Van Robays zijn opmerkelijke organenverzameling startte, was: 1975. 
Alana Vandebeek mailde het juiste antwoord en kreeg een UHasselt-hoodie mee naar huis.



HOODIE VOOR ‘EERSTE STUDENT’
Zodra de zomer in het land is, start aan de UHasselt traditioneel de 
inschrijvingsperiode. En de alleréérste student in spe die zich kwam 
inschrijven op vrijdag 1 juli was Lore Timmers (voor revalidatieweten-
schappen en kinesitherapie). Na de plichtplegingen kreeg ze een 
UHasselt-hoodie cadeau. Van een goede start gesproken!

IN ’T GEVANG


