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Woord vooraf

Beste wetenschapper

Behaalde u onlangs uw mastertitel of behaalt u die binnenkort? Deed u reeds 
enige ervaring op op de arbeidsmarkt, maar wordt u toch aangetrokken door de 
academische wereld? Bent u gebeten door wetenschap en streeft u een maximale 
expertise na in uw interessedomein? Misschien is een doctoraat dan wel iets 
voor u. 

Bent u geïnteresseerd, dan is de infovoormiddag doctoreren@UHasselt op za-
terdag 20 november zeker een aanrader. U krijgt daar alle informatie over wat u 
mag verwachten van een doctoraat, wat het inhoudt, welke financieringsvormen 
ervoor bestaan, wat de toelatingsvoorwaarden zijn, wat het oplevert, en natuur-
lijk ook welke mogelijkheden er precies bestaan aan de Universiteit Hasselt en 
haar associatiefaculteiten aan de PHL en de XIOS. Aansluitend kunt u met de 
onderzoekers zelf van gedachten wisselen. Om u alvast een idee te geven van de 
onderzoeks-topics die behandeld worden aan onze instituten en groepen, stel-
len we ze in deze brochure kort voor. Tot slot vindt u in deze brochure ook de 
praktische details over de infodag zelf, evenals richtlijnen voor de inschrijving.

Wij hopen u alvast op 20 november te mogen begroeten op Doctoreren@UHasselt!

Prof. dr. Paul Janssen
Vicerector Onderzoek

Ann Peters, Ilse Haeldermans, Siegfried Vanbraband & Nele Nivelle
Dienst Onderzoekscoördinatie
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Een belangrijke taak van de universiteit be-
staat uit het opleiden van jonge mensen, niet 
alleen door hen te begeleiden op de weg naar 
een universitair diploma, maar ook door hen 
een eerste ervaring te laten opdoen in het 
onderzoek. Dat kan onder andere onder de 
vorm van een doctoraatsstudie en in de vorm 
van medewerking aan contractonderzoek.  

Net omdat de Universiteit Hasselt de goede 
omkadering van jonge onderzoekers hoog in 
haar vaandel draagt wordt er momenteel hard 
gewerkt aan de voorbereiding van een UHas-
selt-doctoral school. Binnen een school leren 
doctoraalstudenten met en van elkaar. Zo’n 
groepsdynamiek kan de kwaliteit van en het 
aantal UHasselt-doctoraten enkel ten goede 
komen.

In 2009 werden er aan de UHasselt / transna-
tionale Universiteit Limburg (tUL) 43 doctoraten behaald. Dit academiejaar werken een 290-tal mensen 
aan een doctoraat in de faculteiten Wetenschappen, Geneeskunde, Bedrijfseconomische Wetenschappen, 
Rechten i.o. en de associatiefaculteiten, en dit jaar werden er op 1 oktober 2010 al 21  doctoraten 
verdedigd.

Een expliciete doelstelling van de UHasselt is de concentratie van het onderzoek rond een aantal speer-
punten. Het resultaat daarvan is de vorming van negen onderzoeksinstituten. Het is vooral via deze 
structuren dat financiële middelen geworven worden bij externe fondsen en opdrachtgevers, en dit zowel 
voor de uitvoering van fundamenteel en toegepast onderzoek als voor dienstverlening. Het onderzoek 
binnen de hogescholen PHL en XIOS sluiten waar mogelijk aan bij deze speerpunten.
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Doctoreren in een notendop

Wie begint aan een doctoraat, staat voor een van de waarschijnlijk meest uitdagende periodes van zijn le-
ven. Een doctorandus krijgt enkele jaren (meestal vier jaar) de tijd om zijn kennis in een bepaald domein 
van de wetenschappen te verbreden en verdiepen. Tegelijkertijd krijgt hij een opleiding in onderzoeks-
methodiek, zodat hij na zijn doctoraat zelf in staat is om aan onderzoek te doen of om een onderzoek te 
leiden. 

Vaardigheden
De meerwaarde van een doctoraat behelst meer dan louter onderzoeksexpertise. Tijdens de doctoraatsperiode 
ontwikkelt de doctorandus tal van vaardigheden die ook waardevol zijn buiten het onderzoeksdomein: hij leert 
kwaliteitsvolle (onderzoeks)verslagen op te stellen en analytisch te denken, hij doet aan netwerken en voert 
kritische discussies met collega’s met het oog op het verder scherp stellen van zijn expertise. Hij reist de wereld 
rond en spreekt op internationale fora. Al die vaardigheden vormen een meerwaarde voor de doctorandus, welke 
weg die na het behalen van zijn doctoraat ook verkiest in te slaan.

Financiering
Doctoraatsprojecten kunnen op tal van manieren gefinancierd worden. Een universiteit heeft ten eerste een aan-
tal assistentenmandaten ter beschikking. Binnen zo’n mandaat doet de doctorandus niet enkel aan onderzoek, 
maar voert hij tevens een substantiële onderwijstaak uit of levert hij andere prestaties ten dienste van de uni-
versiteit. Voorts kan een doctorandus ook ingezet worden op een onderzoeksproject van zijn promotor. Hij voert 
in dat geval zijn doctoraatsonderzoek uit binnen de krijtlijnen die eerder door de promotor werden uitgezet. 

Tot slot kan een doctorandus ook een eigen financieringsaanvraag indienen, waarbij hij – uiteraard in samen-
spraak met zijn promotor – zelf zijn onderzoekspad uitstippelt. Bekende Vlaamse financieringskanalen zijn 
bijvoorbeeld het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en het Instituut voor de aanmoediging van 
Wetenschap en Technologie (IWT).
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Organisatie van het onderzoek aan de UHasselt

De organisatie van het onderzoek aan de Universiteit Hasselt is enigszins eigen-aardig. De specifieke 
kenmerken van onze relatief jonge universiteit, die volop in expansie is, vereist dan ook een heel eigen 
aanpak. Door de kaart te trekken van een speerpuntenbeleid, in combinatie met een netwerkstrategie, 
wil de Universiteit Hasselt de beschikbare expertise en financiële middelen maximaal laten renderen. 

Speerpuntenbeleid
Het speerpuntenbeleid houdt in dat een groot deel van de financiële middelen ingezet wordt in een 
beperkt aantal zogenaamde speerpuntdomeinen. Die worden georganiseerd binnen interdisciplinaire on-
derzoeksinstituten waar er hoogstaand onderzoek wordt uitgevoerd dat de internationale toetsing kan 
doorstaan. 

Netwerkstrategie
Niet alleen de sterke concentratie van de onderzoeksmiddelen komt de kwaliteit van het onderzoek 
ten goede, maar ook het uitgebreide onderzoeksnetwerk dat de Universiteit Hasselt heeft uitgebouwd. 
Enerzijds is een open dialoog met andere onderzoekers en onderzoeksinstituten of -groepen essentieel 
voor de kwaliteit van de onderzoeksoutput: onderzoeksresultaten moeten immers de toets van een 
kritische discussie kunnen doorstaan. Anderzijds draagt samenwerking met andere onderzoekers en on-
derzoeksinstituten of -groepen bij tot de optimalisatie van de kwantiteit van het onderzoek: de UHasselt 
is namelijk partner in tal van onderzoeksprojecten aan Vlaamse, Belgische, Europese en niet-Europese 
universiteiten.
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Doctor in de…

Een zeer relevante vraag indien u een doctoraat overweegt, is in welke onderzoeksdisciplines u dat 
doctoraat kunt maken aan de Universiteit Hasselt. Universiteiten kunnen immers uitsluitend doctoraten 
afleveren in de disciplines waarin ze een onderwijsbevoegdheid hebben. Aan de UHasselt en de trans-
nationale Universiteit Limburg (kortweg tUL) kunt u – mits u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden 
– doctortitels behalen:   

1° in een discipline in of over de studiegebieden of delen van studiegebieden behorend tot de onderwijs-
bevoegdheid van de UHasselt/tUL (structuurdecreet art. 24, §3). 
Het doctoraat leidt naar één van volgende graden: 
- doctor in de toegepaste economische wetenschappen 
- doctor in de wetenschappen: wiskunde 
- doctor in de wetenschappen: fysica
- doctor in de wetenschappen: chemie 
- doctor in de wetenschappen: biologie 
- doctor in de wetenschappen: informatica 
- doctor in de wetenschappen 
- doctor in de medische wetenschappen 
- doctor in de biomedische wetenschappen 
- doctor in de verkeerskunde 
- doctor in de rechten

2° in een discipline in of over de studiegebieden of delen van de studiegebieden in het kader van de 
Associatie Universiteit Hogescholen Limburg (AUHL) (structuurdecreet, art. 24ter). Het doctoraat leidt 
naar één van de volgende graden: 
- doctor in de architectuur 
- doctor in de audiovisuele en beeldende kunst 
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Onderzoeksinstituten en - groepen 
aan de UHasselt en de AUHL

Het onderzoek aan de Universiteit Hasselt is in de eerste plaats georganiseerd in onderzoeksinstituten. 
De negen instituten zijn BIOMED, CenStat, CMK, CTL, EDM, IMO, IMOB, KIZOK en SEIN. CTL biedt het ko-
mende jaar geen doctoraatsonderwerpen aan. De onderzoekstopics van de andere acht instituten worden 
in deze brochure kort voorgesteld, telkens met een overzicht van de onderzoekslijnen die de komende 
jaren gevolgd zullen worden. 

Naast bovenvernoemde onderzoeksinstituten, zijn er een aantal onderzoeksgroepen die niet verbonden 
zijn aan een instituut. Deze meer autonome onderzoeksgroepen worden ook toegelicht in deze brochure. 
Om aanverwante onderzoeksdomeinen enigszins te clusteren, worden de onderzoeksinstituten en –groe-
pen van de UHasselt gegroepeerd per faculteit. Dat betekent echter niet dat u niet verder dan uw eigen 
faculteit hoeft te kijken! Natuurkundigen kunnen bijvoorbeeld niet alleen terecht in de faculteit Weten-
schappen, maar ook in de faculteit Geneeskunde (zie ook onderzoeksinstituut BIOMED). Durf dus zeker 
verder kijken dan alleen naar de meest voor de hand liggende opties!

Ten slotte worden er ook vanuit de Associatie Universiteit Hogescholen Limburg (AUHL) doctoraats-
mogelijkheden aangeboden. Aan de nieuw opgerichte Faculteit Industrieel Ingenieur (kortweg FI²), de 
integratie van de vroegere KHLIM- en XIOS-opleiding Industrieel Ingenieur, kan je zo doctoreren op 
onderwerpen uit de bouwkunde, elektronica-ICT en elektromechanica, nucleaire technologie en verpak-
kingstechnologie. De PHL biedt doctoraten aan op het vlak van de revalidatiewetenschappen (onder-
zoeksinstituut REVAL - in nauwe samenwerking met de faculteit Geneeskunde), de media, kunsten en de-
sign (MAD-research: Onderzoeksinstituut Media, Arts & Design) en architectuur en interieurarchitectuur 
(onderzoeksinstituut ArcK). Ook deze mogelijkheden om te doctoreren in de AUHL-onderzoeksgroepen 
komen in deze brochure uitgebreid aan bod.

Woord vooraf

10 

  FACULTEIT WETENSCHAPPEN



Woord vooraf

11 

Binnen de Universiteit Hasselt is de faculteit Wetenschappen de faculteit met het grootste aantal docto-
raatsstudenten en met een uitgebreide track-record van nationale en internationale onderzoeksprojecten.  
De mission statement van het onderzoek binnen de faculteit Wetenschappen is het nastreven van excellent 
en internationaal georiënteerd onderzoek met bijzondere aandacht  voor interdisciplinariteit en het samen-
brengen van ‘futureproof’ fundamenteel, theoretisch en toegepast onderzoek onder het motto ‘‘Towards an 
intelligent and sustainable future’.

Binnen de faculteit Wetenschappen kan je doctoraatsonderzoek leiden tot de academische graad van doctor 
in de Wetenschappen, in de volgende disciplines:
• Biologie
• Chemie
• Informatica
• Fysica
• Statistiek
• Wiskunde 

Aan de faculteit Wetenschappen wordt internationaal vooraanstaand onderzoek verricht in een aantal toe-
komstgerichte speerpuntdomeinen zoals o.a materiaalonderzoek, informatica, biostatistiek, milieukunde, 
…  Het onderzoek in deze speerpuntdomeinen is gebundeld in vier onderzoeksinstituten, elk met hun eigen 
specialisaties – zoals in de volgende pagina’s in het kort wordt toegelicht :
• het Centrum voor Milieukunde (CMK)
• het Centrum voor Statistiek (CenStat)
• het Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO)
• het Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM)

Naast het speerpuntonderzoek van de instituten, wordt er binnen de faculteit Wetenschappen tevens on-
derzoek gedaan in de meer theoretische domeinen van fysica, chemie, informatica en wiskunde. Deze theo-
retische onderzoeksdomeinen zijn bijvoorbeeld statistische fysica, theoretische fysische chemie, databank-
ontwikkeling en –analyse, dynamische systemen, niet-commutatieve algebra en meetkunde.

Met andere woorden: als toekomstgericht wetenschappelijk onderzoek je aanspreekt, blader dan even door de 
recente onderzoekstopics binnen onze verschillende onderzoeksgroepen en aarzel niet ons te contacteren. 

Prof. dr. Jean Manca

Decaan faculteit Wetenschappen

  FACULTEIT WETENSCHAPPEN



CenStat: Centrum voor Statistiek

Het Centrum voor Statistiek heeft een 
internationale reputatie opgebouwd. Dit 
is het resultaat van een doorgedreven 
symbiose tussen theoretische statisti-
sche methoden en de toepassing ervan 
op praktische problemen waarmee de in-
dustrie, de overheid en de academische 
wereld worden geconfronteerd. CenStat 
werkt samen met het Biostatistisch Cen-
trum van de K.U.Leuven binnen het In-
teruniversitair Centrum voor Biostatis-
tiek en statistische Bioinformatica.

Mathematische Statistiek
Voorbeeld: in het huidige kankeronder-
zoek wil men een idee krijgen van de 
tijdsduur tot een patiënt hervalt. Deze 

  tijd is niet altijd volledig te observeren. 
We ontwikkelen schatters voor de verdelingsfunctie van deze grootheid en leiden hiervoor eigenschappen af.

Biostatistiek
Voorbeeld: bij een epidemie is het belangrijk om te weten hoe snel het virus zich verspreidt van zieke 
naar gezonde personen. Om een epidemie onder controle te krijgen, moeten we deze snelheid kunnen 
vertragen. Hiervoor onderzoeken we o.a. hoe vaak mensen met elkaar in contact komen.

Bio-Informatica
Voorbeeld: de DNA–structuur van de mens is in kaart gebracht. Dit heeft een nieuw onderzoeksgebied 
geopend waarbij genetische informatie gebruikt wordt om ziekten te verklaren. Door de grote hoeveel-
heid beschikbaar DNA-materiaal is het nodig om nieuwe statistische methoden te ontwikkelen om deze 
hoeveelheid informatie te manipuleren en onderzoeken.

Een greep uit de mogelijke doctoraatsonderwerpen
-   Analyse van longitudinale gegevens in klinische studies
-   Analyse van onvolledige gegevens in klinische studies
-   Studie van misspecificatie van veralgemeende lineaire gemengde modellen
-   Studie van heterogeniteit in multi-center klinische studies met frailty modellen
-   Statistische en mathematische modellen voor infectieziekten
-   De evaluatie van biomerkers in microarray experimenten
-   Statistische methoden voor de analyse van hoge-resolutie massa spectrometrie gegevens
-   Methodologie voor psychometrische validatie voor longitudinale klinische studies
-   Modellen voor microbiologische risicobeoordeling en voedselveiligheid
-   Statistische modellen voor complexe biopharmaceutische gegevens
-   Statistische modellen voor multivariate gecensureerde gegevens en overlevingsanalyse

              http://www.censtat.uhasselt.be
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CMK: Centrum voor Milieukunde
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Binnen het CMK wordt door biologen, medici, 
scheikundigen, economen en juristen interdisci-
plinair fundamenteel en toegepast onderzoek uit-
gevoerd naar onderliggende mechanismen van, 
en duurzame oplossingen voor, milieuproblemen. 

Celfysiologie, Milieubiologie en Dierkunde
Van zwaar metaal tot fijn stof of hoe brengen 
toxische stoffen de cellen van mens en dier, en 
van plant en schimmel in gevaar.

Milieubiologie en Dierkunde
Micro-organismen, een levensverzekering voor 
planten onder stress?  Nieuwe ecotoxicologische 
testsystemen op planten en ongewervelde dieren. 

Dierkunde: Biodiversiteit en de evolutionaire 
geschiedenis van vrijlevende platwormen. 

Celfysiologie, Geneeskunde, Milieubiologie en Dierkunde: Lichte dosis van een zwaar metaal en het 
gewicht op de menselijke gezondheid: van cel tot mens.

Milieubiologie, Toegepaste en Analytische Chemie, Economie en Sanering: Vervuilde bodems en sub-
straten, ‘grondig’ aangepakt: meten en modelleren van chemische speciatie van bodem en water. Saneren 
op een nieuwe, milieuvriendelijke en economisch verantwoorde wijze.

Toegepaste en Analytische Chemie en afvalstoffen:  ‘Cradle to cradle’ of de ‘afval afvallig’: uit industri-
ele afvalstromen kunnen potentieel waardevolle producten en/of groene energie gewonnen worden door 
thermische conversieprocessen zoals (co)-pyrolyse.

Milieu, Recht en Economie: Elke aanpak, ingreep of proces met impact op mens en milieu gaat gepaard 
met kosten en baten en is onderhevig aan regelgeving. De juristen en economen zoeken het uit.

Een greep uit de mogelijke doctoraatsonderwerpen
- Signaaltransductie in Arabidopsis thaliana tijdens metaalstress
- Effecten van metaalstress bij de vrijlevende platwormen 
- Effecten van cadmium op de functie van niercellen
- Biopolymeren: verbeteren van performantie en hergebruik via flash (co)-pyrolyse
- Chemische en energetische evaluatie/valorisatie van in hoofdzaak organische afvalstromen
- Elementspeciatie in fijn stof
- De bescherming van water in het internationaal milieubeleid en de impact van  klimaatverandering
- De rol van plant-geassocieerde bacteriën in biomassaproductie en  fytoremediatie
- Payment for ecosystem services: naar een kader inzake de betaling voor  milieudiensten
- Mechanismen van zware metalentolerantie in mycorrhiza fungi
- Economische aspecten van bodemsanering met planten
- Milieu-economische analyse van hernieuwbare energieproductie (Clean tech domein)

http://www.cmk.uhasselt.be



EDM: Expertisecentrum voor Digitale Media

Het Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM) verricht sinds 1987 fundamenteel en toegepast onder-
zoek in informatie- en communicatietechnologie (ICT). De research van het EDM focust op drie kern-
competenties: mens-machine interactie, computer graphics en multimedia- & communicatietechnologie. 
Deze onderzoekspeerpunten (met 15 tot 25 onderzoekers per speerpunt) zijn sterk complementair en 
hebben elk hun specifieke onderzoeksaccenten. Het onderzoek in EDM wordt steeds verricht met oog 
voor de toepasbaarheid in bedrijfsleven en maatschappij. 
Het EDM is partner in het interdisciplinair Instituut voor BreedBandTechnologie (IBBT, www.ibbt.be), dat 
voornamelijk vraaggedreven onderzoek verricht voor bedrijfsleven en maatschappij. 

Mens-Machine Interactie
Het EDM verricht onderzoek naar nieuwe interactietechnieken tussen mens en computer, bv. kracht-
terugkoppeling in 3D omgevingen of intelligente, drukgevoelige oppervlakken (bv. van PDA’s, tafels en 
wanden). Tevens wordt gewerkt aan het verbeteren van de ontwikkelingstechnologie voor interactieve 
toepassingen, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de gebruiksvriendelijkheid.

Computer Graphics
De onderzoeksfocus van EDM ligt op modellering (voorstelling van objecten), visualisatie (weergave van 
objecten) en animatie (manipulatie en visualisatie van bewegende objecten). De resultaten worden o.a. 
toegepast in computerspellen, digitale filmproductie en animatiefilms.

Multimedia- en Communicatietechnologie
Het Internet is een prachtige toepassing van het wereldwijde onderzoek in dit domein. De research van 
EDM concentreert zich op interactieve multimediale systemen en in het bijzonder genetwerkte virtuele 
omgevingen. Visualisatie, interactie en netwerkcommunicatie zijn de belangrijkste onderzoekstopics, 
met toepassingen in virtuele interactieve communities (zoals ‘Second Life’).

http://www.edm.uhasselt.be    
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Binnen het Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO) en de IMEC-afdeling IMOMEC wordt door fysici, chemici en 
ingenieurs interdisciplinair fundamenteel en toegepast onderzoek uitgevoerd naar nieuwe materiaalsystemen voor 
toepassingen in de microelektronica, de bio-elektronica en de nanotechnologie. Het onderzoek gaat de industriële 
noden 3 tot 10 jaar vooraf.

Organische En Polymere Scheikunde: Synthese van polymere halfgeleiders voor gebruik in ondermeer zonnecellen, 
lichtgevende folies, biosensoren.

Organische en Bio-polymere chemie: Synthese van polymere halfgeleiders voor gebruik in zonnecellen, lichtge-
vende folies,…  In vitro/in vivo manipulatie van peptide gebaseerde biomoleculen voor gebruik in biosensoren.

Organische En Nanogestructureerde Elektronica: Studie van nano-voetballen tot elektrische nano-draden voor 
nieuwe generatie elektronica en zonnecellen.

Materialen Met Brede Bandkloof: Ontwikkeling en studie van synthetische diamantfilms en nitrides (AlN, BN) voor 
bio- en opto-elektronische toepassingen zoals UV-detectoren, akoestische sensoren en heterojuncties met harde 
en zachte materie.

Metaaloxide Nanodeeltjes: Milieuvriendelijke chemische synthese van nanodeeltjes of films als bouwstenen voor 
innovatieve materialen met verbeterde of geheel nieuwe eigenschappen.

Biosensoren En Moleculaire Elektronica: Ontwikkeling van polymeer of diamant gebaseerde biosensoren, zelfas-
semblage van moleculaire structuren, manipulatie van functionele bio-moleculen …

Nanofysica: Grootte-afhankelijke eigenschappen van nanostructuren.

Fysische En Chemische Karakterisering: Betrouwbaarheidsfysica, state-of-the-art 
karakteriseringstechnieken (NMR, TEM, XPS, …) voor geavanceerde materiaalsystemen.

Een greep uit de mogelijke doctoraatsonderwerpen
- Ontwikkeling van flexibele organische zonnecellen
- Diamantgebaseerde akoestisch sensoren
- Nucleatie en groei van nanokristallijne CVD diamantfilms
- Depositie en opto-elektronische eigenschappen van dunne h-BN films
- Ladingsoverdrachtmechanisme in diamant/polymeer heterojuncties
- Bio-geïnspireerde energieconversie op basis van een diamantplatform
- Fundamenten van P-dotering in CVD diamantfilms met verschillende oriëntatie
- Ontwikkeling van een impedantie gebaseerd acquisitiesysteem in het kader van  
  biosensor-arrays
- Ontwikkeling van een biosensor voor de detectie van histamine
- Epitaxiele kubisch boornitride filmen voor biosensor applicaties
- Nucleatie en groei van nanokristallijn diamant
- Ontwikkeling van watergebaseerde precursoren voor metaaloxide dunne lagen
- Gecontroleerde anionische polymerisaties voor synthese van polymere halfgeleiders
- Biopolymeren: studie van structuurkarakteristieken in relatie met het verbeteren 
  van de performantie voor nieuwe toepassingen

http://www.imo.uhasselt.be    

IMO: Instituut voor Materiaalonderzoek
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Onderzoeksgroep moleculaire en 
fysische plantenfysiologie

Binnen de onderzoeksgroep Moleculaire en Fysische Plantenfysiologie wordt onderzoek verricht in drie 
domeinen: 

 (1) De rol van fytohormonen op de structuur en functie van het fotosyntheseapparaat. 
 (2) Studie van bacteriële infecties bij fruitbomen (appel/peer). 
 (3)  Ontwikkeling van niet-destructieve fluorescentietechnieken voor bepaling van de fysiolo-
  gische gezondheidstoestand van planten. 

In deze drie domeinen zijn er meerdere doctoraatsonderwerpen mogelijk. De benadering is steeds multi-
disciplinair en omvat moleculair-biologische, biochemische, morfologische en fysische aspecten. Zowel 
fundamentele als toepassingsgerichte elementen komen aan bod.

Een greep uit de mogelijke doctoraatsonderwerpen
-   Vergelijkende studie van het transcriptoom en proteoom van Erwinia amyovora stammen met verschil-
    lende virulentiegraad
-   Studie van defensiemechanismen in appel en perenbomen geïnduceerd door infectie met Erwinia      
    amylovora
-   Rol van cytokinine in de biogenese van chloroplasten
-   Studie van metabolische oscillaties in plantencellen geïnduceerd door abiotische stress en biotische   
    stress
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Theoretische onderzoeksgroepen

THEORETISCHE FYSICA

Het onderzoek in de theoretische fysica situeert zich binnen de statistische mechanica.

Deze onderzoeksgroep bestudeert niet-evenwichtverschijnselen in kleine systemen en in omstandigheden waarin 
het kritische punt benaderd wordt. Dit onderzoek is gemotiveerd vanuit de nanotechnologie en de biofysica, 
maar behandelt ook vele fundamentele vragen rond entropieproductie, fluctuatietheorema’s, … Er wordt gebruik 
gemaakt van analytische en computationele technieken.

Een greep uit de mogelijke doctoraatsonderwerpen 
-  Afleiding van de microscopische uitdrukking van de entropie
- Brownse koelkasten en motoren
-  Themodynamische efficiente bij maximaal vermogen
-  Studie van fluctuatie- en werk- theorema’s
-  Stroomfluctuaties en stochastische gen expressie
-  Dynamiek van glazen

THEORETISCHE CHEMIE EN MOLECULAIR MODELLEREN

De onderzoeksgroep ‘Theoretische Chemie en Moleculair Modelleren’ biedt doctoraatsonderwerpen in domeinen 
van belang in de chemie, natuurkunde, en materiaalonderzoek:
- polymeerfysica en oppervlakken
- elektronenstructuurtheorie van neutrale en geëioniseerde moleculen (anionen, cationen), 
  clusters, of radicalen
- gevorderde ionisatie-spectroscopische metingen 
- geëxciteerde toestanden
- dynamica van complexe moleculaire systemen (catenanen, clusters van fullerenen, polymeren)
- conformationele analyse, met aandacht voor de relaties tussen de moleculaire en elektronische 
  structuren
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- elektronische en structurele eigenschappen van koolstof en boor-stikstofclusters, of boranen 
- reactiemechanismen voor de conversie van sulfoxide, sulfon en van xanthaat precursorketens 
  horende bij geconjugueerde polymeren 
- “orbitaal afbeelding” in impulsruimte 
- nucleatie van organische halfgeleiders op inerte oppervlakken
- ringstromen en criteria van aromaticiteit in polycyclische aromatische koolwaterstoffen

De gebruikte methoden bestrijken moleculaire mechanica, moleculaire dynamica, semi-empirische metho-
den, dichtheidsfunctionaal theorie en gevorderde post-Hartre-Fock-technieken.

DATABASES EN THEORETISCHE INFORMATICA

Binnen de onderzoeksgroep Databases en Theoretische Informatica wordt onderzoek gedaan naar database-
sys-temen en theoretische informatica.  In onze huidige informatie- en kennismaatschappij worden we 
geconfronteerd met een toevloed aan gecomputeriseerde gegevens van allerlei aard: klassieke relatio-
nele gegevens die kunnen voorgesteld worden in tabellen, maar ook ruimtelijke gegevens (geografische 
informatie, computer-aided design, robotica), gegevens uit de bioinformatica (DNA, eiwitstructuren, 
netwerken), en multimedia.  Uitdaging is deze gegevens efficient te beheren in de computer, en de ge-
gevens op flexibele wijze toegankelijk te maken voor allerlei toepassingen.  We willen de gegevens ook 
modelleren op hun eigen logisch niveau, dus zonder ze te moeten reduceren tot bits en bytes.  Verder 
zijn niet alle gegevensopvragingen even eenvoudig op te lossen door de computer.  Deze overweging 
leidt ons ook tot de theoretische informatica, waar we de logica achter de informatica bestuderen en 
onderzoeken wat de mogelijkheden en de beperkingen zijn van hedendaagse computers.

Een greep uit de mogelijke doctoraatsonderwerpen
- Databases met de bewegingstrajecten van gebruikers van mobiele telefoons
- Analyse van biologische netwerken
- Beter gebruik maken van gegevensbanken door middel van artificiële intelligentie
- Ontwikkeling van nieuwe programmeertalen om het World Wide Web te ondervragen

WISKUNDE: DYNAMISCHE SYSTEMEN

Oscillaties komen voor in vele domeinen (laser fysica, neurologische processen, ecologische systemen, ...). 
Wiskundige modellen laten toe een beter inzicht te verwerven. Er worden methoden ontwikkeld om deze 
modellen te analyseren. Dit leidde tot verrassende resultaten aangaande het aantal oscillaties en de 
veranderingen (bifurcaties) die ze kunnen ondergaan.

Een greep uit de mogelijke doctoraatsonderwerpen
- Patroonvorming en sommatie van divergente machtreeksen in de Swift-Hohenbergvergelijking
- Modellen met meerdere tijdschalen in de wiskundige biologie en de neurowetenschappen
- Limietcycli van Liénardsystemen, in de nabijheid van limietperiodieke verzamelingen met meerdere 

gedegenereerde keerpunten
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Een doctoraat is een noodzakelijke sleutel tot de start 
van een wetenschappelijk carrière. Voor anderen is het 
een springplank naar (hogere) managementfuncties bij de 
overheid of in het bedrijfsleven. Dit bewijzen de specia-
listen die de laatste jaren een doctoraat haalden aan de 
faculteit Bedrijfeconomische Wetenschappen (BEW). Meer 
dan ooit wil onze faculteit inzetten op sterke doctoraten 
in actuele thema’s zoals logistiek, mobiliteit, ondernemer-
schap, innovatie, marketing, milieueconomie en nog en-
kele andere. Daartoe werd de voorbije jaren sterk geïnves-
teerd in onderzoeksinstituten en –clusters. Deze hebben 
onder andere als doel jonge onderzoekers op weg naar een 
doctoraat op te nemen in een groep gelijkgezinde speci-
alisten om samen academisch te groeien en te excelleren 
in een internationaal kader. Ik nodig u uit om te investe-
ren in uzelf en om deel te worden van een team dat, elk 
in zijn vakgebied, kleur kan geven aan wetenschappelijke 
vooruitgang. Schrijf geschiedenis – voor uzelf en de we-
tenschap. 

Prof. dr. Piet Pauwels
Decaan faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen
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IMOB is een onafhankelijk, wetenschappelijk instituut dat onderzoek uitvoert in de domeinen van mo-
biliteit, verkeersveiligheid en logistiek. Verder is IMOB ook actief in het wetenschappelijk onderbouwen 
van beleidsvragen in deze domeinen. Bovendien coördineert IMOB het Steunpunt Mobiliteit en Openbare 
Werken, spoor Verkeersveiligheid.

Mobiliteit
Het onderzoek focust op de analyse en predictie van verplaatsingsgedrag. Dit gebeurt m.b.v. activiteiten-
gebaseerde transportmodellen, die ervan uitgaan dat verplaatsingen voortkomen uit activiteiten. Door ver-
plaatsingsgedrag te modelleren en te analyseren, kan men ook de impact van beleidsmaatregelen berekenen.

Verkeersveiligheid
De focus ligt op instrumenten en modellen om verkeersveiligheid te analyseren. Onderzoek wordt verricht 
naar macroscopische prognosemodellen, gebruikt om trends te formuleren in verkeersveiligheid. Men on-
derzoekt ook indicatoren die inzicht verschaffen in verkeersonveiligheid om zo knelpunten in het beleid 
zichtbaar te maken. Verder wordt de relatie tussen infrastructuur, omgeving, gedrag en de impact op 
verkeersveiligheid onderzocht.

Logistiek
In dit domein staat goederenvervoer centraal. Enerzijds komt de problematiek van bereikbaarheid aan bod. 
Anderzijds wordt onderzoek verricht naar intermodaliteit. Dit is de integratie van diverse transportmodi 
bij goederentransport. Beide thema’s zijn essentieel als men wil vermijden dat transport een struikelblok 
wordt voor economische groei.

Een greep uit de mogelijke doctoraatsonderwerpen
- Voor Verkeersveiligheid: Modelleren van nieuwe weginrichting in een verkeerssimulator
- Voor Mobiliteit: Modelleren van het verplaatsingsgedrag van personen op basis van hun respectievelijke 

levensstijlen
- Voor Logistiek: Ontwikkeling van een multimodaal transportmodel ter ondersteuning van de functie van 

Vlaanderen als logistieke poort van Europa

IMOB: Instituut voor Mobiliteit

http://www.imob.uhasselt.be
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KIZOK: 
Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie

Het Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie – KIZOK – is opgericht in 2005 vanuit een samenwer-
king tussen de faculteit TEW en LISOM (tUL).  Sinds zijn oprichting kent KIZOK een sterke groei en het telt 
momenteel 23 medewerkers. 

KIZOK wil een toonaangevend onderzoekscentrum zijn met regionale, nationale en internationale uitstraling, 
voor onderzoek op het vlak van ondernemerschap en innovatie. De kernopdracht van KIZOK is het verrichten 
van fundamenteel onderzoek en (strategisch) langetermijnonderzoek op het vlak van ondernemerschap en 
innovatie, met een accent op KMO’s en familiebedrijven. KIZOK streeft tegelijk naar het valoriseren van zijn 
onderzoeksresultaten d.m.v. toegepast (beleidsrelevant) onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening aan 
bedrijven/ondernemers in de regio. 

Het KIZOK-onderzoek richt zich inhoudelijk specifiek op de volgende (onderling samenhangende) onderzoeks-
thema’s: 
- ondernemerschap in brede zin
- starten, groeien, innoveren en internationaliseren
- het functioneren van KMO’s/familiebedrijven in relatie tot financiering, bestuurlijke organisatie, bedrijfsstruc-

tuur, strategie en innovatie 
- de interacties tussen KMO’s/familiebedrijven onderling en in relatie met grote ondernemingen
- de (correcte meting van) ondernemingsprestaties
- de regionale/ ruimtelijke inbedding van ondernemingen

Een greep uit de mogelijke doctoraatsonderwerpen 
- The role of auditing in mitigating agency problems in private family firms
- Corporate governance, boards of directors and M&A: Ill-advised acquisitions and goodwill write-offs in Europe
- Unraveling the diversity in family firm performance: effects of entrepreneurial orientation and family orienta-

tion on firm performance across generations 
- The economics of innovation

http://www.kizok.uhasselt.be/
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SEIN: Instituut voor Gedragswetenschappen

SEIN is het instituut van de Universiteit Hasselt dat fundamenteel en beleidsondersteunend onderzoek 
voert rond identiteit, diversiteit en ongelijkheid. Deze vraagstukken zijn centraal in de hedendaagse 
maatschappij, die gekenmerkt is door grote sociale en demografische veranderingen zoals nieuwe rol-
patronen tussen mannen en vrouwen, migraties en het ontstaan van etnische gemeenschappen, en de 
vergrijzing van de bevolking. De onderzoeksactiviteiten van SEIN zijn verdeeld onder drie thematische 
clusters:

• Identiteit, diversiteit en ongelijkheid in arbeidsrelaties en werkorganisaties, zowel in de reguliere 
economie als in de sociale sector. Voorbeelden van thema’s in deze cluster zijn: inclusieve diversi-
teitmanagementpraktijken, de relatie tussen diversiteit en arbeidsrelaties, zwangerschapsgerelateerde 
discriminatie op de arbeidsvloer, de combinatie arbeid en gezin van vrouwelijke zelfstandigen en onder-
nemerschap in etnische gemeenschappen.   

• Identiteit, diversiteit en ongelijkheid in het onderwijs. Deze cluster omvat het onderzoek rond de 
institutionele en organisationele mechanismen die de achterstelling van specifieke groepen studenten in 
scholen en hoger onderwijs in de hand werken of succesvol bestrijden. 

• Identiteit, diversiteit en ongelijkheid in de Belgische samenleving. Deze cluster omvat het onderzoek 
rond de perceptie van gelijke kansen van de Belgische bevolking en de integratie van etnische minder-
heden in Vlaanderen. Dit onderzoek kadert binnen het Steunpunt Gelijkekansenbeleid.

Een greep uit de mogelijke doctoraatsonderwerpen 
- De interactie tussen institutionele stimuli tot brugpensionering, identiteitsvorming en loopbaankeuzes 

van oudere werknemers
- De relatie tussen socio-demografische diversiteit, werkprocessen en competenties 
- Professionele identiteiten van werknemers uit gestigmatiseerde sociale groepen
- Formele en informele accommodaties in organisaties voor specifieke socio-demografische groepen 

www.uhasselt.be/sein

Woord vooraf
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Het wetenschappelijk onderzoek in de faculteit Geneeskunde vindt enerzijds plaats in ons Biomedisch 
Onderzoeksinstituut (BIOMED). In BIOMED werken meer dan 110 wetenschappers, artsen en technici in 
de kerndomeinen neuroinflammatie en autoimmuniteit – met een belangrijke focus op Multiple Sclerose 
(MS) en andere neurologische ziektebeelden – en de ontwikkeling van biosensoren. Dat laatste onderzoek 
gebeurt in nauwe samenhang met het Instituut voor Materiaalonderzoek in de UHasselt. Het MS-onderzoek 
kadert in het MS-Netwerk Limburg (Diepenbeek, Hasselt, Overpelt), het grootste MS-onderzoekcentrum 
van ons land. In BIOMED wordt hoofdzakelijk moleculair en cellulair wetenschappelijk onderzoek verricht, 
doch er is ook aandacht voor meer klinisch gerichte onderzoeksthema’s zoals het revalidatieonderzoek bij 
MS. Bijna 40 jonge enthousiaste binnen- en buitenlandse wetenschappers vanuit diverse achtergronden 
(biomedici, biologen, bioingenieurs, artsen, natuurkundigen, revalidatiewetenschappers, …) bereiden een 
doctoraat voor in BIOMED.

Anderzijds wordt er binnen de faculteit Geneeskunde ook aandacht besteed aan medisch gericht onderzoek 
in nauwe samenwerking met de twee grote Limburgse ziekenhuizen (Jessa in Hasselt en ZOL in Genk). 
In dit kader wordt een nieuw onderzoeksprogramma uitgebouwd in het domein van de patiëntveiligheid. 
Daarnaast wordt vanaf dit academiejaar sterk geïnvesteerd in de uitbouw van medisch-wetenschappelijk 
onderzoek in samenwerking met onze ziekenhuispartners, en dit in zes gedefinieerde clusters: cardiologie, 
oncologie, anesthesie, fertiliteit, infectie en obesitas. Dit academiejaar starten 6 doctoraatsstudenten in 
deze onderzoekslijnen en ook de volgende jaren wordt in deze domeinen verder geïnvesteerd.

Binnen de faculteit Geneeskunde bieden we niet alleen kwaliteitsvolle opleidingen aan in de geneeskunde 
en biomedische wetenschappen maar wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de opleiding van com-
petente doctoraatsstudenten die over sterke troeven beschikken op de arbeidsmarkt. De faculteit start dit 
jaar met een Doctoral School Medicine and Life Sciences die als doel heeft om een internationale kwali-
tatieve doctoraatsopleiding te organiseren waarbij studenten naast de wetenschappelijke expertise ook 
andere essentiële competenties aanleren die hen voorbereiden op diverse beroepsprofielen. Dit programma 
wordt uitgebouwd in samenwerking met Vlaamse en internationale partners. 

Onze faculteit is ook de bakermat van het succesvolle Limburgse life sciences project. Samen met diverse 
andere partners – waaronder de provincie Limburg en LRM – werd de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in 
een omgeving die alle groeikansen biedt voor nieuwe biotech-en life-sciences bedrijven. Momenteel zijn 
er reeds meer dan 30 life-sciences bedrijven in Limburg, waaronder 11 bedrijven in BioVille, de gespecia-
liseerde incubator voor life-sciences bedrijven op de universitaire campus. Er is een nauwe samenwerking 
tussen onze faculteit – en BIOMED – en deze bedrijven die ook aan bod komt in specifieke programma’s 
in onze Doctoral School.

Kortom, onze faculteit biedt belangrijke troeven voor doctorandi die een sterke opleiding nastreven in 
het biomedisch of medisch onderzoek, en dit in nauwe samenwerking met de ziekenhuizen en/of de life- 
sciences-industrie. We hopen je binnenkort te verwelkomen als nieuwe doctoraatsstudent in één van de 
onderzoeksgroepen van onze faculteit en het Biomedisch Onderzoeksinstituut.  

Prof. dr. Piet Stinissen
Decaan faculteit Geneeskunde

  FACULTEIT GENEESKUNDE
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BIOMED: Biomedisch Onderzoeksinstituut

Omwille van het multidisciplinaire karakter van meerdere onderzoeksprojecten in BIOMED zijn we niet alleen 
geïnteresseerd in doctoraatstudenten met een achtergrond in de levenswetenschappen (biomedische wetenschap-
pen, biologie, biochemie, …) maar ook in studenten met een opleiding in fysica, chemie, natuurkundig ingenieur, 

scheikundig ingenieur,… 

BIOMED is een multidisciplinair instituut waar fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek in 
het domein van de biomedische wetenschappen wordt verricht. BIOMED stond mee aan de wieg van Life-
TechLimburg.be, een organisatie die de motor is achter de regionale uitbouw van de life sciences sector.

Neuro-inflammatie Onderzoek
• Onderzoek naar de rol van het afweersysteem bij multiple sclerose (MS)
• Identificatie van nieuwe ziektemerkers voor diagnose en prognose bij MS en reuma
• Onderzoek naar mechanismen die aan de basis liggen van hersenschade (interactie afweersysteem en 
   zenuwstelsel)
• Stamcellen als kandidaat-therapie voor neurologische aandoeningen
• Rol van immuuncellen tijdens hersenontwikkeling en neurologische aandoeningen
• Onderzoek naar nieuwe kandidaatbehandelingen voor MS
• Partners: Provinciale Hogeschool Limburg (REVAL) en het Revalidatie- en MS-Centrum Overpelt

Ontwikkeling van Biosensoren
• Onderzoek naar nieuwe miniatuursensoren voor real-time detectie van ziekte-relevante biomoleculen 
  (vb. MS, reuma, kanker)
• Koppeling van DNA (DNA-sensor) of antilichamen (eiwitsensor) aan diamant of polymeren
• Partner: Instituut voor Materiaalonderzoek van UHasselt (IMO)

Een greep uit de mogelijke doctoraatsonderwerpen 
- Dendritische cellen als therapeutische regulatoren van het immuunsysteem bij MS
- Rol van oligodendrocyten in de cholesterolhomeostase van de hersenen
- De rol en modulatie van microglia in mesiale temporale kwabepilepsie
- Ontwikkelen van DNA- en aptameergebaseerde biosensoren
- Geavanceerde microscopische beeldvorming van weefsels met technieken gebaseerd op niet-lineaire 
  optische processen met gepulste lasers

http://www.uhasselt.be/biomed



Onderzoekscluster PATIENT SAFETY 

Binnen de onderzoekscluster Patient Safety werken onderzoekers uit de (bedrijfs-)economie, de genees-
kunde en het veiligheidsmanagement samen met vertegenwoordigers van regionale ziekenhuizen rond 
het innovatieve thema “Economic Aspects of Patient Safety”: EcAPS. Een zich uitbreidend internationaal 
netwerk van universiteiten en instanties uit de USA, UK, Zwitserland, Denemarken en Nederland vormt 
een belangrijk klankbord.

Binnen twee hoofdlijnen willen we op dit unieke thema internationaal leidinggevend zijn:
1. Wat zijn de benodigde resources om een goed werkend patiëntveiligheids-managementsysteem op te 
zetten, wat zijn de opbrengsten daarvan, en hoe kan dit ingepast worden in de normale bedrijfsvoering 
van een ziekenhuis?
2. Hoe kunnen directies en managers in de zorgsector vanuit een control-systemsmodel ondersteund wor-
den bij het kiezen uit meerdere opties voor het verbeteren van hun patiëntveiligheidsprestaties.

Een greep uit de mogelijke doctoraatsonderwerpen
- Bedrijfseconomisch modelleren van managementsystemen voor Patient Safety
- Optimaliseren van Patient Safety risico-analysemethoden en hun inpassing in ziekenhuisbrede control 

systems
- Gezamenlijk leren en verbeteren m.b.t. Patient Safety in (inter-)nationale en regionale netwerken van 

ziekenhuizen
- Bedrijfseconomisch gebruik van attitude- en perceptiemetingen m.b.t. Patient Safety bij medewerkers 

en klanten van ziekenhuizen
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Onderzoeksinstituut REVAL

REVAL is het onderzoeksinstituut van de PHL binnen de opleiding Revalidatiewetenschappen en Kine-
sitherapie (Dept. Healthcare) en focust op revalidatieonderzoek bij MS. In haar onderzoeksactiviteiten 
werkt REVAL samen met het Biomedische Onderzoeksinstituut (BIOMED) van de Universiteit Has-
selt, het Revalidatie & MS Centrum, het UHasselt Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM) en 
het UHasselt Centrum voor Statistiek (CENSTAT).

• REVAL bestaat uit een multidisciplinair onderzoeksteam (25 onderzoekers) actief in het domein   
   van de neurologische, psychologische en musculoskeletale revalidatie en bewegingswetenschappen. 
• REVAL voert fundamenteel en toegepast onderzoek uit in het domein van de revalidatie van MS en  
   andere neurodegeneratieve aandoeningen. 
• Hiernaast voert REVAL gezondheidszorg-gerelateerd onderzoek uit.

Onderzoekstopics
REVAL onderzoekt de invloed van verschillende revalidatiestrategieën op de functionaliteit 
van personen met MS en een proefdiermodel voor MS. Onderstaande topics komen aan bod:
• Functionele mobiliteit (humaan)
• Contractie eigenschappen van skeletspieren en spiervezelsamenstelling (dierexperimenteel, humaan)
• Sensorische training (humaan)
• Motorische controle (humaan)
• Aerobe inspanningscapaciteit (dierexperimenteel, humaan)
• Immunologische effecten (dierexperimenteel , humaan)
• Neuroplasticiteit (humaan)
• Quality of life (humaan)
• Revalidatierobotica (humaan)
• Musculoskeletaal onderzoek (humaan)

Toegepaste Technologieën/metingen
• Functionele metingen (ARAT, TEMPA, BORG, Berg Balance, Rivermead Mobility index, 2W, T25FW, TUG, 

FR) 
• Actiegrafie (3D & accelerometrie)
• Isometrische & isokinetische spierkracht & vermoeidheid aan de hand van isokinetische dynamometrie 

(Biodex®, dierexperimenteel & humaan)
• Electromyografie (EMG)
• Spiervezelsamenstelling aan de hand van immunohistochemie
• Bewegingskwaliteit van de onderste ledematen
• Inspanningscapaciteit aan de hand van een Oxycon® gas analyzer
• Bepaling van het systemische cytokineprofiel
• TransMagnetische Stimulatie
• MS functional composite, MSIS-29, SF-36, IPAQ, 
• Phantom haptic interfaces (robotrevalidatie, in samenwerking met EDM-UHasselt)

http://www.phl.be/reval  
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Beste bijna doctorandus,

Doctoreren in de rechten is al in veel beelden gevat; het is beschreven 
als een autorit, als aren lezen op velden die door anderen zijn be-
zaaid, als een tocht door de woestijn, … Allemaal beelden die de na-
druk leggen op de volgehouden inspanning. Dat is ongetwijfeld waar, 
maar tegelijk is het ook een uitzonderlijk voorrecht. Doctoreren in 
de rechten laat je immers toe om gedurende enkele jaren binnen een 
bemoedigende en intellectueel uitdagende omgeving de grenzen van 
een juridisch vraagstuk nader te onderzoeken, de analyse van anderen 
te verfijnen en tot aanbevelingen te komen die de rechtsbeoefening 
en zo de samenleving willen verbeteren. De haast dagelijkse omgang 
met je promotor,  met je collega’s-doctorandi, en de stafleden van de 
faculteit zullen je uitdagen om het evidente steeds opnieuw in vraag 
te stellen.  Via doorgedreven literatuuronderzoek dat je verricht in het 
labo van de jurist, de bibliotheek, zal je steeds meer diepgang kunnen 
geven aan je eigen analyses en remedies. Tijdens de bijeenkomsten 
met je begeleidingscommissie zal je kritisch worden uitgedaagd om je 
inzichten te verdedigen en waar nodig nog fijner bij te stellen.
Het doctoraat is dan ook in de eerste plaats een kwaliteitslabel: het is 
de proeve van bekwaamheid die bewijst dat je als doctorandus in staat 
bent om zelf en zelfstandig origineel en fundamenteel wetenschap-
pelijk onderzoek te verrichten. Het onderzoek is vrij en ongebonden, 
mikt op de lange-termijnhorizon en maakt gebruik van je nieuwsgie-
righeid als vorser. 
En toch verliest een jurist nooit de werkelijkheid uit het oog: ook fun-
damenteel onderzoek wordt altijd verbonden met de maatschappelijke 
toepasbaarheid en relevantie. Het verruimt dus je inzichten en verrijkt 
je als jurist zodat je nog beter en grondiger opgeleid als jurist aan de 
slag kan ten bate van de samenleving en de burger. Doctoreren in de 
rechten is dus gelukkig meer dan een test voor ‘professorabiliteit’. Het 
is een absolute meerwaarde in de gespecialiseerde kennismaatschappij 
waarin de jurist dagdagelijks aan de slag moet. 
Doctoreren in de rechten … steeds de moeite waard.

Prof. dr. Gunter Maes
Decaan faculteit Rechtsgeleerdheid i.o. 
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ONDERZOEKSGROEP 

Centrum voor Overheid en Recht

Het Centrum voor Overheid en Recht verricht fundamenteel en toegepast onderzoek dat toegespitst is op het 
speerpunt publiek recht in de ruime zin van “overheidsstudies”. De focus ligt hierbij op de rechtsbescherming 
van de individuele burger tegen de overheid. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de mondige burger 
die zich verenigt en voor zijn eigen rechten opkomt als aan de onmondige en niet actief participerende 
‘onderdaan’. In een samenleving die steeds meer fragmenteert en waar de bestaande sociale structuren en 
verbanden steeds meer verbrokkelen, ligt de erosie van de rechtsbescherming bij deze categorie bijzonder 
hoog. Precies daarom zal het aandeel van het algemeen belang in het optreden van de overheid beklemtoond 
blijven. Het algemeen belang vormt immers het enige maatschappelijk, politiek en juridisch aanvaardbaar 
criterium om de paradox van de objectivering van de burger doorheen en tengevolge van de toegenomen 
rechtsbescherming te regelen. De burger is een titularis van steeds meer subjectieve rechten en dit leidt tot 
meer conflicten tussen subjectieve rechten die aan een onafhankelijke derde, in casu een rechter, moeten 
worden voorgelegd. Hierbij is de uitkomst niet a priori duidelijk zodat het rechtssubject steeds meer rechts-
object wordt.

Onderzoekstopics binnen het Centrum voor Overheid en Recht situeren zich op het domein van: 
- Staatsrecht
- Bestuursrecht
- Lokale besturen 
- Milieurecht
- Sociaal recht

Op korte en middellange termijn biedt het Centrum plaats aan enkele doctoraatsbursalen. 

Een greep uit de mogelijke doctoraatsonderwerpen
Hieronder volgt een tentatieve lijst met onderwerpen voor doctoraatsonderzoek. Deze lijst is geenszins uit-
puttend en ook de persoonlijke interesses van de kandidaten kunnen betrokken worden in het uitwerken van 
een onderzoeksvraag. Indien U interesse heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen!

- Osmose in het publiekrecht. 
Het publiekrecht beweegt: internationaal door de invloed van de Europese integratie, nationaal door een 
veranderde verhouding tussen wetgever, bestuur en rechter. De autonomie blijft weliswaar bestaan maar 
tegelijk is men meer gedwongen tot samenwerking (samenwerkingsakkoorden, uniforme regelgeving al dan 
niet met Europa als motor). Wat is de precieze juridische weerslag van deze osmose? 

- Grondrechten als grondslag van de democratische rechtsstaat.
De constitutionele verhoudingen worden op vandaag sterk door grondrechten bepaald. Maar de grondrechten 
zelf maken nieuwe ontwikkelingen door; zo worden het algemene persoonlijkheidsrecht en het recht op de 
menselijke waardigheid tegenwoordig tot de kern van de rechtsorde gerekend. Wat is de weerslag op de 
democratische rechtsstaat?  De minister is in beginsel politiek verantwoordelijk voor het handelen van de 
overheidsadministratie. Decentralisatie, verzelfstandiging en privatisering zijn belangrijke bewegingen. De 
vraag rijst in hoeverre de klassieke constitutionele en administratiefrechtelijke beginselen hierop van toepas-
sing kunnen zijn. 

Contactpersoon: gunter.maes@uhasselt.be

  Faculteit Industrieel Ingenieur  FI² 
  XIOS en KHLIM

28 

Woord vooraf

- Vreemdelingenrecht
- Europees recht
- Rechten van de Mens
- Fiscaal recht
- Samenlevingsrecht



De twee opleidingen tot industrieel ingenieur in Limburg 
(XIOS Hogeschool en KHLIM) worden met ingang van dit aca-
demiejaar samengevoegd en onder de faculteit Industrieel 
Ingenieur gebracht. Integratie van deze opleiding in de uni-
versiteit is voorzien voor 2013.  Ondertussen kan je ook als 
industrieel ingenieur een doctoraatsproefschrift voorberei-
den.  Het onderzoek binnen de onderzoeksgroepen van XIOS 
en KHLIM loopt in nauwe samenwerking met de faculteit 
Wetenschappen van de UHasselt en de faculteit Ingenieurs-
wetenschappen van de K.U.Leuven. De mogelijke onderwer-
pen van het onderzoek vind je verder in deze brochure.  De 
faculteit Industrieel Ingenieur kijkt ernaar uit je te mogen 
verwelkomen als doctoraatsstudent. 

Prof. dr. Marc d’Olieslaeger
Voorzitter faculteit Industrieel Ingenieur

  Faculteit Industrieel Ingenieur  FI² 
  XIOS en KHLIM
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Het onderzoek van de onderzoeksgroep bouwkunde situeert zich binnen twee speerpunten.

Het eerste onderzoeksspeerpunt oriënteert zich naar de sector van de wegenbouw en de mobiliteit. 
Modellen voor het bestuderen en voorspellen van verkeersstromen worden opgesteld. Hierin zit het 
verplaatsingsgedrag van auto’s, fietsers en voetgangers vervat. Het doel is het bouwkundig ontwerp van 
kleinschalige mobiliteitssectoren, zoals rotondes, kruispunten, schoolomgevingen,… te analyseren en 
waar nodig bij te sturen of te optimaliseren.

Het tweede onderzoeksspeerpunt situeert zich in het onderwerp “duurzaam bouwen” en focust op struc-
tuur- en materiaalgedrag.  De invloed van verscheidene ingrepen in het gebouw op de stabiliteit en de 
draagstructuur worden bestudeerd en geanalyseerd. Dit omhelst zowel de invloed van het veranderen 
van mechanische belastingen door herinrichting van het gebouw als het veranderen van thermische en 
hygrische omstandigheden door bouwfysische aanpassingen. 

Een greep uit de mogelijke doctoraatsonderwerpen
- Duurzaam bouwen
  • Multischaal-modellering van metselwerk
  • 3D-modellering van tijdsafhankelijk gedrag van metselwerk
  • Structurele evaluatie van bestaande historische houten kappen

- Mobiliteit
  • Numerieke modellering van het activiteiten-gebaseerde verplaatsingsgedrag van individuen binnen  
     een mobiliteitssector

Contactpersoon: pieter.schevenels@xios.be

www.xios.be

Onderzoeksgroep BOUWKUNDE
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Het onderzoeksspeerpunt ‘verpakkingstechnologie’ is ruim gedefinieerd en hoofdzakelijk georiënteerd 
naar optimalisatie van materialen en verpakkingen. Het onderzoek heeft een sterke link met de unieke 
opleiding Master in industriële wetenschappen Verpakkingstechnologie. 

Naast de traditionele kunststoffen, oriënteert dit onderzoek zich recent naar bioplastics als hernieuwbare 
materialen. Er wordt tot doel gesteld bioplastics te ‘verbeteren’ tot materialen met  eigenschappen die 
vergelijkbaar of beter zijn dan deze van de ‘traditionele’ kunststofverpakkingsmaterialen. Hierdoor krijgen 
bioplastics een ruimer industrieel toepassingsgebied in diverse sectoren. Het is fundamenteel toegepast 
onderzoek met bijzondere aandacht voor industriële toepassingsmogelijkheden. 

Optimalisatie van (verpakkings)materialen situeert 
zich in 2 domeinen: 

• Via nanotechnologie of structurele modificaties wordt 
getracht de fysico-chemische en mechanische eigenschap-
pen van verpakkingsmaterialen te verbeteren. Accent ligt 
op het verbeteren van de  gasdoorlaatbaarheid van (bio)
materialen. Door optimalisatie van de barrièrewerking van 
het materiaal kan de bewaartijd van het verpakte product 
verhoogd worden met behoud van zijn kwaliteit.  Dit on-
derzoek gebeurt in samenwerking met de onderzoeksgroep 
Anorganische en Fysische Scheikunde van de Universiteit 
Hasselt. 

• Via modificaties van bioplastics wordt getracht enerzijds 
de performantie van deze materialen te verhogen en ander-

zijds het impact hiervan op latere (bio)degradatieprocessen te optimaliseren. Hier wordt samengewerkt 
met de groep Toegepaste en Analytische Chemie IMO/CMK van de Universiteit Hasselt.

Onderzoeksgroep 
VERPAKKINGSTECHNOLOGIE
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De talrijke bedrijfscontacten van de dienstverlenende onderzoekscel VerpakkingsCentrum (www.verpak-
kingscentrum.be) geven diverse mogelijkheden het onderzoek te toetsen en af te stemmen op actuele 
vragen van het bedrijfsleven.  

Een greep uit de mogelijke doctoraatsonderwerpen in samenwerking met UHasselt, TANC IMO/CMK en 
AFS/IMO, VerpakkingsCentrum, industrie en internationale onderzoeksinstellingen:

Optimalisatie van bioplastics voor verbeterde biodegradeerbaarheid en/of performantie via: 
• nanotechnologie
• structurele modificaties 
• chemische modificaties
• additievering

Contactpersonen:  

mieke.buntinx@xios.be - roos.peeters@xios.be  - nadia.lepot@xios.be  

www.xios.be 
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De opleidingen ‘Elektronica-ICT’ en ‘Elektromechanica’ werken voor het onderzoek nauw samen met æhet Insti-
tuut voor Materiaalonderzoek (IMO-IMOMEC) van de Universiteit Hasselt. Deze samenwerking vertaalt zich in 
de talrijke reeds gestarte doctoraatsonderzoeken samen. De speerpunten van onze opleiding sluiten dan ook 
nauw aan bij die van het IMO-IMOMEC.

Eén van die speerpunten is het biosensoronderzoek. Een veel gebruikte techniek in dit onderzoek is impe-
dantie spectroscopie. Deze techniek werd met succes aangewend voor detectie van DNA-afwijkingen. Voor 
bepaalde ziekten bestaan er echter een zeer groot aantal afwijkingen en is het aangewezen om een sensor te 
ontwikkelen die simultaan een matrix van 20x20 meetcellen op korte tijd kan uitlezen. De bedoeling is er een 
‘dedicated’ meetplatform wordt ontwikkeld die de signalen van de array met voldoende precisie en snelheid kan 
verwerken. We denken meer bepaald aan de integratie van A/D, D/A, CMOS, multiplexing en DSP binnen één 
geïntegreerd meetplatform. Buiten het hardware aspect komen ook software aspecten ruim aan bod.

Een ander onderzoeksonderwerp situeert zich rond hernieuwbare energie en OLEDs. Binnen IMO-IMOMEC wordt 
reeds geruime tijd met succes onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van fotovoltaïsche devices op basis 
van geleidende polymeren. Het onderzoek aan de XIOS focust zich op de problemen die gepaard gaan met 
schaalvergroting en de daarbij horende productieprocessen. De uitdaging bestaat erin om de performantie van 
een prototype device op een reproduceerbare manier te dupliceren naar grotere systemen. Gelijklopend met 
dit onderzoek loopt ook het onderzoek om geleidende polymeren te gebruiken als lichtgevende devices. Een 
bekend voorbeeld hiervan zijn OLEDs (Organic Light Emitting Diodes) waarvan wordt gesteld dat zij binnen 
afzienbare tijd de lichtindustrie zullen domineren. Ook hier situeert de uitdaging zich in de schaalvergroting 
en de inkapseling om de schadelijke invloed van de atmosfeer tot een minimum te herleiden.

Een laatste onderzoekspunt zijn Dunne Diamant Deklagen. Deze diamantlagen beschikken over een set uit-
zonderlijke eigenschappen: biocompatibel, chemisch inert, breed elektro-chemisch venster, hoge warmte-
geleidingscoëfficient, krasbestendig, controleerbare elektrische geleiding, van isolerende en halfgeleidende 
tot metallische en supergeleidende diamant lagen. Diamanten nano-coatings kunnen gebruikt worden voor 
elektrodes in elektrochemische waterzuiveringsprocessen. Ook andere toepassingen zoals biosensoren, MEMS, 
hoge frequentie en hoog vermogen apparatuur met diamanten nano-lagen liggen binnen de mogelijkheden. 

Een greep uit de mogelijke doctoraatsonderwerpen
- Studie van alternatieve impedimetrische spectroscopische technieken
- Ontwikkeling van een impedantie gebaseerd acquisitiesysteem in het kader van biosensor-arrays
- Printbare en flexibele organische zonnecellen.
- Printbare en flexibele polymeer OLEDs voor verlichting en ICT-toepassingen.
- Diamant-gebaseerde MEMS.

http://emap.xios.be/ 

Onderzoeksgroep ELECTRONICA-ICT 
en ELEKTROMECHANICA
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Onderzoeksgroep NuTeC

De onderzoeksgroep NuTeC heeft als speerpunten “milieu-energetisch onderzoek” en “ontwikkeling en 
toepassing van nucleaire meetapparatuur”. Multidisciplinair onderzoek in een toegepaste context staat 
voorop in beide domeinen. Vandaar dat milieu, energie, veiligheid (chemisch, toxicologisch, radioche-
misch, nucleair,…), economische haalbaarheid, wetgeving en reglementering nauw betrokken wordt bij 
dit toegepast onderzoek.  

Het speerpunt “milieu- en energetisch onderzoek” omvat doctoraatsonderzoek i.s.m. UHasselt (zie voor 
meer informatie ook naar onderzoeksinstituut CMK) naar verwerking (o.a. flash (co)-pyrolyse) en valorisa-
tie van industriële afval- en nevenproducten of gecontamineerde biomassa door energetisch, procestech-
nologisch en chemisch onderzoek. De doctoraatsstudent zal voor zijn onderzoek nauw samenwerken met de 
andere onderzoeksgroepen van CMK (biologie, economie, rechten,…) en de industrie.

Het speerpunt “ontwikkeling en toepassing van nucleaire meetapparatuur” omvat doctoraatsonderzoek ism 
VUB en UHasselt naar de ontwikkeling van nieuwe meetapparatuur en toegepast onderzoek van nucleaire 
meetapparatuur in diverse sectoren (medische, afval, schroot, transport, NORM sector). Het zoeken naar 
nieuwe stralingsgevoelige materialen die via ESR spectrometrie de relatie leggen met de toegediende dosis 
bij radiotherapie is één van de nieuwe mogelijke topics. Hiervoor is de samenwerking met UHasselt nodig 
om deze zoektocht theoretisch te ondersteunen naar voorstellen voor nieuwe materialen. De doctoraats-
student zal de toepassing van deze materialen ook uittesten ism ziekenhuizen, industrie en internationale 
onderzoeksinstellingen. 

Een greep uit de mogelijke doctoraatsonderwerpen
-  ‘Nieuwe stralingsgevoelige materialen die via ESR spectrometrie de relatie leggen met de toegediende 

dosis bij radiotherapie’. In samenwerking met UHasselt, VUB,NuTeC, ziekenhuizen, industrie en interna-
tionale onderzoeksinstellingen.

-  ‘Verwerking en valorisatie van industriële organische afval- en nevenproducten met behulp van flash-
(co)-pyrolyse: energetisch en chemisch onderzoek van de bio-olie, char- en gasfractie of afgeleide 
producten er van’ en ‘Optimaliseren van het (co)-pyrolyse proces voor de verwerking en valorisatie van 
gecontamineerde biomassa (bv vervuilde biomassa van marginale gronden): van ontwerp tot toepassing 
van een nieuw type warmteoverdracht voor de studie van de bekomen charfractie’.  In samenwerking 
met Uhasselt (onderzoeksgroep TOES, CMK), NuTeC,  industrie en internationale onderzoeksinstellingen. 

-  ‘Biopolymeren: Nieuwe toepassingen en verwerkingsmogelijkheden via flash-pyrolyse verbreden hun 
potentieel.’ In samenwerking met UHasselt, CMK, NuTeC, VC, industrie en internationale onderzoeksin-
stellingen. 

Contactpersoon: sonja.schreurs@xios.be

www.nutec.be
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Onderzoeksgroep NuTeC
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ACRO - Real-time systemen, 
visie en industriële netwerken

De groep ACRO is actief in de vakgebieden automatisering, informatica en elektronica. ACRO verricht toege-
past onderzoek voor kleine en grote bedrijven in samenwerking met diverse onderzoekspartners en verzorgt 
opleidingen en projecten voor KMO’s en grote bedrijven. 

De onderzoeksspeerpunten van ACRO zijn:
• Vision & robotics
• Embedded systems & security
• PROFIBUS & PROFINET Competence Center
• Integrated automation
 
Een greep uit de mogelijke doctoraatsonderwerpen
- Vision & robotics
- Embedded systems & security

http://www.acro.be
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ACRO - Real-time systemen, 
visie en industriële netwerken

CEL KUNSTSTOFFEN

De cel kunststoffen ondersteunt bedrijven actief in de kunststofverwerking in de 

ruimste zin. Bijzondere aandacht gaat naar de ontwikkeling van speciale spuitgiettechnieken. Dit is o.a. 
2K-spuitgieten, rubber-, gas- waterinjectiespuitgieten, microspuitgieten en spuitgieten met materialen 
versterkt met lange glasvezels. In verscheidene onderzoeksprojecten werkt de cel kunststoffen mee aan de 
kennisopbouw en kennisverspreiding van deze technologieën naar de industrie.
Het lab voor product- en grondstoftesten en materiaalidentificatie ondersteunt de onderzoeksprojecten en 
levert daarnaast ook diensten voor kleine en grote bedrijven in de vorm van projecten. 

Een greep uit de mogelijke doctoraatsonderwerpen
- Studie van het ontstaan van defecten bij het waterinjectiespuitgieten

http://www.celkunststoffen.khlim.be
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I-NET  -  Intelligente nieuwe 
energietechnologieën

De KHLim bundelde alle initiatieven rond duurzame energie in het expertisecentrum ‘i-NET Intelligente 
Nieuwe EnergieTechnologieën’. De groep beschikt over een installatie voor duurzame energievoorziening 
voor een doelgroep van huishoudens, kleine bedrijven en organisaties. Deze unieke installatie laat toe om 
de opwekking van zowel warmte als koude en elektriciteit in één geheel te bestuderen en dit onder realis-
tische  omstandigheden. De KHLim voert daarmee onderzoek naar nieuwe energietechnologie en informeert 
bedrijven en eindgebruikers over de toepassing hiervan.

De onderzoekstopics zijn:
• Koeltechnieken
• Clean Mobility
• Microgrids
• Micro-WKK
• Waterstoftechnologie

Een greep uit de mogelijke doctoraatsonderwerpen
- Clean mobility
- Microgrids
- waterstoftechnologie

http://www.khlim.be/i-net
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LAB4U

Het expertisecentrum Lab4U verzorgt dienstverlening en onderzoek binnen de domeinen chemie, milieu-
zorg en biochemie en heeft als speerpunten:
• Chemische en biochemische analyses
• Milieu- en procestechnologisch advies
• Methodeontwikkeling en validatie

Huidig onderzoek situeert zich in volgende domeinen
• Watertechnologie
• Bodemsanering
• Biobrandstoffen

Een greep uit de mogelijke doctoraatsonderwerpen
- Waterzuivering met sonore technieken

http://www.khlim.be/lab4U
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  Architectuur en Interieurarchitectuur - PHL
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Doctoreren in ontwerpopleidingen als architectuur en interieurar-
chitectuur lijkt niet voor de hand liggend, maar toch kunnen stu-
denten sinds enkele jaren aan de UHasselt promoveren als ‘doctor 
in de architectuur’. Het onderzoek naar de relatie tussen mens en 
ruimte staat centraal in de verschillende onderzoeksgroepen, waar-
bij gewerkt wordt rond thema’s als herbestemming, participatie en 
democratie, energie en comfort, toegankelijkheid, woontypologie-
en, winkelbeleving en scenografisch ontwerpen. Het proces is zeer 
boeiend: enerzijds maakt men gebruik van de gekende methodes als 
kwalitatief, empirisch of kwantitief onderzoek, maar anderzijds is 
er ook de discipline-eigen methode van het ontwerpend onderzoek. 
Hierbij wordt de creativieit van de ontwerper om te verbeelden wat 
er nog niet is, ingezet als een wetenschappelijk instrument. De stu-
dent onderzoekt niet enkel heden en verleden, maar creëert nieuwe 
kennis door reflectie over toekomstige ruimtelijk scenario’s. 
De associatiefaculteit architectuur en interieurarchitectuur wil haar 
onderzoek ook toepassen in actuele maatschappelijke thema’s zo-
als, bijvoorbeeld, zorg en vergrijzing en wenst hiervoor actief samen 
te werken met beleidsmakers.  De ruimtelijke vraagstukken kunnen 
in schaal variëren van nieuwe woontypologieën of passief wonen 
tot stedenbouwkundige uitdagingen. De systematische benadering 
van dit soort thema’s helpt zowel de onderzoeker als de discipline 
vooruit. Inderdaad, ook voor de student geeft een doctoraat meer-
waarde. Steeds meer architectenbureaus profileren zich vanuit een 
onderzoekende attitude. Opdrachten worden immers complexer, 
waardoor onderzoek en interdiscplinaire samenwerking essentieel 
wordt. Een doctoraat behalen in de architectuur is dus een duur-
zame investering voor de eigen carière. Geef mee vorm aan de we-
reld van morgen!

Prof. Dr. Koenraad Van Cleempoel
Voorzitter associatiefaculteit Architectuur 
en Interieurarchitectuur 



ONDERZOEKSINSTITUUT 
Architectuur en
Interieurarchitectuur

Binnen de opleidingen architectuur en interieurarchitectuur zijn vijf onderzoeksgroepen actief:
 
DAAD:  ‘Democracy and Architecture, Architecture and Democracy’ doet onderzoek naar de complexe relatie 
tussen het cultuurfenomeen architectuur en de bestaande democratische samenleving.
 
Energy and Comfort:  Onderzoek naar duurzaam bouwen (comfort, binnenluchtkwaliteit, energiegebruik, 
emissies en levenscyclusanalyse van gebouwen, enz.).

Mapping/Modelling Urban Space:  Het ontwikkelen van instrumenten voor het in kaart brengen en sturen 
van ruimtelijke transformatieprocessen.

Universal Design:  Ontwerpen voor iedereen (ruimtelijke beleving van specifieke doelgroepen, meer ‘mens-
vriendelijke omgevingen’, ...).
 
Retail Design:  Benadering van de verhouding tussen de consument en de ontworpen commerciële ruimte 
waarin die zich beweegt.

Een greep uit de mogelijke doctoraatsonderwerpen
- Research on the use of film and computer games in participation processes in urban planning
- Research on alternative spatial models for lifelong living
- Research on the impact of ageing on the built environment

 
Contactpersoon: 

els.hannes@phl.be
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Het academisch parcours van de beeldende kunsten is in Vlaan-
deren een recent gegeven. Doctoreren in de beeldende kunsten is 
pas mogelijk sinds het begin van deze eeuw. Om het academisch 
onderzoek en onderwijs in de kunsten in Limburg een sterke im-
puls te geven, hebben de universiteiten van Hasselt en Leuven, 
samen met de Provinciale Hogeschool Limburg en de Katholieke 
Hogeschool Limburg, een gezamenlijke asso-ciatiefaculteit voor 
Media, Kunsten en Ontwerp opgericht, de MAD-faculty.  De MAD-
faculty en het bijhorend onderzoeksinstituut MAD-research staan in 
hun academisch traject aan de top in Vlaanderen. Op het einde van 
dit jaar zullen 70 onderzoekers in het instituut werkzaam zijn met 
daaronder niet minder dan 23 doctorandi. Het onderzoek in MAD-
research is opgebouwd rond 4 onderzoeksdomeinen: Social Spaces, 
Image&Word, Art\Oject&Design en Play&Game. Voor het doctoreren 
in de kunsten mikken we vooral op masters in productdesign, beel-
dende en de audiovisuele kunsten die via een eigen artistiek on-
derzoeksproject zich academisch willen ontwikkelen. Het artistieke 
parcours staat hierbij centraal. In juweelontwerp en edelsmeed-
kunst (Art/Object&Design) heeft de eerste doctorandus met verve 
zijn proefschrift en de bijhorende tentoonstelling gepresenteerd. 
Twee anderen doctorandi zijn binnen hetzelfde domein werkzaam. 
De uitdagingen binnen het instituut zijn groot en graag nodigen wij 
iedereen die hieraan een belangrijke bijdrage wil leveren uit om met 
ons contact op te nemen.

Ir. Rob Cuyvers
Voorzitter gezamenlijke associatiefaculteit – MAD-faculty 
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MAD-RESEARCH is the Research Institute that centralises the artistic research activities within the MAD-
faculty (Media, Arts & Design), a collaboration between PHL-University College and Limburg Catholic 
University College. The research activities within the MAD-faculty are coordinated and organised in four 
different research groups that combine fundamental artistic and design research with applied research.

RESEARCH GROUP SOCIAL SPACES

Social Spaces is based on three pillars:
• public space 
• social design 
• social media

The aim of the cross-disciplinary social spaces group is to set an art, design and theoretical context for 
experimental research which might lead to imaginative, practical and participatory solutions for different 
(sometimes neglected) groups and spaces in society.

The ease of creating connections in a networked world provokes changes in many layers of society. We 
explore the social character of art, (new) media and design in this networked world. 

Social Spaces also explores public and semi-public spaces and questions how alternative media interfaces, 
participatory art and design practices, methods and tools can be of an aid in the construction of human 
relationships in these spaces. 

CONTACT: Liesbeth Huybrechts: liesbeth.huybrechts@mda.khlim.be 
and Marjan Sterckx: MSterckx@mail.phl.be

www.socialspaces.be

MAD-RESEARCH
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RESEARCH GROUP ART/OBJECT & DESIGN

The aim of this research group is fundamental and applied research into the design and the realisation of 
objects (products, sculptures, design objects, jewellery, furniture, visual art, …). 

Within the research-projects the realisation of objects is studied in the contexts of fine arts, the fine 
crafts and design, and preferably within a cross-over between these three contexts. Explicit attention goes 
out for the actual materialisation of these objects and the role this materialisation plays with the design 
process.

CONTACT: 
Ilse Stouten: ilse.stouten@khlim.be and 
Bert Willems: bert.willems@phl.be 

www.artobjectdesign.be

RESEARCH GROUP 
IMAGE & WORD

The research group Image&Word is subdivided into four indissolubly interwoven domains: 

• Image as Text
• Text as Image
• Image +Text
• Image as a sequence 

Image&Word seeks to provide a multidisciplinar framework for research projects in the arts that explore 
medially hybrid areas situated between that which is traditionally viewed as either textual or visual. It 
is the extinction of exactly this either-or opposition i.e. the deconstruction of the tradition-steeped 
dichotomy between visual and textual that is the common feature of the research projects under the 
Image&Word umbrella.

CONTACT: 
Noël Reumkens: Nreumkens@mail.phl.be

www.imageword.be
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RESEARCH GROUP PLAY&GAME

With the digital revolution different media continuously converge into new applications. Videogames have 
quickly become an accepted cultural format generating more revenue than the film industry. They undeni-
ably take root in our cultural heritage.

The development of a game results from complex interactions with various disciplines: game art, game 
concepts and game technology. 
The Play&Game research group believes in the potential of games for societal sectors (i.e. serious gaming, 
art, ...) other than the pure entertainment industry.

The group’s research expertise is mainly built around game design and game art and addresses the 
following key research topics: 

• alternative and experimental graphic design for games (concept art), 
• innovative game formats to motivate game players and to activate their experience, enjoyment and 

participation,
• innovative interfaces for games,
• alternative technologies with applications to games. This means the creative use of existing technologies 

(virtual worlds, augmented reality, mobile carriers, multitouch, sensors, ...) inside or outside the esta-
blished structures in which the technology is embedded. 

CONTACT: 
Veerle Van der Sluys: veerle.vandersluys@khlim.be and 
Dirk Kenis: DKenis@mail.phl.be

www.playandgame.be
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P ROGRAMMA  IN FOVOORMIDDAG 

Doctoreren@UHasselt  • 20 november 2010

9.30u  Registratie

9.45u  Verwelkoming door de vicerector Onderzoek en toelichting    

 over de verschillende aspecten van doctoreren 

10.15u  Pauze

10.30u  Eerste sessie: voorstelling onderzoek per faculteit - discipline

11.30u  Tweede sessie: voorstelling onderzoek per faculteit - discipline

12.30u  Afsluiting met koffie
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Het programma van de informatiedag op zaterdag 20 november 2010 begint om 9.30 
u. De dag start met een inleiding over wat doctoreren aan de UHasselt, PHL en XIOS 
precies inhoudt. Na de pauze stellen de faculteiten hun onderzoek voor. 

U dient op voorhand bij inschrijving (www.uhasselt.be/doctoreren-inschrijven) uw 
voorkeur op te geven voor maximaal twee disciplines in het online inschrijvingsformu-
lier. Tijdens de afsluitende broodjeslunch kunt u nog napraten met de onderzoekers en 
de onderzoekscoördinatoren. Indien u inschrijft vóór 10 november trachten we voor 
u een programma op maat samen te stellen.

Indien u op deze infodag onmogelijk aanwezig kunt zijn maar toch interesse hebt 
voor het onderzoek dat hier gebeurt, kunnen we voor u een afspraak maken op een 
ander tijdstip. Geef ons een seintje en we brengen u in contact met de betrokken 
professoren. 

PROGRAMMA

HOE INSCHRIJVEN?
• Via www.uhasselt.be/doctoreren-inschrijven 
   met opgave van de disciplines waarover u informatie wenst
• Liefst vóór 10 november 2010
• Deelname gratis

Universiteit Hasselt 
Dienst Onderzoekscoördinatie
Nele Nivelle 
Campus Diepenbeek – Agoralaan – Gebouw D
BE - 3590 Diepenbeek

Tel.: 011 26 80 42 – fax: 011 26 80 19
e-mail: nele.nivelle@uhasselt.be






