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1 Inleiding 

 

1.1 Voorwoord 

 

Aan de Universiteit Hasselt was 2017 een schakeljaar voor onderzoek en innovatie. Onderzoekers 

vanuit de verschillende disciplines zaten samen om een nieuw beleidsplan uit te tekenen voor de 

periode 2017-2021. De nodige SWOT-analyse en de resultaten uit dit brainstorm-moment werden 

eerst getoetst bij een externe klankbordgroep en daarna vertaald naar een beleidsplan. Dit werd 

geen revolutie op zich, wel verder bouwend op een aantal kernelementen die behoren tot onze 

sterktes: eerder een evolutie van het speerpuntbeleid. In de komende jaren wil de UHasselt meer 

inzetten op multidisciplinair onderzoek om de uitdagingen van vandaag en van morgen aan te gaan. 

Het nieuwe paradigma in wetenschappelijk onderzoek vereist ook meer verantwoordelijkheid en 

impact op de maatschappij, wat vandaag vertaald wordt naar “responsible research and innovation”. 

Onderzoek draait om talent: dit blijft een centraal gegeven van ons beleid. Dit willen we nog verder 

ontwikkelen door onze onderzoekers te bewapenen met “employability skills”, naast hun academisch 

skills, om zo hun rol uit te oefenen in de maatschappij, zoals dat hoort bij een “Civic university”. We 

willen ook blijven investeren in de hele keten van het wetenschappelijke onderzoek: van 

fundamenteel tot valorisatie. Tot slot, zullen we de internationale dimensie van ons onderzoeks- en 

innovatiebeleid versterken. 

Deze strategische doelstellingen werden in ons plan vertaald in operationele doelstellingen en de 

Raad van Bestuur heeft dit plan bekrachtigd in de zomer van 2017. Sindsdien zijn we niet stil blijven 

zitten. Er wordt hard gewerkt aan de implementatie van deze krijtlijnen, die realiteit zullen worden 

eind 2018. 

De wereld, de maatschappij, verandert snel. De bedoeling van ons plan is om ons onderzoek 

dynamischer te maken, om de uitdagingen van vandaag een antwoord te bieden. Onze onderzoekers 

zijn creatief en verantwoordelijk. Ze kunnen het. 

 

Prof. Dr. Jean-Michel Rigo 

Vicerector Onderzoek 
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1.2 UHasselt 2017 in cijfers 

 

De tabel hieronder geeft een overzicht van de belangrijkste outputindicatoren van onderzoek en 

valorisatie voor 2017. 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 

Aantal behaalde doctoraten 68 74 75 81 

Aantal behaalde gezamenlijke doctoraten 10 15 14 18 

Aantal lopende UHasselt doctoraten  492 519 522 553 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 

2de geldstroom inkomsten (euro) 8.512.556 9.103.544 9.179.715  10.733.972 

Aantal toegekende FWO-

aspirantschappen 

6 5 8 7 

Aantal toegekende FWO-postdocs 8 8 8 8 

Aantal toegekende FWO-projecten 7 8 7 12 

3de geldstroom inkomsten (euro) 13.198.925 11.479.188 11.605.137 12.670.269 

Aantal toegekende IWT-

doctoraatsbeurzen SBO 

5 6 4 4 

Aantal toegekende Horizon 2020 

projecten 

4 2 3 3 

4de geldstroom inkomsten (euro) 5.108.919 5.107.174 4.206.678 3.360.867 

Aantal contracten met bedrijven 687 665 719 770 

Aantal nieuwe raamovereenkomsten 

met bedrijven 

10 11 9 12 

 

 

 

2014 2015 2016         2017 

Aantal gevalideerde publicaties 

(ECOOM & VABB) 

676 672 792       839 

Aantal nieuwe octrooiaanvragen 5 3 6          4 

Aantal nieuw toegekende octrooien 2 5 5          3 

Aantal actieve octrooien 

(cumulatief) 

60 67 69          74 

Aantal actieve licenties 

(cumulatief) 

8 10 15          15 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 

Aantal onderzoekers (ZAP)  273 229 280 293 

Aantal onderzoekers (BAP, AAP) 326 324 361 367 

Aantal onderzoekers (bursalen) 233 229 223 247 
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2014 2015 2016 2017 

Aantal spin-off incubatiedossiers 9 10 8                         7   

Aantal nieuwe spin-off’s 1 3 1   0 

Aantal actieve spin-off’s  10 14 12  11 

Tabel 1 Outputindicatoren van onderzoek en valorisatie voor 2017 
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2 Ondersteuning door centrale diensten 

 

2.1 Dienst Onderzoekscoördinatie  

 

2.1.1    Opdracht dienst Onderzoekscoördinatie  

 

De dienst Onderzoekscoördinatie (DOC) heeft een beleidsvoorbereidende, ondersteunende en 

uitvoerende rol met betrekking tot het intern onderzoeks- en doctoraatsbeleid van de UHasselt. 

Daarnaast geeft de dienst mee vorm aan het onderzoeksbeleid en financieringsprogramma's op 

diverse niveaus, van Vlaams tot Europees, en van fundamenteel tot toegepast onderzoek. De dienst 

vertegenwoordigt extern het onderzoeksbeleid en de -competenties van de UHasselt en maakt actief 

deel uit van het interuniversitaire Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring 

(ECOOM). Het UHasselt ECOOM-pakket rond classificatiebeheer wordt gecoördineerd binnen de 

dienst Onderzoekscoördinatie. Daarnaast neemt DOC het initiatief om het UHasselt onderzoeksbeleid 

en de daaruit voortvloeiende onderzoeksactiviteiten te ijken aan het externe onderzoeksbeleid. 

Daarbij aansluitend treedt zij op als coördinerende en ondersteunende dienst met betrekking tot 

universitaire rankings en het ontwikkelen en implementeren van de nodige structuren, databanken, 

richtlijnen en reglementen. De dienst maakt de vertaalslag en verzorgt de communicatie van het 

externe en interne onderzoeksbeleid naar onderzoekers. Bovendien behoort ook proactieve 

informatievertrekking tot de kerntaken van de dienst. Krachtig samengevat zijn de kernwoorden van 

DOC: informeren, stimuleren, begeleiden, ondersteunen, monitoren/beheren, organiseren. 

 

Informeren, adviseren 

De dienst Onderzoekscoördinatie geeft informatie, advies en ondersteuning op het vlak van: 

- onderzoeksfinanciering en ontwikkelingen binnen diverse financieringsinstanties 

- internationale onderzoekssamenwerking (zie ook dienst Internationalisering) 

- doctoreren en doctoral schools 

- administratief beheer van onderzoeksovereenkomsten 

- beleidsvoorbereiding en –uitvoering inzake onderzoek 

- High Performance Computing 

- Rankings 

 

Monitoren, beheren 

De dienst Onderzoekscoördinatie staat in voor de opvolging en het beheer van: 

- het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) en andere onderzoeksbudgetten ter beschikking van de 

Onderzoeksraad 

- de verzameling van inhoudelijke gegevens en data ter ondersteuning van het onderzoeksbeleid 

(publicaties, doctoraten, contracten, …) 

- de permanente actualisering van de onderzoeksdatabanken 

- de proactieve verlening van onderzoeksinformatie aan interne onderzoekers 

- de vertegenwoordiging van de UHasselt in diverse onderzoeksgerelateerde instanties (FWO, 

VlAIO, VLIR, ...). 

 

2.1.2    Financiering   

 

De werking van de dienst Onderzoekscoördinatie werd in 2017 enerzijds gefinancierd via de UHasselt 

(werking en patrimonium) en anderzijds via diverse overheidskanalen: ECOOM, VSC, OJO-middelen 

(middelen ondersteuning jonge onderzoekers) en 1% werkingsmiddelen vanuit het BOF. 

De dienst Onderzoekscoördinatie beschikte in 2017 over een bezetting van 1 directeur (Ann Peters), 

11 stafmedewerkers (dr. Nele Nivelle, dr. Stefanie Kerkhofs, dr. Ilse Vandamme, Lieve Tulleneers,  
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dr. Ilse Haeldermans, dr. Annelies Stockmans, Leen Lambrechts, dr. Sadia Vancauwenbergh, dr. 

Hanne Poelmans, Hanne Elsen en Sara Schaeken (tijdelijke medewerker – evaluaties)). Daarnaast 

zijn er 7 administratieve medewerkers voor intern beheer en onderzoekscontracten: Daphné Vermin, 

Martien Braekers, Annemie Hermans, Sophie Indestege, Hee Lam (Helen) Cheng, Danielle Nijst en 

Tina Dossche (als tijdelijke medewerkster op het ECOOM-project). Geert Jan Bex, stafmedewerker 

bij DOC, is High Performance Computing (HPC) analist/consultant. Hij begeleidt onderzoekers tijdens 

de opstartfase van onderzoeksprojecten die gebruik maken van VSC-infrastructuur. Met ingang van 

1 december 2017 werden op het VSC-project bijkomend Alexander Jaust aangesteld als 

analist/consultant, en Rafal Al-Tekreeti voor de marketing en communicatie van de VSC-trajecten. 

 

2.1.3    Structuur dienst Onderzoekscoördinatie 

 

 

 

 

2.2 Tech Transfer Office  

 

2.2.1    Opdracht Tech Transfer Office 

 

De TTO staat in voor de kennistransfer van onderzoeksresultaten tussen onderzoeker en externe 

actoren, zijnde bedrijven, kennisinstellingen en beleid. Hiervoor werkt de TTO intern UHasselt nauw 

samen met de IOF-medewerkers en anderzijds met de PXL-Research voor de onderzoekers binnen 

de hogeschool PXL. 

Waar de IOF’er instaat voor de interne en externe eerstelijnscontacten binnen zijn/haar domein, 

wordt op de TTO beroep gedaan voor expertadvies inzake valorisatieluik, contract (opmaak en 

onderhandeling), intellectuele eigendom en spin-off creatie. De TTO neemt de lead wanneer het over 

valorisatiebeleid en domeinoverschrijdende dossiers gaat. 

Vice rector onderzoek Jean-Michel-Rigo 

Dienst Onderzoekscoördinatie 

- Directeur Ann Peters 

- Secretariaat: Annemie Hermans (=0,7 FTE) 

Cel 

Projectfinanciering 

& mobiliteit  

- Ilse Haeldermans 

(celhoofd) 

- Annelies 

Stockmans 

- Leen Lambrechts 

- Helen Cheng 

 

 

= 3,5 FTE 

Cel Doctoraatsbeleid 

& Doctoral Schools 

- Nele Nivelle 

(celhoofd) 

- Stefanie Kerkhofs 

- Ilse Van Damme 

- Sophie Indestege 

- Sara Schaeken 

(m.i.v. 

16/10/2017) 

= 4 FTE + 1 FTE (sinds 

16/10/2017) 

Cel 

informatiebeheer 

en data-analyse 

- Sadia 

Vancauwenbergh 

(celhoofd) 

- Hanne Poelmans 

- Tina Dossche  

 

 

 

= 2.6 FTE 

Beleidscel 

Onderzoekscoördi

natie  

 Lieve Tulleneers  

 Martien 

Braekers 

 Hanne Elsen 

 

 

 

 

= 2.6 FTE 

Contractregistratie & Contractbeheer 

- Daphné Vermin (celhoofd) 

- Chris Bleus 

- Danielle Nijst 

= 2,5 FTE 

Tabel 2 Structuur van de Dienst Onderzoekscoördinatie 
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De IOF’er heeft regelmatig structureel overleg met de onderzoekers binnen de PXL in de gerelateerde 

onderzoeksdomeinen. De IOF’er heeft zo zicht op de expertise binnen PXL om mee te nemen in 

contacten en projecten, en biedt anderzijds een klankbord bij PXL valorisatiedossiers. 

 

 

In elk domein werkt de TTO in duo samen met de betreffende IOF’er als aanspreekpunt voor: 

- voor de AUHL onderzoekers: gaande van fundamentele onderzoekers tot toepassingsgerichte 

onderzoekers, zowel in hun rol van onderzoeker als van docent, die samen willen werken met 

bedrijven via bestaande ‘traditionele’ contractvormen, maar ook via nieuwe hybride 

innovatiegedreven gemeenschappelijke onderzoeksplatformen, waarbij kennisinstellingen en 

bedrijven, al dan niet met steun van de overheid, samenwerken, interageren en co-creëren;  

- voor de bedrijven: die op zoek zijn naar kennis en competenties binnen de kenniscentra. Het 

betreft het hele spectrum van bedrijven, gaande van de regionale KMO die met een kennisvraag 

zit en minder vertrouwd is met de achterliggende structuren en werking van kennisontwikkeling 

en -matching, tot multinationals die op zoek zijn naar gespecialiseerde technologische expertise; 

- voor overheids- en intermediaire instanties: om input te verschaffen bij het uittekenen van een 

innovatiestimulerend beleid en om maximale synergie te creëren met het valorisatiebeleid van 

de AUHL en de hogescholen. 

-  

Als draaischijf tussen deze drie actoren stimuleert het duo TTO/IOF de afstemming en intense 

wisselwerking tussen het onderzoek van de AUHL, de bedrijven en de overheden. 

 

 

Figuur  1 Wisselwerking IOF en TTO 
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2.2.2    Organisatie TTO 

 

In 2017 werkten er binnen het TTO-team 8 medewerkers (7,1 VTE).  Deze medewerkers hebben 

verschillende profielen om zo de ondersteunende rol van de TTO uit te bouwen en de valorisatie 

naar de regio te vergroten. 

- Jurist business/legal 

- Business en spin-off 

- Support 

- Marcom 

- Beleid 

- Externe projecten 

 

In januari 2017 startte Kim Iven als TTO Admin. Zij werd in najaar van 2017 vervangen door Talita 

Milis. Eind 2017 werd beslist het team verder te versterken op zowel het vlak van business als legal. 

De selectieprocedure zal begin 2018 afgerond worden. 

In 2017 werden door de TTO-medewerkers o.a. volgende expertopleidingen gevolgd: ASTP R&D 

collaboration, wegwijs in de wereld van octrooien, Conversation Management, innovatieve 

overheidsopdrachten,... 

 

PROGRESS-TT: TT UHasselt klaar voor de toekomst 

Eind 2016 heeft de TTO de kans gegrepen om in te schrijven op het Europees project PROGRESS-

TT, dat loopt binnen het H2020 capacity building programma, een coaching programma voor jonge 

‘high potential’ TTOs. Na 10 jaar TTO-werking, met het nieuwe IOF-beleid op snelheid en de 

opmaak van een nieuw strategieplan TTO en interface 2019-2023 in het vooruitzicht, was het de 

perfecte tijd om bewust stil te staan bij enkele zaken: zijn we binnen TTO/IOF bezig met de juiste 

dingen, hoe moeten we onze capaciteit optimaal inzetten, hebben we de juiste TT structuur voor de 

AUHL, gaan we voor de juiste output? Enkele dingen waarvoor we intern AUHL en ruimer 

Vlaanderen geen objectief en ervaren klankbord vonden.  

 

Vandaar deelname aan dit coaching traject in het voorjaar 2017 waarbij 

een externe TT expert ons heeft bijgestaan om onze werking kritisch door 

te lichten, te verbeteren en focus te leggen. De coach die werd 

toegewezen aan TTO UHasselt was de heer Tom Flanagan, op dat moment 

directeur van de TTO van het Dublin Institute for Technology.  

Deze strategie zal als basis dienen voor het nieuwe beleidsplan Onderzoek 

en Innovatie 2017-2021, alsook voor het nieuwe strategieplan IOF en 

interface 2019-2023. 
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2.2.3    Structuur Tech Transfer Office 

 

 

 

 

 

2.3 Associatie Universiteit Hogescholen Limburg  

 

2.3.1    Missie en beleid AUHL 

 

Het onderzoeksbeleid van de Associatie Universiteit Hogeschool Limburg (AUHL) streeft afstemming 

en samenwerking na tussen beide partners, Universiteit Hasselt en Hogeschool PXL, om zo versterkt 

op te kunnen treden naar de buitenwereld. De samenwerking focust op onderzoek, dienstverlening 

en valorisatie. 

 

2.3.2    Realisaties AUHL 

 
Hieronder enkele realisaties rond onderzoek & innovatie vanuit de Associatie Hogeschool – 

Universiteit Limburg. Voor een volledig overzicht verwijzen we naar het jaarverslag van de AUHL. 

 
 

 

 

Directeur Elke Piessens + business (1 FTE) 

Bouw 

 

TTO business & legal 

Heidi Cardous 

0,8 FTE 

 

- Life sciences & 

health 

- ICT 

 

Expertise 

vennootschapsrecht 

 

 

TTO business & legal 

Lien Geunis 

0,8 FTE 

 

- Architectuur 

- Mobiliteit 

 

 

Expertise intellectuele 

eigendom 

 

 

TTO business & spin-offs 

Steven Van Hoof 

1 FTE 

 

- Materialen (ingenieurs/ 

bouw) 

 

 

Expertise spin-offs 

 

 

TTO business 

Vincent Buyens 

1 FTE 

 

- Economie 

- Statistiek 

- Rechten 

- Cleantech en 

milieu 

 

 

 

Marcom, netwerk & EU-projecten (0,9 FTE) 

An Kenens 

 

Beheer Industrieel Onderzoeksfonds, licenties & octrooien, financiën (0,8 FTE) 

Esther Stevens 

 

 

Algemene administratie (0,8 FTE) 

Kim Iven/ Talita Milis  

 

Tabel 3 Structuur TTO 
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Lerend netwerk Onderzoek & Innovatie  

Na een voorbereidende fase in 2014 werd eind mei het TTO lerend netwerk, voor 

ervaringsuitwisseling en training inzake valorisatie van onderzoek, gelanceerd voor alle 

valorisatiemedewerkers binnen de AUHL. Hierop werd vlot ingeschreven, wat aangeeft dat er 

duidelijk interesse en nood is aan een dergelijk leer- en ontmoetingsplatform. Bij het inhoudelijk 

invullen van het lerend netwerk en tevens vanuit de dagelijkse werking tussen de dienst 

Onderzoekscoördinatie (DOC) en de TTO, blijkt dat veel topics zich op het raakvlak van onderzoek 

en valorisatie bevinden. Vandaar zal het lerend netwerk ineens uitgebreid worden naar topics van 

fundamenteel tot toegepast onderzoek en valorisatie, en kreeg het de naam 'Lerend netwerk 

Onderzoek & Innovatie’ mee. 

In 2017 werd het lerend netwerk uitgebreid met een nieuwe partij. De dienst Internationalisering 

(DIOS) maakt sinds begin 2017 deel uit van de Dienst Onderzoekscoördinatie. DIOS zal sessies rond 

internationalisering en ontwikkelingssamenwerking organiseren. Het netwerk gaat vanaf 2017 door 

het leven gaan als Lerend Netwerk O&I² (Onderzoek, Innovatie & Internationalisering). 

 

Ook in 2017 werden er heel wat sessies onder het lerend netwerk georganiseerd. 

- Toelichting contractendatabank voor business developers; 

- Toepassen staatssteunregels in EFRO en Interreg-programma’s; 

- Ontbijtsessie tech transfer, onderzoek en internationalisering; 

- Vietnam (Interdisciplinary Opportunities); 

- Erasmus+ calls 2018: Cooperation for innovation and exchange of good practices; 

- Sessie rond oprichten van een spin-off. 

 

De organisatie van het netwerk wordt gecoördineerd door de TTO, DOC & DIOS, in regelmatig 

overleg. Het lerend netwerk onderhoudt een eigen webpagina met een overzicht van leden, info rond 

voorbije en toekomstige sessies. 

 

Concrete projectaanvragen na uitrol SALK volgens het FRIS-concept 

De kennisinstellingen binnen de AUHL zetten sinds de opstart al in op hun regionale rol. Bij de start 

van SALK in 2013 lanceerde de UHasselt vanuit deze regionale betrokkenheid het concept ‘Full 

Regional Innovation System’, of kortweg FRIS, voorgesteld als raamwerk om de ‘triple helix’-actoren 

in een regionale en sectorspecifieke setting samen te brengen met als doel het versnellen van 

regionale innovatie. Dit model werd in 2015 voor alle SALK-sectoren gebruikt voor het in kaart 

brengen van de reeds aanwezige of ontbrekende bouwstenen. Dit resulteerde in 2016 tot het project 

Sectorinnovatie Schakelfunctie dat in 2017 volledig werd uitgerold. 

 

EFRO/SALK-project ‘Sectorinnovatie schakelfunctie’ 

De TTO is in bovenstaand kader coördinator van het EFRO/SALK-project ‘Sectorinnovatie 

schakelfunctie’ dat de inbreng van innovatie vanuit de Limburgse kennisinstellingen 

(UHasselt, PXL en UCLL) naar de clusters wil faciliteren en verhogen. Dit project werd 

goedgekeurd en is gestart op 1 september 2016 met een duurtijd van 36 maanden. Voor dit 

project sectorinnovatie schakelfunctie  is er een unieke en complementaire rol weggelegd in 

nauwe samenwerking met de sectoren.  
De kennisinstellingen nemen de specifieke taak op voor directe en collectieve inbreng van 

innovatiekennis in de sectoren. De schakelfunctie wordt uitgevoerd via een tweesporen-

aanpak: enerzijds via inbreng van domeinspecifieke business developers in de 

desbetreffende sectoren, en anderzijds via een structurele en regio-brede kennistransfer-

schakelfunctie tussen werkveld (bedrijven én intermediairen) en de Limburgse 

kennisinstellingen (TT-diensten) PXL, UCLL en UHasselt. 
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In 2017 zijn de actieve werkgroepen binnen het EFRO-project aan de slag gegaan om hun 

expertise te vertalen in duidelijke fiches voor de industrie. Voor ieder domein (Digital & ICT, 

Mobiliteit & vrijetijdseconomie, Life sciences & health, Materialen & energie, Cleantech, land- 

en tuinbouw, Bouwinnovatie, Business & economie) werd o.l.v. het Innovatiecentrum een 

brainstorm georganiseerd (customer journey). Zowel de IOF’er als de TTO namen hier actief 

aan deel. De TTO verzorgde het marketingmateriaal dat uit deze brainstorms voortvloeide 

alsook de webpagina www.kennis-in-limburg.net.  

De IOF’ers kregen binnen het project ook een basisopleiding pitchen. Ze kregen in het najaar 

dan ook de kans om deze pitch (alle expertise onder één dak) voor al de partners binnen 

Samen Slim Werkt te brengen. De TTO was mede-organisator van deze dag en presenteerde 

hier ook het verloop van het project. 

De overkoepelende TT-diensten kwamen ook regelmatig samen. 

De contacten met belangrijke actoren in de regio worden door dit project versterkt.  

 

Structureel overleg PXL-UHasselt inzake Onderzoek en Innovatie 

In 2017 vond 2-maandelijks structureel overleg plaats tussen enerzijds de UHasselt, Dienst 

Onderzoekscoördinatie (DOC) en Tech Transfer Office (TTO) en anderzijds directeur Onderzoek en 

Dienstverlening (PXL-Research en PXL-expertisecellen). Tijdens dit overleg worden de wederzijdse 

initiatieven inzake Onderzoek en Innovatie besproken en bekeken waar samenwerking, 

ondersteuning of afstemming mogelijk is. Dit kan gaan van gezamenlijke opleidingssessies voor 

onderzoekers, juridisch advies, gezamenlijk inschrijven op nieuwe oproepen voor toegepast 

onderzoek op zowel Vlaams als Europees niveau, deelname aan beurzen en actieve participatie aan 

regionale innovatie-initiatieven. 

 

AUHL-brede ondersteuning van kennistransfer door 8 IOF-mandatarissen 

Bij het uittekenen van het nieuwe IOF-beleid in 2014 werden 8 business developer profielen 

toegekend voor ondersteuning van de TTO en PXL-Research bij de valorisatie en kennistransfer 

binnen hun respectievelijke onderzoeksgroepen. In 2017 zijn er 7 IOF’ers actief. De IOF’er staat in 

zijn domein in voor externe eerstelijnscontacten en domeinspecifieke netwerking. De IOF’er heeft 

standplaats UHasselt, maar heeft regelmatig overleg met de onderzoekscoördinatoren van PXL en 

nu ook UCLL, in het kader van het EFRO-project Sectorinnovatie Schakelfunctie. 

 

2.3.3  Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) en interfaceactiviteiten  

 

Sinds 2007 is er een structurele vertegenwoordiging van de PXL (voorheen PHL/XIOS) in de IOF-

raad AUHL. De IOF-raad is dd. 2016 formeel samengesteld uit 12 raadsleden, waarvan 6 

afgevaardigden van de UHasselt, 2 afgevaardigden van PXL en 4 afgevaardigden uit de industrie. Via 

deze vertegenwoordigers zijn beide instellingen continu op de hoogte van de wederzijdse initiatieven 

en projecten op vlak van onderzoek en innovatie in het kader van het IOF. Hierbij aansluitend spelen 

de IOF-mandatarissen een grote rol in een versterkte externe vertegenwoordiging van de AUHL. De 

IOF-activiteiten en meer details zijn te lezen in paragraaf 7.4. 

  

http://www.kennis-in-limburg.net/
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3 Efficiënte onderzoeksorganisatie, speerpuntenbeleid en valorisatie 

 

3.1 Beleid t.a.v. de selectiviteit, zwaartepuntvorming en concentratie 

 

De uitbouw van onderzoeksinstituten binnen de Universiteit Hasselt is een bewuste beleidskeuze. De 

universiteit concentreert de aanwezige onderzoeksexpertise in zogenoemde speerpunten. Resultaat 

hiervan zijn interdisciplinaire onderzoeksinstituten waar fundamenteel en toegepast onderzoek 

elkaar aanvullen.  

- Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED) 

- Centrum voor Milieukunde (CMK) 

- Centrum voor Statistiek (CENSTAT) 

- Expertisecentrum Digitale Media (EDM) 

- Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO) 

- Instituut voor Mobiliteit (IMOB) 

 

Onderstaande figuren geven de evolutie van de opbrengsten en kosten weer van de 

onderzoeksinstituten in de afdeling ‘andere onderzoeksfondsen’ 2de, 3de, 4de en 5de geldstroom 

(inclusief IOF-projecten, exclusief BOF middelen). 

 

  
2017 2016 2015 

opbrengsten uitgaven opbrengsten opbrengsten opbrengsten opbrengsten 

BIOMED 3.542.524,45 4.114.932,21 4.359.918,46 4.283.239,46 5.029.437,74 5.029.437,74 

IMO/ 

IMOMEC 
7.267.370,16 6.998.771,36 6.509.379,34 5.792.871,20 6.619.755,47 6.619.755,47 

EDM 1.534.360,14 1.820.935,80 1.595.942,95 1.650.102,98 1.807.737,19 1.807.737,19 

CMK 2.640.037,89 2.569.493,55 2.459.919,30 2.328.794,18 2.484.933,41 2.484.933,41 

CENSTAT 1.827.560,20 1.792.053,65 1.436.980,82 1.587.554,89 1.729.187,19 1.729.187,19 

IMOB 2.009.006,94 2.052.147,37 1.967.306,80 2.384.704,04 2.328.882,02 2.328.882,02 

Totaal 18.820.859,78 19.348.333,94 18.329.447,67 18.027.266,75 20.135.116,22 20.135.116,22 

Tabel 4  Evolutie van de opbrengsten en kosten weer van de onderzoeksinstituten in de afdeling ‘andere 

onderzoeksfondsen’ 2de, 3de, 4de en 5de geldstroom (inclusief IOF-projecten, exclusief BOF middelen) 

 

 

Figuur  2 Evolutie opbrengsten onderzoeksinstituten 2007-2017 
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3.2 Intra-competitieve toekenning van personele en financiële middelen 

 

Jaarlijks wordt in de begroting, afdeling werking, een bedrag opgenomen voor de werking van de 

onderzoeksgroepen. Dit is de input-outputfinanciering. De toewijzing van deze middelen gebeurt 

deels op basis van het aantal onderzoekers per onderzoeksgroep, gefinancierd via de universitaire 

werkingsmiddelen. Dit is het zogenaamde inputgedeelte dat overeenstemt met 60 procent van de 

middelen. Het andere deel wordt toegewezen op basis van de wetenschappelijke output (o.a. 

publicaties, begeleiding doctorandi, verwerven externe financiering,…). Dit output-gedeelte beslaat 

de overige 40 procent van de middelen. De vereiste gegevens voor de input-outputberekening 

worden gegenereerd uit de databanken van de UHasselt.   

Voor de integrerende onderzoeksgroepen is er in de begroting een apart werkingskrediet voorzien. 

De verdeling van dit krediet gebeurt nog niet op basis van outputparameters omdat de integrerende 

onderzoeksgroepen pas vanaf oktober 2013 officieel deel uitmaken van de UHasselt en hun output 

voornamelijk nog tot de PHL en de XIOS behoren. In 2013 besloot de onderzoeksraad om de 

werkingsmiddelen te verdelen op basis van het aantal FTE personeelsleden van de onderzoeksgroep.  

 

3.3 Valorisatiebeleid 

 

Regionale innovatie: EFRO-projecten als uitrol van FRIS 2.0/SALK 

De TTO rolde in 2017 het EFRO-project Sectorinnovatie Schakelfunctie uit geinspireerd op het FRIS 

2.0-concept. Meer info hierover in bovenstaande paragraaf 2.3.2. (realisaties binnen AUHL). 

 

Beleidsplan Onderzoek en Innovatie 2011-2016 UHasselt  

Aan het begin van het academiejaar 2011-2012 maakte de UHasselt haar nieuwe strategische 

positionering ‘onderzoek+’ bekend. Deze nieuwe positionering speelt in op het toenemend belang 

van de rol van de universiteit inzake innovatie en valorisatie. De universiteit kan dit bereiken door 

een nog betere inbedding in de regio en meer samenwerkingsverbanden met de overheid en de 

bedrijfswereld. Dit moet resulteren in een hogere return voor de regio. In de nieuwe visie 

‘onderzoek+’ worden onderzoek, ontwikkeling en innovatie nog meer dan voorheen als een 

totaalconcept bekeken. Het vroegere lineaire concept van de ‘innovatieketen’ wordt vervangen door 

een ‘innovatieweb’. De UHasselt wil uitgroeien tot een belangrijk knooppunt in dit web. 

In 2014 werd door de Dienst Onderzoekscoördinatie en de TTO het valorisatiebeleid zoals opgesteld 

in het ‘Beleidsplan Onderzoek en Innovatie 2011-2016 van de UHasselt’ verder geïmplementeerd. 

Hierbij gaat het om de concrete aanpak van innovatie en kennistransfer vanuit de UHasselt naar de 

regio. 

De strategische doelstellingen in dit beleidsplan zijn: 

(SD1)Efficiënte onderzoeksorganisatie, speerpuntenbeleid en valorisatie;  

(SD2)Onderzoek en valorisatie draait om talent; 

(SD3) Investeren in fundamenteel onderzoek is investeren in de toekomst; 

(SD4) Uitbouw van toegepast onderzoek en innovatie; 

(SD5) Innovatie door directe kennistransfer naar de Euregio; 

(SD6) De UHasselt in het internationale innovatieweb. 

 

 

3.4 Onderzoeksraad  

 

De Onderzoeksraad (OZR) is het adviserende, beslissingsvoorbereidende orgaan dat toeziet op de 

optimale invulling van de onderzoeksfunctie. De Onderzoeksraad staat daarnaast in voor de 

organisatie van de besteding van de middelden van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) en de 
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evaluatie van wetenschappelijk onderzoek. De Onderzoeksraad bestaat uit onderstaande 

vertegenwoordigers uit de verschillende faculteiten.  

 

 

Faculteit  Vertegenwoordiger 

 

Voorzitter Onderzoeksraad - Jean-Michel Rigo (lid bureau)  

Faculteit Bedrijfseconomische 

Wetenschappen 

- An Caris 

- Wim Voordeckers (lid bureau) 

- Sandra Streukens 

- Patrizia Zanoni 

Faculteit Geneeskunde & 

levenswetenschappen 

 

 

- Veerle Somers (lid bureau) 

- Virginie Bito 

- Sven Hendrix 

- Peter Feys 

Faculteit Rechten - Bernard Vanheusden (lid bureau) 

- Steven Van Garsse  

Faculteit Wetenschappen - Marlies Van Bael 

- Ann Cuypers (lid bureau) (ondervoorzitter 

OZR) 

- Kris Luyten 

- Christel Faes 

- Ken Haenen 

- Peter De Maesschalck 

- Jan Van den Bussche 

- Christian Van den Broeck 

Faculteit Achitectuur & 

Kunst 

- Griet Verbeeck 

- Bert Willems (lid bureau) 

Faculteit Industriële 

Ingenieurswetenschappen 

- Sonja Schreurs (lid bureau) 

- Ronald Thoelen 

Interfacultaire School  

Voor mobiliteitswetenschappen 

- Elke Hermans 

Professionele opleidingen PXL - Annemie Spooren (vanaf 1/03/2017) 

o Michiel Stoffels (waarnemer) (tot 

1/03/2017) 

Waarnemers - Luc De Schepper, rector 

- Marie-Paule Jacobs, beheerder 

Secretaris  - Ann Peters  

Administratie  - Lieve Tulleneers  

- Martien Braekers 

Tabel 5 Samenstelling Onderzoeksraad 
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Het Bureau van de Onderzoeksraad vergaderde in 2017 op 7 februari, 7 maart, 25 april, 6 juni, 

3 oktober, 7 november en 4 december.  

De Onderzoeksraad vergaderde in 2017 op 16 februari, 21 maart, 4 mei, 15 juni, 6  oktober en 17 

november.  
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4 Responsible Research and Innovation (RRI) & Research Data Management (RDM) 

 

Responsible Research and Innovation (RRI) is een centraal thema in Horizon 2020, het EU-

programma voor onderzoek en innovatie 2014-2020. De UHasselt hanteert het Europese RRI-

framework als kapstok voor ethiek en integriteit binnen het onderzoek en innovatie. Het RRI-

framework omvat krachtlijnen zoals de ethische goedkeuring van onderzoek en respect voor de 

wetenschappelijke integriteit tijdens onderzoek, alsook aspecten van gender, open access en open 

data. 

 

4.1 RRI: ethiek & integriteit 

 

 De UHasselt ondernam reeds tal van initiatieven i.v.m. ethiek en integriteit (zie hieronder in de 

tabel).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiatief Datum 

Ondertekening Europees Charter voor 

Onderzoekers & Europees Handvest voor de 

recrutering van onderzoekers 

2007 

Verwerven HR-strategielogo Juli 2011 

Oprichting 3 ethische commissies 2012-2014 

Oprichting integriteitscommissie Maart 2013 

Overzichtsnota ethische en veiligheidscommissies Juni 2014 

Charters studenten Geneeskunde en Rechten  

Oprichting stuurgroep Ethiek en Integriteit 
2 oktober 2015 

2014 

Interuniversitair symposium onderzoeksethiek 10 februari 2015 

Internationale workshop Ethiek en Integriteit 11 februari 2015 

Goedkeuring charter College van Decanen 17 juni 2016 

  

Tabel 6 UHasselt-initatieven i.v.m. ethiek en integriteit 

Workshop ethiek & Integriteit 11.02.15 

Charlotte Haug Vice-voorzitter Committee on Publication Ethics 

Soren Holm Vice-voorzitter International Association of Bioethics 

Matthias Kaiser 
Voormalig directeur National Committee for Research 

Ethics in Science and Technology (NENT) 

Trudo Lemmens 
Lid  Advisory Committee on Health Research of the Pan 

American Health Organization 

Wim Pinxten Ethicus 

Yves Soen Directeur Personeel 

Ann Peters Directeur Onderzoek 

Nicole Dekelver Directeur Onderwijs 

Nele Nivelle Organisatie workshop en notulen 

Tabel 7 Workshop Ethiek & Integriteit van 11.02.2015 
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N.a.v. de noodzaak vanuit de cao IV Hoger Onderwijs om een integriteitscharter te ontwikkelen voor 

doctoraatsstudenten, werd op 2 oktober 2014 de stuurgroep Ethiek en Integriteit (de samenstelling 

werd hieronder opgenomen in de tabel) opgericht, van waaruit voor het eerst de vraag kwam naar 

de voorbereiding van een instellingsbrede visie op ethiek en integriteit. Voor de UHasselt coördineert 

de dienst Onderzoekscoördinatie de ontwikkeling van zowel het charter als de instellingsbrede visie 

op ethiek en integriteit – en dit uiteraard in overleg met de andere betrokken centrale diensten. Op 

basis van de bestaande charters voor de studenten Geneeskunde en Rechten werd door een 

werkgroep, samengesteld uit leden van de stuurgroep, een charter opgesteld voor alle1  UHasselt-

medewerkers. Dit charter trad in 2017 in werking en is gestructureerd in zes titels, die elk een 

inherent deel van een kwalitatief integriteitsbeleid representeren: academische en wetenschappelijke 

integriteit, affiliatie aan de UHasselt, vertrouwelijkheid van data, valorisatiebewustzijn en 

verantwoordelijkheid en respect van de onderzoeker.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 RRI: research data management & data management plan 

 
RRI focust naast ethiek en integriteit ook op open toegang, betrokkenheid van het publiek en het 

wetenschapsonderwijs en vormt zo tevens een kader voor een research data managementbeleid. 

Een goed research data management beleid weerspiegelt de responsible research & innovation-

aanpak van onderzoekers en onze universiteit. Research data management (RDM) omvat het 

plannen, verzamelen, organiseren, documenteren, opslaan, beveiligen, verwerken, analyseren, 

archiveren, ontluiken en hergebruiken van onderzoeksgegevens. Het doel van RDM is dus het 

realiseren van vindbare, toegankelijke en begrijpbare onderzoeksdata of -gegevens.  

Het RDM-beleid aan de UHasselt wordt voorbereid in één technische en vier discipline gebonden 

werkgroepen. Deze vier disciplinaire werkgroepen zijn werkgroepen voor Architectuur en Kunst, voor 

Rechten en BEW, voor Wetenschappen en Ingenieurswetenschappen en voor GLW en Biologie. 

                                                 
1 Onder alle UHasselt-medewerkers wordt iedereen verstaan met een registratie bij de UHasselt-
personeelsdienst: statutair, contractueel, bursaal, onbezoldigden (vrijwillig wetenschappelijk medewerkers, 
FWO-medewerkers, gastmedewerkers van de SOC’s, …). 
2 Dit betreft de samenstelling van de stuurgroep tot 01.10.2017. Sinds 01.10.2017 zetelen de nieuwe 
vicerectoren prof. dr. Jean-Michel Rigo (voor onderzoek) en prof. dr. Karin Coninx (voor onderwijs) in de 
stuurgroep. 

Stuurgroep Ethiek en Integriteit UHasselt2 

Geert Molenberghs Voorzitter Commissie Wetenschappelijke Integriteit 

Ivo Lambrichts Voorzitter Commissie Medische Ethiek 

Johan Ackaert 
Voorzitter Sociaal-Maatschappelijke Ethische 

Commissie 

Virginie Bito Voorzitter Ethische Commissie Dierproeven 

Luc De Schepper Rector 

Marie-Paule Jacobs Beheerder 

Jean-Michel Rigo Vicerector Onderwijs 

Paul Janssen Vicerector Onderzoek 

Ann Peters Directeur Onderzoek 

Elly Quanten Directeur Onderwijs (in opvolging van N. Dekelver) 

Yves Soen Directeur Personeel 

Britt Loos Jurist 

Nele Nivelle Secretaris 

Marcel Ameloot Lid Vlaamse Commissie Wetenschappelijke Integriteit 

Wim Pinxten Ethicus 

Tabel 8 Samenstelling Stuurgroep Ethiek en Integriteit 
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Sinds 2017 zijn onderzoekers die een projectaanvraag indienen voor EU-financiering door de 

Europese Commissie bovendien verplicht om een data managementplan (DMP) op te stellen en in te 

dienen bij een projectaanvraag. Dit data managementplan is een weergave van het research data 

management van de onderzoeker en stipt zo ook juridische en ethische vereisten binnen het 

wetenschappelijk onderzoek aan. De onderzoeker dient een DMP op te stellen bij aanvraag van een 

project en nogmaals 6 maanden na goedkeuring. De DMP is een “life document”, dit betekent dat 

het tijdens de loop van het onderzoek mee evolueert en aangevuld kan worden. Vanaf 2019 zal dit 

ook verplicht worden door het FWO. 

 

4.3 RRI: juridische luik 

 

De onderzoeksdata zijn het voorwerp van het onderzoek, en spelen dan ook een belangrijke rol 

binnen het RRI-beleid van de UHasselt. Naast boven vernoemde ethische en integriteitsprincipes, 

zijn er ook enkele belangrijke juridische principes die nageleefd moeten worden.  

Vooreerst de nieuwe privacywetgeving. Een deel van de onderzoeksdata omvatten 

persoonsgegevens, die onder het toepassingsgebied van de General Data Protection Regulation 

(GDPR) vallen. Binnen de UHasselt werd hierrond een interne werkgroep opgericht waar men vanuit 

de dienst Onderzoekscoördinatie het onderzoeksluik voorbereidt op de implementatie van de GDPR. 

Een goed research data management beleid geeft zichtbaarheid aan de verwerking van 

persoonsgegevens.  

Naast de GDPR brengen ook het Nagoya Protocol en de Dual Use verordening wettelijke vereisten 

met zich mee voor bepaalde types onderzoeksdata. De dienst Onderzoekscoördinatie maakt deel uit 

van de VLIR-werkgroep rond wetenschappelijke ethiek en integriteit en volgt deze thema’s mee op. 
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5 Onderzoek en valorisatie draait om talent 

 

De Universiteit Hasselt fungeert als katalysator van talent. Onderzoekers zijn op de hoogte van en 

hebben toegang tot voldoende en diverse financieringskanalen en –bronnen. Daarbij beoogt 

Universiteit Hasselt in haar rol als civic university ook nauwe samenwerking met niet-academische 

financiers en partners, zoals strategische onderzoekscentra, ziekenhuizen, de industrie, etc. 

Bovendien beschikken onderzoekers in alle stadia van hun onderzoekscarrière over de nodige 

ondersteuning, ruimte en faciliteiten om volledig tot ontplooiing te komen. Specifiek voor jonge 

onderzoekers voorzien de Doctoral Schools in academische vorming en in training in employability 

skills, en bieden ze jonge doctorandi een duidelijk kader van rechten en plichten.  

Op het vlak van doctoraatsbeleid volgt de Universiteit Hasselt kritisch de Europese trends terzake, 

zoals o.m. doctoraten met industriële en maatschappelijke actoren, financiering via crowdfunding en 

schenkingen, kortere duurtijd van doctoraten en kwalitatieve werkomstandigheden voor 

onderzoekers. 

 

5.1 Subsidie van de Vlaamse Regering voor de omkadering van jonge onderzoekers 

 

De Vlaamse universiteiten ontvangen van de Vlaamse Regering een subsidie voor de organisatie van 

activiteiten ter ondersteuning en begeleiding van jonge onderzoekers. Dit gebeurt op basis van het 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een subsidie voor de omkadering van 

jonge onderzoekers. De subsidie is bestemd voor het creëren van een kader voor de ontwikkeling, 

uitvoering en versterking van activiteiten met betrekking tot de training van jonge onderzoekers, 

loopbaanontwikkeling en bevordering van loopbaanperspectieven en het versterken van de 

internationale oriëntatie. Een vierde van het ontvangen bedrag moet besteed worden binnen een 

samenwerkingsverband met minstens twee andere Vlaamse universiteiten. In 2017 werd de 

vijfjaarlijkse evaluatie van deze subsidie voorbereid binnen de UHasselt, en dit in nauw overleg met 

de doctoral schools van de andere Vlaamse universiteiten, binnen de schoot van de VLIR-subgroep 

doctoral schools. Audits door consultants en een internationaal panel met expertise rond doctoral 

schools zijn voorzien voor het voorjaar van 2018. 

 

De UHasselt vult de ontvangen subsidie jaarlijks aan met € 84.000 eigen financiering (afkomstig van 

de input-outputfinanciering en van het budget Specifieke Uitrusting faculteiten). De middelen worden 

ingezet voor de verdere uitbouw van de doctoral schools en hun aanbod, de operationalisering van 

de strategische doelstellingen voor jonge onderzoekers en onderzoekscarrières in het UHasselt 

onderzoeksbeleidsplan en de uitvoering van het HR strategieplan. 

 

Medewerkers Doctoral Schools  

De Doctoral School for Medicine & Life Sciences bestaat sinds 2011, de Doctoral School of Sciences 

& Technology werd opgericht in 2013 en de Doctoral School of Behavioral Sciences & Humanities in 

2014. Vier UHasselt-medewerkers staan (gedeeltelijk) in dienst van de doctoral schools: twee 

stafmedewerkers doctoral schools (waarvan één voor 50% de rol van interne trainer vervult), een 

stafmedewerker doctoreren en een administratief medewerker (50% doctoral schools, 50% 

doctoreren algemeen). De stafmedewerkers doctoral schools staan in voor de ontwikkeling van het 

doctoral-schoolbeleid en het uitbouwen van een curriculum voor doctorandi en postdoctorale 

onderzoekers dat tegemoet komt aan de hedendaagse noden (inclusief interuniversitaire 

initiatieven). Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het onthaal van nieuwe doctorandi, de 

ondersteuning van de sociale cohesie van doctorandi, het beantwoorden van vragen met betrekking 

tot het doctoral-schoolprogramma en de daaraan gekoppelde voorwaarden, en het ondersteunen 

van de organisatorische en administratieve opdracht van de doctoral schools. Ten slotte staan zij 

ook in voor de ontwikkeling van financieringsaanvragen op Europees en internationaal niveau, om 
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zo het beschikbare budget voor initiatieven voor jonge onderzoekers te vergroten. De 

stafmedewerker doctoreren (betaald op de werking van de UHasselt) volgt het Europese, Vlaamse 

en het centrale UHasselt doctoral-schoolbeleid op, met het oog op een optimale afstemming tussen 

de UHasselt doctoral-schoolwerking en Vlaamse en Europese ontwikkelingen terzake. Via geregelde 

overlegmomenten tussen de stafmedewerkers wordt de decentrale doctoral-schoolwerking geijkt aan 

het centrale beleid. De administratief medewerker geeft administratieve en logistieke ondersteuning 

met betrekking tot het beleid van de doctoral schools, doctoraatsdossiers, overeenkomsten voor 

gezamenlijke doctoraten en de organisatie en evaluatie van opleidingen. 

 

Onderzoeksbeleidsplan – interuniversitaire samenwerking 

In het onderzoeksbeleidsplan Onderzoek en Innovatie 2017-2021 heeft de UHasselt de vorming van 

onderzoekstalent, met aandacht voor de ontwikkeling van zowel academische vaardigheden als 

generieke, overdraagbare vaardigheden, opgenomen als één van de strategische doelstellingen. Ook 

de samenwerking met andere universiteiten is als strategische doelstelling opgenomen. Het Besluit 

van de Vlaamse Regering stelt dat een kwart van de ontvangen middelen besteed moet worden 

binnen een samenwerkingsverband met minstens twee andere Vlaamse universiteiten. De UHasselt 

participeert actief aan het VLIR-overleg in de subgroep Doctoral Schools, waar interuniversitaire 

initiatieven worden voorgesteld en uitgewerkt. De UHasselt organiseert en participeert aan zowel 

grootschalige top-down interuniversitaire initiatieven als bottom-up initiatieven die door individuele 

(groepen van) onderzoekers naar voren geschoven worden ter financiering. Enkele voorbeelden van 

grotere interuniversitaire initiatieven zijn FLAMES (Flemish Training Network for Methodology and 

Statistics), f-TALES (Flanders Training Network Life Sciences) en de jaarlijks georganiseerde summer 

school rond wetenschapscommunicatie ‘Zeg ’t eens’.  

 

HR-strategieplan 

In juli 2011 ontving de UHasselt het label ‘HR Excellence in Research’ van de Europese Commissie 

voor het HR-beleid van de universiteit. Na een mid-term zelfevaluatie in 2014 werden in 2016 de 

eerste voorbereidingen getroffen voor een extrerne evaluatie. Deze voorbereidingen werden 

verdergezet in 2017, met een interne stakeholderconsultatie die de HRS-actiepunten voor de 

komende vijf jaar moet helpen helder te krijgen. Er vond een nieuwe self-assessment en gap analysis 

plaats, en op basis van de input in het interne stakeholderoverleg werd een nieuw HRS4R-actieplan 

opgesteld. De pijler van open en merit-based recruitment, waarop het HRS4R de komende jaren in 

het bijzonder wil inzetten, wordt vanuit de personeelsdienst opgevolgd. Binnen het onderzoeksluik 

zet de universiteit verder in op de implementatie van het luik ‘training van doctorale en postdoctorale 

onderzoekers’. In concreto gebruikt de UHasselt de beschikbare middelen om allerhande activiteiten 

op te zetten, meer bepaald opleidingen in vakspecifieke en vakoverschrijdende vaardigheden, 

interuniversitaire opleidingen, professionalisering van de doctoral-schoolmedewerkers en initiatieven 

rond gender en wetenschappelijke integriteit. Specifieke voorbeelden in dit kader zijn o.a. het 

mentoringprogramma voor de omkadering van postdocs en jonge ZAP-leden, de structurele 

samenwerking met de VDAB en het Innovatiecentrum Limburg gericht op de loopbaanbegeleiding 

van doctorandi en postdocs en het initiatief om een geïntegreerd ethisch en integriteitsbeleid voor 

de UHasselt te ontwikkelen, inclusief de ontwikkeling en implementatie van een integriteitscharter, 

ter ondertekening van elke UHasselt-medewerker. De definitieve goedkeuring van dit 

integriteitscharter vond plaats door de Raad van Bestuur van april 2017, waarna met de 

implementatiefase van start gegaan kan worden, gepaard aan een geschikte communicatiestrategie. 
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5.2 Beleid t.a.v doctorandi  

 

5.2.1    Omkadering doctorandi 

 

Doctoraatsprocedure 

Doctorandi die kiezen voor een doctoraat aan de UHasselt kunnen rekenen op een professionele 

omkadering, georganiseerd op verschillende niveaus. Op het eerste niveau is er begeleiding voorzien 

vanuit de betreffende onderzoeksgroep. De kwaliteitsbewaking van het doctoraat wordt in de eerste 

lijn opgevolgd door de promotor, bij uitbreiding door de doctoraatscommissie. Binnen de drie tot zes 

maanden na de start van het doctoraat legt de doctoraatsstudent een doctoraatsdossier, met daarin 

de leden van de doctoraatscommissie, ter goedkeuring voor aan de faculteit. De doctoraatscommissie 

komt minstens één keer per jaar samen om de vorderingen van het onderzoek op te volgen en 

desgevallend bij te sturen. Na anderhalf jaar beoordeelt de doctoraatscommissie de voortgang van 

het doctoraatsonderzoek, alsook de haalbaarheid om het doctoraat binnen de voorziene termijn af 

te ronden. Aan het einde van het doctoraatstraject vraagt de doctorandus de toelating van zijn 

doctoraatscommissie om het doctoraat te mogen verdedigen. Zodra deze toelating verkregen is en 

de doctoraatsstudent voldoet aan de voorwaarden van de doctoral school, wordt het proefschrift ter 

beoordeling voorgelegd aan de leden van de jury. Indien zij geen fundamentele bezwaren 

neerleggen, mag de doctorandus het proefschrift verdedigen. Deze doctoraatsprocedure is verankerd 

in het UHasselt-doctoraatsreglement, waarvan in het voorjaar van 2018 een update voorzien is. 

 

Doctoral schools  

De UHasselt voorziet ook in ondersteuning van doctorandi in de schoot van de doctoral schools. Een 

overzicht van hoe de verscheidene faculteiten van de UHasselt verbonden zijn aan de drie doctoral 

schools wordt gegeven in onderstaande tabel. Op basis van een gemotiveerd advies kan een 

doctoraatsstudent eventueel behoren tot een andere doctoral school dan die waaraan zijn/haar 

faculteit verbonden is. 

 

Doctoral Schools UHasselt 

Medicine & Life Sciences faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen 

 

Sciences & Technology 

faculteit Wetenschappen 

faculteit Industriële ingenieurswetenschappen 

school voor Mobiliteitswetenschappen 

 

Behavioral Sciences & Humanities 

faculteit Architectuur en kunst 

faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen 

faculteit Rechten 

Tabel 9 Overzicht Doctoral Schools 

 

De missie van de doctoral schools is het opleiden van doctorandi tot excellente internationaal 

georiënteerde research professionals die breed inzetbaar zijn binnen en buiten de universiteitsmuren. 

De belangrijkste doelstellingen zijn het creëren van een stimulerende onderzoekscultuur en het 

bieden van kansen tot persoonlijke en professionele groei, met kwaliteitsbewaking van het 

doctoraatsonderzoek. Flexibiliteit in functie van de noden en wensen van doctorandi vormt daarbij 

het uitgangspunt. Elke doctoral school legt minimumvoorwaarden op aan haar doctorandi, waaraan 

zij dienen te voldoen alvorens over te gaan tot de verdediging van het doctoraatsproefschrift. Binnen 

deze krijtlijnen bepalen de doctorandi echter hun eigen vormingstraject, in nauw overleg met de 

promotor. Ze ontwikkelen een persoonlijk en gedifferentieerd profiel en kunnen zich zo optimaal 

voorbereiden op de verdere professionele carrière die ze beogen, zij het binnen de universiteit, het 

bedrijfsleven, de overheidssector of elders. 
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Het opleidingsaanbod van de doctoral schools bevat zowel disciplinespecifieke als interdisciplinaire 

en disciplineoverschrijdende infosessies, workshops en cursussen. Daarnaast zorgen de 

stafmedewerkers van de doctoral schools voor een voldoende ruim aanbod aan relevante opleidingen 

in generieke, overdraagbare vaardigheden (project & time management, public speaking, assertief 

communiceren, wetenschapscommunicatie, career development, valorisatie van onderzoek, 

coaching, …). 

 

Om zowel de internationale als de intersectorale mobiliteit van jonge onderzoekers te stimuleren 

werd, naar analogie met vorige jaren, ook een deel van de middelen van de doctoral schools gebruikt 

om reisbeurzen ter beschikking te stellen aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers. De beurzen 

bedragen maximum 500 euro per reisbeurs voor mobiliteit binnen Europa en maximum 1000 euro 

voor mobiliteit buiten Europa. Initiatieven die in aanmerking komen voor deze reisbeurzen zijn, voor 

internationale mobiliteit, deelname aan een workshop of summerschool en/of een (kort) 

onderzoeksverblijf in het buitenland. Intersectorale mobiliteit betreft onderzoek in, en in 

samenwerking met, niet-academische instellingen. Waar mogelijk worden de aanvragers 

gestimuleerd om eerst een FWO-aanvraag in te dienen. 

 

Centraal aanbod voor doctorandi 

Ook de dienst Onderzoekscoördinatie biedt workshops, lezingen en opleidingen aan, specifiek gericht 

op (toekomstige) doctorandi. In juni 2017 vond er een infosessie plaats over de doctoraatsbeurzen 

strategisch basisonderzoek, Baekelandmandaten en Innovatiemandaten. Kandidaat-doctorandi en 

kandidaat-postdocs kregen toelichting bij deze drie financieringskanalen waarbij onderzoek met 

economische finaliteit centraal staan. Tevens organiseerde de dienst Onderzoekscoördinatie in 

december 2017 een FWO-infosessie voor geïnteresseerde kandidaat-aspiranten en kandidaat-FWO-

postdocs. De dienst Onderzoekscoördinatie stond in 2017 ook opnieuw in voor een training in 

presentatietechnieken voor (kandidaat-)doctorandi. De deelnemers kregen een spoedcursus in het 

helder en beknopt presenteren van onderzoeksmaterie. De training is in de eerste plaats bedoeld ter 

voorbereiding van de verdediging van SB-beursaanvragen bij het FWO, maar de verworven 

vaardigheden kunnen uiteraard ook later en in een ruimere context van pas komen. Gezien de 

hervormingen van de evaluatieprocedure van de fundamentele onderzoeksbeurzen van het FWO, zal 

het aantal beschikbare plaatsen voor de cursus rond presenteren worden uitgebreid in 2018. 

Ten slotte is de dienst Onderzoekscoördinatie samen met de dienst ISA en in overleg met de 

faculteiten en andere betrokken diensten, bezig met de uitbouw van de webapplicatie ‘My doctoral 

file’ waarin alle gegevens over doctorandi en de verschillende stappen van een doctoraatstraject 

bijeen gebracht worden. Ook de administratie rond de minimale vereisten van de doctoral schools 

wordt opgenomen in de online applicatie. Om dit alles te realiseren wordt voor de ontwikkeling van 

‘my doctoral file’ in verschillende fases gewerkt. De timing voor het afronden van de eindfase van 

het doctoraat en administratie doctoral schools wordt momenteel onderhandeld binnen de centrale 

informaticadiensten. 

 

5.2.2    Doctoraten, gezamenlijke doctoraten, fractionele doctoraten  

 

Doctoraten 

In het voorbije jaar hebben 81 onderzoekers een doctoraat behaald aan de UHasselt (zie ook 

hoofdstuk 9.4).  

 

Gezamenlijke doctoraten 

De UHasselt leverde 18 gezamenlijke doctoraten af in 2017. Dit zijn doctoraatsproefschriften die 

voorbereid en verdedigd worden onder de gezamenlijke supervisie van de UHasselt en een andere 
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Vlaamse, Waalse of buitenlandse partnerinstelling. Naast de 18 verdedigde gezamenlijke doctoraten 

zitten er zo’n 117 gezamenlijk doctoraten in de pipeline. Hiervan zijn er voor 53 momenteel reeds 

een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door de samenwerkende partijen. Voor de overige 

64 gezamenlijke doctoraten in de pipeline is de administratieve procedure gestart (zie ook 9.4.1). 

 

 

5.3 Beleid t.a.v postdoctorale onderzoekers 

 

5.3.1    Omkadering postdoctorale onderzoekers 

 

Het opleidingsaanbod voor doctorandi staat, waar relevant, ook open voor postdoctorale 

onderzoekers. Daarnaast bieden de doctoral schools een aantal opleidingen aan die specifiek bedoeld 

zijn voor postdocs, zoals bijvoorbeeld ‘Academic leadership’. Ook organiseerde de dienst 

Onderzoekscoördinatie, in het kader van het lerend netwerk verschillende workshops en infosessies 

(zie  2.3.2). Aan de UHasselt loopt verder een mentortraject voor postdocs. Hierbij kunnen jonge 

onderzoekers een ZAP-mentor aanvragen om ondersteuning te krijgen bij de verdere uitbouw van 

hun academische loopbaan. Ze krijgen daarbij ook een korte opleiding over wat de samenwerking 

tussen mentor en mentee precies impliceert. 

 

5.3.2    Tenure Track 

 

De Universiteit Hasselt heeft de mogelijkheid om onderzoekers aan te werven in het tenure-

trackstelsel. Bij dit mandaat legt de aanstellingscommissie een aantal onderzoeks- en 

onderwijsdoelen vast voor de docent. Bedoeling is dat hij/zij binnen de afgesproken periode deze 

doelstellingen bereikt. De Raad van Bestuur stelt een tenure-trackcommissie samen die waakt over 

het behalen van deze doelstellingen en de betrokken onderzoeker begeleidt. Wanneer hij/zij het 

traject succesvol doorloopt, volgt een vaste benoeming als docent. In 2017 telde de UHasselt 30 

jonge docenten in het tenure track statuut of gelijkaardig. Concreet zijn er 26 ‘echte’ tenure track 

docenten, bijkomend zijn er 4 docenten die om wille van een FWO mandaat zijn omgezet van tenure 

track naar docent met 3 jaar stage en 5-jaarlijkse opvolging. Deze vier docenten kunnen niet als 

tenure track aangesteld worden, doordat zij slechts 10% aanstelling hebben. 

 

5.4 Francqui Leerstoel 

 

Francqui-Leerstoel 

Op voordracht van de faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen kende de Francqui-Stichting in 

academiejaar 2016-2017 de leerstoel toe aan prof. Ahmed Y. Elghazouli van Imperial College London. 

Hij bezocht onze universiteit in april 2017 en verzorgde een inaugurale lezing met als titel ‘Structureel 

ontwerp voor extreme belastingen'. 

In 2017 keurde de Francqui Stichting overigens het verzoek van de UHasselt goed om jaarlijks twee 

Francqui leerstoelen aan te vragen. Daartoe werden volgende voorstellen goedgekeurd voor de 

UHasselt Francqui leerstoel in academiejaar 2017-2018: 

- René De Koster, Erasmus Universiteit Rotterdaom (op voordracht van de faculteit 

Bedrijfseconomische Wetenschappen) 

- Peter Diggle, Lancaster Unniversity Medical School (op voordracht van de faculteit 

Wetenschappen)  
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5.5 Evaluatie  

 

5.5.1    Interne evaluatie van de onderzoeksprestaties  

 

Het UHasselt beleid over de evaluatie van onderzoek bestaat uit een drieledig systeem, 

georganiseerd op niveau van de onderzoeksinstituten. Naast een externe evaluatie, is er jaarlijks 

een evaluatie op basis van geselecteerde onderzoeks- en valorisatieparameters en wordt de 

instituten elke vijf jaar gevraagd een strategieplan op te stellen. In 2016 bestelde de universiteit een 

‘Research performance analysis (2009-2013/14)’ bij het Centre for Science and Technology Studies 

(CWTS). Dit rapport analyseert de UHasselt publicaties in Web of Science en stelt een onderzoeks-, 

samenwerkings- en bibliometrische profiel op van de universiteit, de faculteiten en 

onderzoeksinstituten. De resultaten werden in 2017 verder intern besrpoken. 

 

5.6 UHasselt als ondernemersuniversiteit  

 

Onderwijs+: ondernemerschap bij studenten 

Op het vlak van beroepsgerichte vaardigheden van de studenten loopt binnen de UHasselt sinds 

enkele jaren het ‘onderwijs+’-project. UHasselt speelde altijd al een pioniersrol op het vlak van 

onderwijsvernieuwing. Met de structurele invoering van toekomst- en  beroepsgerichte competenties 

gaat de universiteit nog een stap verder. Deze vaardigheden worden geïntegreerd in het curriculum 

van de bachelor- en masteropleidingen. Zo gaat er naast een blijvende focus op academische kennis 

en vaardigheden ook aandacht naar beroepsgerichte competenties. De TTO wordt in dit kader 

structureel betrokken bij de sessies rond ondernemerschap en valorisatie. 

Onderstaande case is hier een mooi voorbeeld van. 

 

Case: Wingmen College 

Samen met Cronos Group lanceerde UHasselt in het najaar van 2017 het opleidingstraject 

Wingmen College. Dit traject van tien maanden is gericht op ondernemende studenten en 

doctoraatsstudenten met als doel om op het einde van het opleidingstraject een onderneming 

op te richten onder begeleiding en ondersteuning van De Cronos Group. Cronos Group 

verzorgt binnen de opleiding het luik Ondernemer (talentontwikkeling, personal branding 

etc.), terwijl UHasselt het luik Onderneming voor haar rekening neemt (business plan). De 

recrutering voor het traject was een groot succes: tientallen studenten meldden zich aan en 

na een selectieprocedure ging de opleiding van start met 20 sterk gemotiveerde personen. 

Op het einde van het academiejaar wordt het project geëvalueerd met de bedoeling het 

volgend academiejaar opnieuw in te richten. 

 

Doctoral schools: ondernemerschap bij doctorandi 

De TTO wordt nauw betrokken bij de drie ‘doctoral schools’ binnen de UHasselt (‘Medicine and Life 

Sciences’, ‘Sciences and Technology’ en ‘Behavioral Sciences and Humanities’) voor het uitwerken 

van workshops rond IP, valorisatie en ondernemerschap. Deze ‘schools’ bieden jonge brains een 

programma dat hen opleidt tot veelzijdige doctores.  

In 2017 werden in dit kader 2 sessie voor doctorandi gegeven door de TTO inzake intellectuele 

eigendom. Deze sessies worden jaar om jaar georganiseerd voor elke doctoral school met een 

specifieke expert. 
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6 Investeren in fundamenteel onderzoek is investeren in de toekomst 

 

Kennisverleggend niet-gericht onderzoek is de basis en voedingsbodem voor alle meer 

toepassingsgericht onderzoek in het innovatieweb en maakt bijgevolg een essentieel onderdeel uit 

van het te financieren onderzoek aan de Universiteit Hasselt. Er worden dan ook voldoende middelen 

voor fundamenteel onderzoek voorbehouden voor creatieve onderzoekers, zodat ze voldoende 

omkadering genieten om relevante en kennisverleggende onderzoeksthema’s uit te werken. 

  

6.1 Interne financiering - Het Bijzonder Onderzoeksfonds van de UHasselt 

 

6.1.1    Situering en doelstellingen 

 

Het Bijzonder Onderzoeksfonds, kortweg BOF, is een intern bestemmingsfonds van de universiteit, 

georganiseerd volgens het BOF-besluit van de Vlaamse regering. De Vlaamse overheid kent dit 

onderzoekskrediet jaarlijks toe aan de verschillende universiteiten. 

Binnen het BOF kent de UHasselt jaarlijks verschillende projecten van fundamenteel 

wetenschappelijk onderzoek toe. Het is daarmee een belangrijk intern instrument voor de uitbouw 

van het universitair onderzoekspotentieel.  

Het overzicht van de verschillende financieringsprogramma’s en het systeem van structurele 

financiering binnen het Bijzonder Onderzoeksfonds wordt hieronder verder toegelicht. 

 

6.1.2    Structurele financiering instituten 

 

De Universiteit Hasselt kent binnen haar instituten een traditie van wetenschappelijke 

speerpuntvorming. Onderzoekers combineren binnen bepaalde speerpunten wetenschappelijke 

excellentie met een scherp oog voor kennisvalorisatie en maatschappelijke toepassingen. De 

universiteit steunt dit speerpuntenbeleid door het gecoördineerd inzetten van middelen en heeft 

hiervoor een duurzaam financieringsmechanisme opgezet. Sinds 2012 wordt daarom structurele 

financiering vanuit het BOF voorzien voor de instituten. Met dit financieringsmechanisme geeft de 

UHasselt haar instituten de mogelijkheid om hun middelen flexibel in te zetten. Deze structurele 

financiering bestaat uit twee deelbudgetten, enerzijds voor de werking van de instituten, anderzijds 

voor projectfinanciering voor fundamenteel onderzoek. De financiering varieert jaarlijks afhankelijk 

van het aantal instituten en de input-outputparameters.  

 

Structurele financiering instituten 2017: projectfinanciering voor fundamenteel onderzoek - 

vastgelegd op begroting 2012-2018 

 

BOF12SFF01 – IMO € 319.060 

BOF12SFF02 – BIOMED € 252.044 

BOF12SFF03 – EDM  € 84.977 

BOF12SFF04 – IMOB € 118.350 

BOF12SFF05 – CENSTAT € 202.154 

BOF12SFF06 – CMK € 238.415 

Tabel 10 Structurele financiering instituten 2017: projectfinanciering voor fundamenteel onderzoek - vastgelegd 

op begroting 2012-2018 
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Structurele financiering instituten 2017 voor de werking van het instituut – vastgelegd op begroting 

2012-2018 

 

BOF12SFW01 – IMO € 112.967 

BOF12SFW02 – BIOMED € 101.122 

BOF12SFW03 – EDM € 45.750 

BOF12SFW04 – IMOB € 37.477 

BOF12SFW05 – CENSTAT € 27.134 

BOF12SFW06 – CMK € 50.549 

Tabel 11 Structurele financiering instituten 2017 voor de werking van het instituut – vastgelegd op begroting 

2012-2018 

 

6.1.3    Nieuwe initiatieven 

 
Nieuwe Initiatieven (NI's) zijn onderzoeksprojecten, waarop een mandaat van predoctoraal 

onderzoeker gefinancierd kan worden. Binnen het BOF NI-programma wordt voor goedgekeurde 

projecten financiering voorzien voor doctoraatsstudent in bursaalstatuut met een werkingsbudget 

van €8.000/jaar. De projecten hebben een looptijd van twee tot vijf jaar en de jaarlijkse 

minimumfinanciering bedraagt 45.000 euro.  

 

BOF-nr. Promotor Onder-

zoeks-

groep/ 

instituut 

Titel Beurzen 

2017 - 

2021 

Werking  

2017 - 

2021 

Totaal  

BOF17NI01 Sorin Pop CMAT VisioFlow: het ontwikkelen 

van mathematische modellen 

voor twee-fase stromingen in 

geologische poreuze media 

op basis van visualisatie 

experimenten 

€168.000,- €32.000,- 

teruggevlo

eid naar 

BOF  

€200.000,- 

– 

€32.000,- 

= 

€168.000,- 

BOF17NI02 Tom Artois CMKDK Reconstrueren van de 

aquacultuur van Nijltilapia in 

Afrika: parasieten, nex-

generation-sequencing en 

museumcollecties  

€168.000,- €32.000,- €200.000,- 

BOF17NI03 Koen Van 

Laer 

DIV De machtsdynamieken bij het 

managen van etnische 

diversiteit: Een studie naar 

het ontstaan en de effecten 

van diversiteits-

managementpraktijken in 

Oostenrijkse en Belgische 

bedrijven. 

€168.000,- €32.000,- €200.000,- 

BOF17NI04 Mieke Jans BINF Het auditing proces en data 

analyse combineren: een 

integrale aanpak. 

 

€168.000,- €26.110,- €194.110,- 
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BOF17NI05 Steven 

Van Garsse 

CORe Het janushoofd van 

intergemeentelijke 

samenwerking: geklemd 

tussen publiek en privaat, 

tussen overheid en 

onderneming 

 

€168.000,- €32.000,- €200.000,- 

BOF17NI06 Katrijn 

Klingels 

REVAL/ 

BIOMED 

Spiervermoeidheid tijdens 

bovenste lidmaat krachttaken 

bij kinderen met cerebral 

palsy. 

€168.000,- €32.000,- €200.000,- 

BOF17NI07 Jerome 

Hendriks 

IMMUN/ 

BIOMED 

Accumulatie van lipiden 

belemmert de 

herstelbevorderende 

eigenschappen van fagocyten 

in MS leasies 

 

€168.000,- €32.000,- €200.000,- 

Tabel 12 Nieuwe initiatieven – vastgelegd op begroting 2017-2020 

 

Vanuit het Speciaal Fonds van de Nationale Bank van België wordt een project met een economische 

inslag gecofinancierd. Het Nieuwe Initiatief BOF17NI04, onder promotorschap van prof. dr. Mieke 

Jans, ontvangt een cofinanciering van € 5.890. 

 

Aanvullende financiering – incentivefinanciering 

Indien een doctorandus aangesteld op een project van het BOF-NI-programma binnen het eerste 

jaar van zijn aanstelling een extern gefinancierde beurs verwerft, worden de projectmiddelen 

verhoogd zodat een nieuwe doctoraatsbeurs kan worden opgestart. In 2017 werden geen projecten 

aangevuld. 

 

Aanvullende financiering – budgetlijn reserveprojecten  

De UHasselt legt jaarlijks een reserve aan om, waar nodig, goedgekeurde maar slechts gedeeltelijk 

gefinancierde FWO-projecten te cofinancieren (of om andere nuttige wetenschappelijke initiatieven 

te (co)financieren). In 2017 werden geen projecten gecofinancierd. 

 

6.1.4    Inkomende en uitgaande mobiliteit: Korte verblijven en Sabbatical Leave 

 

Het BOF voorziet jaarlijks een forfaitair krediet voor het uitnodigen van buitenlandse onderzoekers 

(vanaf postdoc niveau) aan onze universiteit. Verblijven van één tot maximum drie maanden komen 

in aanmerking. Sinds 2014 is het mogelijk om binnen dit programma eveneens een aanvraag voor 

uitgaande mobiliteit in te dienen. Dit is bedoeld voor postdoctorale onderzoekers, tenure track-

docenten en ZAP-leden verbonden aan de UHasselt.  

In 2017 werden onderstaande vijftien korte verblijven – inkomende mobiliteit toegekend, voor een 

totaalbedrag van € 59.029. 
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BOF-nr. Visiting 

fellow 

Universiteit Land Onderzoeks-

groep UHasselt 

Promotor UHasselt 

BOF17KV01 Rebecca 

Nsubuga 

Medical Research 

Council 

Oeganda CENSTAT Niel Hens 

BOF17KV02 Philip Hemmer Texas A&M 

University 

Verenigde 

Staten  

IMOMAF Milos Nesladek 

BOF17KV03 Harry Pitts University of 

Bristol  

& University of 

Bath 

Verenigd 

Koninkrijk  

DIV Patrizia Zanoni 

BOF17KV04 Julie 

Sowinska-

Heim 

University of 

Lodz 

Polen ArcK Koenraad Van 

Cleempoel 

BOF17KV05 Stéphane 

Galland 

Université de 

Technologue de 

Belfort-

Montbéliard 

Frankrijk TB Tom Bellemans 

BOF17KV06 Nafaa Jabeur GUtech – 

German 

University of 

Technology in 

Oman 

Sultanaat 

Oman 

TB Yasar Ansar 

BOF17KV07 Ewa Olenska University of 

Bialystok 

Polen CMKMB Jaco Vangronsveld 

BOF17KV08 Huixiang Chen Yangzhou 

University 

China ALGE Yinhuo Zhang 

BOF17KV09 Biecek 

Przemyslaw 

Warsaw 

University of 

Technology 

Polen CENSTAT Tomasz Burzykowski 

BOF17KV10 Sahin 

Mesroghli 

Islamic Azad 

University 

Iran TANC Jan Yperman 

BOF17KV11 Ana Margarita 

Manzano Leon 

Research 

Institute in 

Tropical Fruit 

Crops 

Cuba CMKMB Jaco Vangronsveld 

BOF17KV12 Ariadna 

Sanchez Lopez 

Universidad 

Autonoma de 

Baja California 

Mexico CMKMB Jaco Vangronsveld 

BOF17KV13 Ying Gu Zheijiang Ocean 

University 

China THFY Robert Carleer 

BOF17KV14 Leticia Arco 

Garcia 

Central 

University of Las 

Villas 

Cuba BINF Koen Vanhoof 

BOF17KV15 Naci Mocan Louisiana State 

University 

Verenigde 

Staten 

PEC Wim Marneffe 

Tabel 13 Overzicht korte verblijven – inkomende mobiliteit 
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In 2017 werden volgende vier korte verblijven – uitgaande mobiliteit toegekend voor een 

totaalbedrag van € 15.860: 

 

BOF-nr. Uitgaande 

mobiliteit voor 

Promotor 

UHasselt 

Onderzoeks-

groep UHasselt 

Universiteit Land 

BOF17KVU01 Annika Lorenz Vanhaverbeke IM University of 

California, 

Burkeley 

Verenigde 

Staten 

BOF17KVU02 Sofie Thijs Jaco 

Vangronveld 

CMKMB Thompson Rivers 

University, 

Vancouver 

Canada 

BOF17KVU03 Anneleen Michiels Anneleen 

Michiels 

ACF Stetson 

University, 

School of 

Business 

Administration  

Verenigde 

Staten 

BOF17KVU05 Karel Proesmans Bart Cleuren THFY Collège de 

France en Ecole 

normale 

supérieure, Paris 

Frankrijk  

Tabel 14 Overzicht korte verblijven – uitgaande mobiliteit 

 

Oorspronkelijk werden er 5 aanvragen voor uitgaande mobiliteit goedgekeurd. De interne BOF-

richtlijnen vereisen echter dat er voor een aanvraag voor uitgaande mobiliteit parallel ook een 

aanvraag bij het FWO wordt ingediend. Enkel dossiers die door de leden van de Onderzoeksraad 

werden goedgekeurd en geen financiering via het FWO ontvingen, krijgen middelen binnen dit BOF-

programma. Het dossier ingediend voor Jürgen Claesen (promotor Thomasz Burzykowski) werd 

uiteindelijk door het FWO gefinancierd. 

 

Om uitgaande mobiliteit bijkomend te stimuleren is het ook mogelijk om cofinanciering voor een 

sabbatical leave aan te vragen binnen het BOF. Deze cofinanciering dient ter ondersteuning van een 

succesvolle aanvraag bij het FWO; VLIR leerstoel in het buitenland,… en is bedoeld voor de 

vergoeding van kosten verbonden aan een intense periode van onderzoeksactiviteit buiten de muren 

van de UHasselt, voor TT-docenten en ZAP-leden met een minimumaanstelling van 60%.  

In 2017 werden er geen Sabbatical Leaves toegekend als cofinanciering. 

 

6.1.5    Bilaterale wetenschappelijke samenwerking 

 

Dit financieringskanaal wil internationale universitaire samenwerking tussen Vlaamse onderzoekers 

en collega’s uit partnerlanden stimuleren en versterken via (gezamenlijke) doctoraatsprojecten. Bij 

de selectie bewaakt de Onderzoeksraad een goede balans tussen projecten in het kader van science 

sharing met ontwikkelingslanden enerzijds, en projecten die aansluiting zoeken bij grote 

internationale netwerken anderzijds. Het verblijf van de buitenlandse doctorandus aan onze 

universiteit is beperkt tot maximum een derde van de totale duur van het doctoraat en bestaat bij 

voorkeur uit verschillende verblijven van maximum 90 dagen. Op die manier blijft het evenwicht met 

de partnerinstelling bewaard. In 2017 mocht de UHasselt doctoraatsstudenten van volgende twintig 

samenwerkingsprojecten ontvangen: 
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BOF-

nr. 

Naam Promotor  OZ-groep 

UHasselt 

Externe  

(co)promotor 

Universiteit Land Type 

PhD* 

Bedrag 

2017-2020 

BOF17

BL01 

Aydin 

Guzel 

Luc 

Claesen 

EMAP Fatih Ugurdag Ozyegin 

University 

Turkije  € 30.300,- 

BOF17

BL02 

Frederica 

Corona 

Peter Feys REVAL  Massimiliano 

Pau 

University of 

Cagliari 

Italië Gezam. 

(Niet 

gestart 

o.w.v. 

tech-

nische 

redenen)  

€ 12.833,- 

(uiteindelijk 

niet 

toegekend) 

BOF17

BL03 

Ensiyeh 

Ghasemi

an 

Shirvan 

Raf 

Meesen 

REVAL  Michael Nitsche Ruhr 

Bochum 

Duitsland Gezam. € 28.300,- 

BOF17

BL04 

Koondani

bha Mitra 

Sorin Pop CMAT Barry Koren Technische 

Universiteit 

Eindhoven  

Nederlan

d 

Gezam. € 16.533,- 

BOF17

BL05 

Katarzyn

a 

Górczak 

Tomasz 

Burzykows

ki 

CENSTAT  Poznan 

University of 

Life Sciences 

Polen UHasselt  € 14.900,- 

BOF17

BL06 

Jozef 

Soucek 

Milos 

Nesladek 

IMOMAF Zdenek Remes Czeck 

Technical 

University of 

Prague 

Tsjechië Gezam. € 28.300,- 

BOF17

BL07 

Ishita 

Tripathi 

Wim 

Marneffe 

PEC Naci Mocan Louisiana 

State 

University 

Verenigd

e Staten  

Gezam. € 15.900,- 

BOF17

BL08 

Ivett 

Elena 

Fuentes 

Herrera 

Koen 

Vanhoof 

BINF Ann Nowé Central 

University 

‘Marta 

Abreu’ of Las 

Villas 

Cuba Gezam. 

(met 

VUB) 

€ 30.300,- 

BOF17

BL09 

Marilyn 

Bello 

García 

Koen 

Vanhoof 

BINF Ann Nowé Central 

University 

‘Marta 

Abreu’ of Las 

Villas 

Cuba Gezam. 

(met 

VUB) 

€ 30.300,- 

BOF17

BL10 

Adelino 

Juga 

Marc Aerts CENSTAT Nafissa Osman University 

Eduardo 

Mondlane 

Mozambi

que 

UHasselt  € 15.900,- 

BOF17

BL11 

Adelino 

Martins 

Niel Hens CENSTAT Nafissa Osman University 

Eduardo 

Mondlane 

Mozambi

que 

UHasselt € 15.900,- 

BOF17

BL12 

Akalu 

Banbeta 

Emmanuel 

Lesaffre 

CENSTAT  Jimma 

University 

Ethiopië UHasselt € 28.800,- 

BOF17

BL13 

Chenyan

g Xie 

Frank 

Renner 

IMOMAF Daniel Crespo Universitat 

Politècnica 

de Catalunya 

Spanje Gezam. € 19.533,- 
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6.1.6    Doctoraatsfonds  

 

Het BOF voorziet jaarlijks middelen voor het doctoraatsfonds. Het doctoraatsfonds staat open voor 

kandidaat-doctorandi, zonder beperkingen. Dit betekent dat aanvragen binnen het doctoraatsfonds 

niet per se de klassieke vorm van 2x2 jaar moeten hebben. Aan elke BOF-bursaal wordt jaarlijks een 

werkingskrediet van 5.000 EUR toegekend per periode van twee jaar. De aanvragen van het 

doctoraatsfonds worden voorafgaand aan de Onderzoeksraad geëvalueerd door domeinspecifieke 

selectiecommissies. De Onderzoeksraad maakt een definitieve selectie en rangschikking van de 

kandidaten en stelt vervolgens een lijst op van geselecteerden en reservekandidaten en legt deze 

voor aan de Raad van Bestuur van de universiteit.  

Op 1 februari 2017 ontving de dienst Onderzoekscoördinatie van de UHasselt 31 aanvragen. De Raad 

van Bestuur kende op 6 juli 2017 onderstaande twaalf kandidaten een beurs uit het doctoraatsfonds 

toe voor een eerste periode van 24 maanden. Deze aanstelling is in principe verlengbaar met een 

2de periode van 24 maanden, tenzij anders aangegeven, en mits positieve evaluatie, gebaseerd op 

het voortgangsrapport van de doctoraatsstudent en het advies van de doctoraatscommissie. 

 

BOF17

BL14 

Belay 

Birlie 

Yimer 

Ziv Shkedy CENSTAT  Jimma 

University 

Ethiopië UHasselt 

Niet 

gestart 

Niet gestart 

BOF17

BL15 

Dinh 

Vinh Man 

Nguyen 

Kris Brijs TS Vu Anh Tuan Vietnamese-

German 

University 

Vietnam Gezam. € 18.544,- 

BOF17

BL16 

Hoang 

Thuy 

Linh 

Tom 

Bellemans 

TB Vu Anh Tuan Vietnamese-

German 

University 

Vietnam Gezam. € 30.300,- 

BOF17

BL17 

Berhanu 

Nigussie 

Worku 

Marita 

Granitzer 

REVAL   Jimma 

University 

Ethiopië UHasselt € 7.200,- 

BOF17

BL18 

Teklu 

Gemechu 

Abessa 

Marita 

Granitzer 

REVAL  Jimma 

University 

Ethiopië UHasselt € 5.133,- 

BOF17

BL19 

BAGUMA 

Akonkwa 

Marius 

Jean-

Michel Rigo 

FYSIO  Université 

Catholique 

de Bukavu 

Congo UHasselt € 7.200,- 

BOF17

BL20 

Simion-

Adrian 

Purza 

Steven 

Van Garsse 

CORe Dacian Dragos Babes-Bolyai 

Universiteit 

Roemenië 

Roemeni

ë 

Gezam. € 12.528,- 

Tabel 15 Overzicht BILA's in 2017 

 naam graad promotor Ozgroep. fac. periode 

Doctoraatsfonds – effectieve kandidaten 2016 

Alfa-wetenschappen 

1. Dennis Fransen Doctoraats-

bursaal 

Steven Van 

Garsse 

CORe REC 01.10.2017 – 

30.09.2021 

2. Ode De Kort Doctoraats-

bursaal 

Kris Pint ArcK ArcK 01.10.2017 – 

30.09.2021 

3. Eleanor Duffin Doctoraats-

bursaal 

David Huycke MAD ArcK  01.10.2017 – 

30.09.2021 
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Reservekandidaten 

De Onderzoeksraad heeft de volgende 8 kandidaten geklasseerd als reservekandidaten, in volgorde 

van prioriteit, binnen het BOF doctoraatsfonds. Indien één of meerdere van de effectieve kandidaten 

zijn/haar beurs niet opneemt vóór de aanvangsdatum, wordt de eerstvolgende reservekandidaat 

binnen hetzelfde wetenschapsgebied aangesteld. 

 

Doctoraatsfonds reservekandidaten 2016 

naam promotor ozgroep. fac. duur 

Alfa-wetenschappen 

1. Ruth Vanderzande 
Nadine 

Roijakkers 
IM BEW 2 x 2jaar 

2. Amin Gil Huerta Jan Vanrie ARCK ARK 2 x 2jaar 

Beta-wetenschappen 

1. Joren Sweeck Mieke Buntinx  VC IIW 2 x 2jaar 

Gamma-wetenschappen 

1. Melissa Schepers 
Niels Hellings BIOMED/IMMUN GLW 2 x 2jaar 

2. Paulien Baeten 
Bieke Broux BIOMED/IMMUN GLW 2 x 2jaar 

3. Lize Evens 
Virginie Bito BIOMED/FYSIO GLW 2 x 2jaar 

Beta-wetenschappen 

4. Sven Coppers Doctoraats-

bursaal 

Kris Luyten EDM WET 01.08.2017 – 

31.07.2021 

5. Tom 

Vandermeeren 

Doctoraats-

bursaal 

Wouter Maes IMOOBPC WET 01.10.2017 - 

30.09.2021 

6. Rossella Alfano Doctoraats-

bursaal 

Michelle Plusquin CMKMB WET 01.10.2017 – 

30.09.2021 

7. Jasper Deckers Doctoraats-

bursaal 

Wouter Maes IMOOBPC WET 01.10.2017 – 

30.09.2021 

Gamma-wetenschappen 

8. Annelie 

Monnier 

Doctoraats-

bursaal 

Inge Gyssens IMMUN GLW 01.08.2017 - 

31.07.2018 

9. Renee 

Veldkamp 

Doctoraats-

bursaal 

Peter Feys REVAL GLW 01.09.2017 – 

31.08.2021 

10. Jan Spaas Doctoraats-

bursaal 

Bert Op ‘t Eijnde REVAL GLW 01.10.2017 – 

30.09.2021 

11. Jana Van 

Broeckhoven 

Doctoraats-

bursaal 

Sven Hendrix MORFO GLW 01.10.2017 – 

30.09.2021 

12. Veerle 

Lemmens 

Doctoraats-

bursaal 

Jelle Hendrix FYSIO GLW 01.10.2017 – 

31.03.2019 

Tabel 16 Overzicht kandidaten BOF doctoraatsfonds 
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4. Adriana Esposito 
Raf Meesen REVAL/BIOMED GLW 2 x 2jaar 

5. Bénedith Oben Jean Luc 
Rummens   

BIOMED/IMMUN GLW 2 x 2jaar 

Tabel 17 Overzicht reservekandidaten BOF doctoraatsfonds 

 

Alle effectieve kandidaten op het BOF-doctoraatsfonds hebben de toegekende beurs opgenomen.   

 

Aanvullende financiering – incentivefinanciering 

Als incentive om externe financieringskanalen aan te spreken, heeft de Onderzoeksraad bij de 

oprichting van het doctoraatsfonds beslist om bij verwerving van externe financiering in het eerste 

jaar van een BOF doctoraatsbeurs, een bonus toe te kennen aan de betrokken onderzoeksgroep. In 

2017 heeft dit tot volgende toekenningen op het BOF geleid. 

 

naam promotor ozgroep. fac. bonus 

Maarten Rubens Tanja Junckers IMOOPBC WET € 10.000,- 

Sam Gielen Wouter Maes IMOOBPC WET € 10.000,- 

Vincent Stevens Jaco Vangronsveld CMKMB WET € 10.000,- 

Tabel 18 Overzicht toekenningen incentivefinanciering 

 

Aanvullende financiering - reservemandaat 

De Onderzoeksraad kende aan de volgende kandidaten een doctoraatsbeurs toe ten laste van de 

budgetlijn BOF-reservemandaten. 

 

Naam promotor ozgroep. fac. periode 

Sanah Majid Karen Smeets CMK/CMKDK WET 
01.10.2017– 
30.09.2018 

Dimitri Dauwe Roland Valcke 
Moleculaire en Fysische 

Plantenfysiologie 
WET 

01.03.2018– 
28.02.2019 

Michiel Jorissen Tom Artois CMK/CMKDK WET 
01.08.2017– 
31.07.2018 

Tabel 19 Overzicht toekenningen BOF-reservemandaten 
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6.1.7    Doctoraatsfonds in samenwerking met de Universiteit Namen  

 

Sinds 2015 worden in de BOF-begroting binnen het BOF-programma reservemandaten middelen 

voorzien voor de cofinanciering van doctoraatsbeurzen in samenwerking met de universiteit van 

Namen. Het gaat om de financiering van persoonsgebonden mandaten, gericht op doctorandi die 

hun doctoraat willen voorbereiden in samenwerking tussen de UHasselt en UNamur. De oproep staat 

open voor kandidaat-doctorandi, zonder restrictie naar gender, nationaliteit of leeftijd.  

De BOF-begroting voorziet hiervoor twee halve doctoraatsbeurzen, de universiteit van Namen 

voorziet de andere twee halve doctoraatsbeurzen, waardoor jaarlijks 2 beurzen beschikbaar zijn. 

De mandaten hebben een initiële duur van twee jaar, verlengbaar met 2 jaar mits gunstige evaluatie 

binnen beide universiteiten. De voorstellen worden ingediend samen met een promotor verbonden 

aan de UHasselt én een promotor verbonden aan de UNamur. Elke BOF-bursaal heeft een 

werkingskrediet van 5.000 EUR per periode van twee jaar.  

Op 2 december 2016 is de oproep gelijktijdig door de Universiteit Hasselt en Université de Namur 

gelanceerd. Deadline voor indiening van aanvragen was 1 maart 2017. De diensten 

Onderzoekscoördinatie van de UHasselt en de UNamur ontvingen 6 aanvragen, waarvan 1 dossier 

ingetrokken werd aangezien de kandidaat reeds een andere aanstelling als doctoraatsbursaal 

gevonden had. De aanvragen zijn geëvalueerd door de Onderzoeksraad van de UHasselt en UNamur. 

Zij maken een selectie van de aanvragen, rangschikken de kandidaten en formuleren een motivatie. 

De Onderzoeksraad stelt vervolgens, na overleg met de Onderzoeksraad van UNamur een lijst op 

van geselecteerden en eventuele reservekandidaten en legt deze voor aan de Raad van Bestuur van 

de universiteit. Beide Onderzoeksraden hebben onafhankelijk van elkaar een selectie gemaakt en 

hebben beslist om op basis van de excellente studieresultaten, de duidelijke meerwaarde van de 

samenwerking tussen beide universiteiten en de innovatieve en originele aspecten binnen deze 

projecten onderstaande aanvragen ter goedkeuring voor te leggen. De Raad van Bestuur kende op 

6 juli 2017 aan Olusoji Oluwafemi een beurs voor twee jaar toe. Ook aan UNamur werd aan deze 

kandidaat een beurs voor twee jaar toegekend. Aan Tom Cardeynaels werden in totaal nog 3 

beursjaren toegekend, waarvan 1,5 jaar gefinancierd vanuit UHasselt en 1,5 jaar vanuit UNamur. 

 
BOF-nr. naam graad Promotor 

UHasselt 

Promotor 

UNamur 

Fac. + 

Ozgroep 

UHasselt 

periode 

BOF17DOCNA01 Olusoji 

Oluwafemi 

Doctoraats-

bursaal 

Marc Aerts  Frederik De 

Laender 

WET/ 

CENSTAT 

01.10.2017 – 

30.09.2021 

BOF17DOCNA02 Tom 

Cardeynaels 

Doctoraats-

bursaal 

Wouter 

Maes 

Benoît 

Champagne 

WET/ 

IMOOBPC 

01.10.2017 – 

30.09.2020 

Tabel 20  Overzicht toekenningen Doctoraatsfonds i.s.m. de Universiteit Namen 

 

Reservekandidaten 

Er werden geen reservekandidaten geselecteerd 

 

6.1.8    Doctoraatsfonds in samenwerking met de Universiteit van Luik  

 

Vanaf 2016 worden in de BOF-begroting binnen het BOF-programma reservemandaten middelen 

voorzien voor de cofinanciering van doctoraatsbeurzen in samenwerking met de universiteit van Luik. 

Het gaat om financiering van doctoraatsmandaten, gericht op doctorandi die hun doctoraat willen 
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voorbereiden in samenwerking tussen de UHasselt en ULiège. De oproep staat open voor kandidaat-

doctorandi, zonder restrictie naar gender, nationaliteit of leeftijd.  

De BOF-begroting voorziet twee halve doctoraatsbeurzen, de universiteit van Luik heeft tevens twee 

halve doctoraatsbeurzen voorzien, waardoor jaarlijks in totaal 2 beurzen kunnen worden toegekend.  

De mandaten hebben een initiële duur van twee jaar, verlengbaar met 2 jaar mits gunstige evaluatie 

binnen beide universiteiten. De voorstellen moeten worden ingediend samen met een promotor 

verbonden aan de UHasselt én een promotor verbonden is aan de ULiège. Aan elke BOF-bursaal 

wordt een werkingskrediet van 5.000 EUR toegekend per periode van twee jaar.  

Op 2 december 2016 is de oproep gelijktijdig door de Universiteit Hasselt en Université de Liège 

gelanceerd. Deadline voor indiening van aanvragen was 1 maart 2017. De diensten 

Onderzoekscoördinatie van de UHasselt en de ULiège ontvingen 11 aanvragen. De aanvragen zijn 

geëvalueerd door de Onderzoeksraad van de UHasselt en ULiège. Zij maakten een selectie van de 

aanvragen, rangschikten de kandidaten en formuleerden een motivatie. De Onderzoeksraad heeft 

vervolgens, na overleg met de vicerector onderzoek van de ULiège, een lijst opgesteld van 

geselecteerden en eventuele reservekandidaten en heeft deze ter goedkeuring voorgelegd aan de 

Raad van Bestuur. Beide onderzoeksraden hebben onafhankelijk van elkaar deze selectie gemaakt 

en hebben beslist om op basis van de studieresultaten van de kandidaten en de duidelijke 

meerwaarde van de samenwerking tussen beide universiteiten onderstaande aanvragen ter 

goedkeuring aan de Raad van Bestuur van de UHasselt voor te leggen. 

In eerste instantie werden kandidaten Jolien Beeken en Florence Delvenne geselecteerd.  Florence 

Delvenne besliste om het mandaat niet te aanvaarden omdat ze een jobaanbieding kreeg uit de 

privésector. Na nieuw overleg tussen UHasselt en ULiège werd Carmen Martens aangeduid als tweede 

geselecteerde kandidaat. 

De Raad van Bestuur besliste op 6 juli 2017 om onderstaande kandidaten een doctoraatsbeurs toe 

te kennen. Ook aan ULiège werd aan deze kandidaten een doctoraatsbeurs toegekend. De beurzen 

zullen door beide universiteiten gecofinancierd worden. 

 
BOF-nr. naam graad Promotor 

UHasselt 
Promotor 

ULg 
Fac. + 

Ozgroep 
UHasselt 

periode 

BOF17DOCLI01 Jolien 
BEEKEN 

Doctoraatsbursaal Bert 
BRONE 

Laurent 
NGUYEN 

GLW/ FYSIO 01.10.2017 
– 
30.09.2021 

BOF17DOCLI02 Carmen 
Martens 

Doctoraatsbursaal Yasmine 
Herssens 

Cécile 
Delcourt 

ARK/ ArcK 01.10.2017 
– 
30.09.2021 

Tabel 21 Overzicht toekenningen Doctoraatsfonds i.s.m. de Universiteit Luik 

 

6.1.9    Doctoraatsfonds in samenwerking met de Universiteit Maastricht  

 

Sinds 2017 worden in de BOF-begroting binnen het BOF-programma reservemandaten middelen 

voorzien voor de cofinanciering van doctoraatsbeurzen in samenwerking met de universiteit van 

Maastricht.  Voor 2017 gaat het om de financiering van projecten, gericht op doctorandi die hun 

doctoraat willen voorbereiden in samenwerking tussen de UHasselt en UM-UMC+. Vanuit UHasselt 

voorziet zowel BOF-begroting, als de onderzoeksrgoep hiervoor per project één jaar financiering.  

Voor de universiteit van Maastricht geldt dezelfde regeling, waardoor 4 projecten goedgekeurd 

kunnen worden. De projecten hebben een initiële duur van twee jaar, verlengbaar met 2 jaar mits 

gunstige evaluatie binnen beide universiteiten. De voorstellen worden ingediend door een promotor 

verbonden aan de UHasselt én een promotor verbonden aan de UM—UMC+.  Elk project heeft vanuit 

de BOF-begroting éénmalig een werkingskrediet van 5.000 EUR.  
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Op 14 februari 2017 is de oproep gelijktijdig door de Universiteit Hasselt en Universiteit Maastricht 

gelanceerd. Deadline voor indiening van aanvragen was 1 april 2017. De diensten 

Onderzoekscoördinatie van de UHasselt en de UM ontvingen 15 aanvragen. De aanvragen zijn 

geëvalueerd door de Onderzoeksraad van de UHasselt en UM. Zij maakten een selectie van de 

aanvragen, rangschikten de kandidaten en formuleerden een motivatie. De Onderzoeksraad heeft 

vervolgens, na overleg met de UM een lijst opgesteld van geselecteerden en eventuele 

reserveprojecten en deze selectie is voorgelegd aan de Raad van Bestuur van de universiteit.  

De Raad van Bestuur kende op 6 juli 2017 aan onderstaande vier projecten middelen toe (per project 

1 jaar beursfinanciering en € 5.000 werking) voor de cofinanciering van het doctoraatsproject. Ook 

aan UM werden middelen voorzien voor deze cofinanciering. Daarnaast voorzien ook de betrokken 

onderzoeksgroepen van beide universiteiten middelen voor de financiering van het project.  

 

BOF-nr. Titel Promotor 
UHasselt 

Promotor 
UM 

Fac. + 
Ozgroep 
UHasselt 

periode 

BOF17DOCMA03 Motor fatigability in relation 
to walking quality and 
energy expenditure: 
understanding its relative 
impact on perceived fatigue 
and physical activity 
behavior in persons with 
Multiple Sclerosis and 
Rheumatoid Arthritis 

Peter Feys Annelies 
Boonen 

GLW / REVAL 01.09.2017 
– 
31.08.2021 

BOF17DOCMA07 Targeting 
phosphodiesterase 4D 
(PDE4D) splice variants, a 
novel approach to boost 
repair in multiple sclerosis 

Niels 
Hellings 

Jos 
Prickaerts 

GLW / IMMUN 01.09.2017 
– 
31.08.2021 

BOF17DOCMA13 Novel preclinical 
bioluminescence-based 
combination treatment 

approaches to improve 
glioblastoma outcome 

Brigitte 
Reniers 

Ludwig 
Dubois 

IIW / NuTeC 01.09.2017 
– 
31.08.2021 

BOF17DOCMA15 Noninvasive 
Electrocardiographic 
Imaging for Improved 
Mechanistic Understanding 
and Risk Stratification of 
Ventricular 
Tachyarrhythmias 

Paul 
Dendale 

Paul 
Volders 

GLW / HC 01.09.2017 
– 
31.08.2021 

Tabel 22 Overzicht toekenningen Doctoraatsfonds i.s.m. de Universiteit Maastricht 

 

6.1.10    Postdoc overbruggingsmandaat voor 1 jaar 

 

De Raad van Bestuur kende aan de volgende kandidaat een postdoc overbruggingsmandaat voor 1 

jaar toe ten laste van de budgetlijn BOF-reservemandaten. 

 

naam promotor Fac. + 
ozgroep. 
(inst.) 

voorstel bedrag periode 

Danny 
Vanpoucke 

Ken Haenen 
WET / 

Materiaalfysica 

(IMO) 

Postdoctoraal 
overbruggingsmandaat 
(12 maanden volgend 
op huidige aanstelling) 

 
€ 93.143,78 

01.11.2017 
– 

31.10.2018 

Tabel 23 Overzicht postdoc overbruggingsmandaat voor 1 jaar 
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6.1.11    Methusalem financiering  

 

Het Methusalem-initiatief van de Vlaamse overheid is bedoeld om gerenommeerde onderzoekers een 

stabiele basisfinanciering te bieden. Het programma steunt ZAP-leden voor een periode van zeven 

jaar en is mogelijk verlengbaar na positieve evaluatie door een extern panel. De middelen zijn aan 

de Vlaamse universiteiten toegekend op basis van de verdeelsleutel van het BOF.  

In 2017 liepen er aan de Universiteit Hasselt vier Methusalem-projecten waarbij BIOMED, CENSTAT, 

CMK en IMO betrokken zijn. Deze projecten zijn in 2008 gestart in samenwerking met de Universiteit 

Antwerpen. De middelen van de UHasselt bedragen voor 2017 €160.960 per project. Met 

uitzondering van het ECO-project, waarvoor een bedrag van €220.400 voorzien werd. 

- ECO-project: samenwerking op gebied van plantenecologie en milieubiologie tussen Reinhart 

Ceulemans, UAntwerpen en Jaco Vangronsveld, UHasselt; 

- VAXINFECTIO-project: samenwerking op gebied van vaccinatie- en infectiestudies tussen Herman 

Goossens, UAntwerpen en Geert Molenberghs, UHasselt; 

- NEURONET-project: samenwerking op gebied van neurodegeneratieve ziekten tussen Christine 

Van Broeckhoven, UAntwerpen en Piet Stinissen, UHasselt; 

- NANO-project: samenwerking op gebied van nanotechnologie voor nieuwe materialen tussen 

François Peeters (voorheen Gustaaf Van Tendeloo), UAntwerpen en Ken Haenen, UHasselt.  

 

6.1.12    BOF-ZAP-mandaten en Postdoctorale Onderzoekers  

 

Het BOF-besluit biedt universiteiten de mogelijkheid om een aantal postdoctorale onderzoekers met 

vaste benoeming de gelegenheid te geven om zich een aantal jaren vrijwel exclusief op onderzoek 

te concentreren. In 2017 lopen er aan de UHasselt zeven zogenaamde BOF-ZAP-mandaten of 

onderzoeksprofessoren. Het betreft 3 permanente onderzoeksprofessoren in de groepen algebra (dr. 

Michel Van den Bergh), theoretische fysica (dr. Christian Van de Broeck) en Centrum van Moleculair 

en Materiaal Modelleren (dr. Michaël Deleuze). Daarnaast zijn er in 2017 vier lopende BOF ZAP-

mandaten:  

- Frank Renner, IMO; 

- Wim Vanhaverbeke, voormalig KIZOK; 

- Anneleen Verhasselt, CenStat; 

- Markus Kleinewietfeld, BIOMED. 

 

6.1.13    BOF apparatuurfonds 

 

Binnen het UHasselt BOF apparatuurfonds worden middelen voorzien om apparatuur aan te kopen. 

Gezien de bedragen die hiervoor binnen het BOF voorzien kunnen worden relatief beperkt zijn, is dit 

programma gekoppeld aan de FWO oproep voor middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur. In 

maart ‘17 lanceerde het FWO de zesde oproep voor middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur. 

Voor deze oproep werden de middelen van 2017 en 2018 samengevoegd.  

 

Middelzware onderzoeksinfrastructuur 

Voor de oproep voor middelzware onderzoeksinfrastructuur (onderzoeksinfrastructuur tussen 

€150.000 en €1.000.000 incl. btw)  loopt de indienings- en selectieprocedure via de Associatie 

Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL). Aangezien het bedrag dat de AUHL, op basis van de 

Herculessleutel, ter beschikking heeft voor de huidige oproep relatief beperkt is, is beslist om deze 

oproep niet open te stellen en de middelen op te sparen tot de volgende oproep in 2019.  
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Zware onderzoeksinfrastructuur 

De oproep voor zware onderzoeksinfrastructuur (onderzoeksinfrastructuur vanaf €1.000.000 incl. 

btw) verloopt volledig via het FWO. De aanvragen worden rechtstreeks bij het FWO ingediend.  

De UHasselt heeft voor beide oproepen wel middelen voorzien binnen het BOF apparatuurfonds om 

te kunnen participeren in aanvragen van andere associaties of voor cofinanciering van een aanvraag 

binnen de oproep van zware onderzoeksinfrastructuur. 

Bij deze oproep werden volgende dossiers ingediend vanuit de UHasselt of met participatie van een 

UHasselt Onderzoeksgroep. 

 

ZW/ 
MZW 

Host 
institution 

Projecttitel Promotor Promotor 
UHasselt 

Aan-

gevraagd 
budget 

Cofin Cofin 
UHasselt 

ZW UHasselt HAXPES: een gebruikers 
platform voor oppervlakte en 
interfaze analyse als speerpunt 
in het materiaal onderzoek 
voor Vlaamse Academia en 
industrie 

Hans-
Gerd 
Boyen 

Hans-Gerd 
Boyen 

€ 1.674.069 € 561.628   

ZW UGent Orbitrap Fusion Lumos Tribrid 
massaspectrometer  voor de 
nieuwste generatie studies op 
kleine organische moleculen, 
metabolieten, peptiden en 
eiwitten 

Sarah De 
Saeger 

Jean-Paul 
Noben 

€ 2.061.776 € 229.086 € 7.385,78 

ZW KU Leuven Small and Wide Angle X-ray 
Scattering for the 
Characterization of the 
Structure and Function of 
Molecules and Materials using a 
Highly Intense Liquid Metal Jet 
Source 

Bart 
Goderis 

Marlies Van 
Bael 

€ 1.763.535 € 200.000 € 25.000 

MZW UGent Een 'respeaking' en 
collaboratief spelgebaseerde 
aanpak tot het bouwen van 
een geparsed corpus van de 
Europees Spaanse dialecten 

Miriam 
Bouzouita 

Karin 
Coninx 

€ 900.169 € 98.109  / 

MZW KU Leuven LS-nanoscopy: Een 
geïntegreerd platform voor 
gecombineerde superresolutie 
microscopie en supersnelle 3-D 
visualisatie van dikke 
biologische stalen 

Stefaan 
Soenen 

Ivo 
Lambrichts 

€ 999.579  / / 

MZW UAntwerpen Een fenotyperingplatform voor 
hoge resolutie 
bladgroeisnelheidmetingen 
onder huidige en toekomstige 
klimaatcondities 

Gerardus 
Beemster 

Ann 
Cuypers 

€ 774.720  /  / 

MZW KU Leuven Integrated Platform for 
Closed)Loop Motor training and 
adaptive Neuromodulation 

Dante 
Mantini 

Raf Meesen   Rand-
apparatuur 
met 
middelen 
BOF 
Apparatuur
-fonds 
(max. 

Tabel 24 Overzicht ingediende dossiers vanuit de UHasselt of met participatie van een UHasselt 

Onderzoeksgroep 

 

Voor drie dossiers werd cofinanciering vanuit het BOF aangevraagd. Deze cofinanciering werd 

voorwaardelijk goedgekeurd en wordt toegekend indien het FWO de betrokken dossiers goedkeurt. 

Verder werd er na interassociatieoverleg nog participatie vanuit de UHasselt voorzien in volgende 
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dossiers voor middelzware onderzoeksinfrastructuur die in andere associaties werden ingediend 

(zonder bijkomende vraag naar cofinanciering vanuit het BOF): 

- I-ATLAS - Infrastructure for Automated Testing of Leaching And Sorption, Gijs Du Laing, UGent. 

Participatie vanuit UHasselt: Sonja Schreurs, copromotor. 

- Screen printing facilities and high resolution Raman imaging of (printed) surfaces and materials, 

Karolien De Wael, UAntwerpen. Participatie vanuit UHasselt: Wim Deferme, opgenomen als 

gebruiker (5% toegang). 

- Water Vapor Transmission Rate (WVTR) tool for the characterisation of extremely good moisture 

barrier materials for medical micro-electronic implants and other applications very sensitive to 

moisture, Herbert De Smet, UGent. Participatie vanuit UHasselt: Wim Deferme, opgenomen als 

gebruiker (max. 10% toegang). 

- Continuous flow chemistry, Bert Maes, UAntwerpen. Participatie vanuit UHasselt: Tanja Junkers, 

aangegeven dat UHasselt interesse heeft om later samen te werken. 

- AsthenesLAB, Johannes Vlaeyen, KU Leuven. Participatie vanuit UHasselt: Katleen Bogaerts, 

opgenomen in gebruikersgroep. 

- Infrastructure for imaging nanoscale processes in gas/vapour or liquid environments, Joke 

Haderman, UAntwerpen. Participatie vanuit UHasselt: Marlies Van Bael en An Hardy. 

 

6.1.14    Beleidsreserve 

 

Jaarlijks wordt er in het BOF een beleidsreserve aangelegd voor het opstarten van strategische 

beleidsprojecten in overeenstemming met het Beleidsplan Onderzoek. Ook worden er binnen dit 

programma middelen voorzien ter ondersteuning van goedgekeurde Europese projecten (ERC-

grants). In 2017 gebeurden er zes nieuwe toekenningen op dit programma. 

 

BOF-nr. Promotors Onderzoeks

-groep / 

instituut 

Titel Totaal-

bedrag 

BOF17BR01 Johan Ackaert CORe Postdoc i.k.v. Impulsplan 

Rechten 

€495.000* 

BOF17BR02 Steven Van 

Passel 

Milieu-

economie 

Projectfinanciering voor 

afwerking doctoraat van 

Sylvie Daniels 

€ 31.100 

BOF17BR03 Michael Deleuze CM³ Herbestemming budgetten € 4.060 

BOF17BR04 Veerle Somers IMMUN, 

BIOMED 

Biological charaterization 

of antibodies associated 

with therapy response in 

rheumatoid arthritis 

€ 92.250** 

BOF17BR05 Bernard 

Vanheusden 

CORe Opportunities and pitfalls 

for sustainable materials 

management in European 

Union Law – EU materials 

law examined 

€ 7.833 

BOF17BR07 Gerrit Janssens LOG Aanvullende financiering 

doctoraat Benny Nyambo 

€ 3.000 

* Totaalbedrag over de periode 2017 – 2022 

** Totaalbedrag over de periode 2017 – 2019 

Tabel 25 Overzicht toekenningen beleidsreserve 
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6.1.15    Besteding van de BOF-middelen  

 

BOF opbrengsten per jaar  

  2013 2014 2015 2016 2017 

Opbrengst        

Toelage Vlaamse 

overheid: 

     

- toelage dept. EWI 3.495.259,20 3.820.357,20 4.160.304,00 4.814.800 5.722.000 

- Methusalem 

toelage 

585.113,70 639.230,50 626.606,00 678.500 738.600 

- BOF-ZAP-toelage 

(vanaf 2016 incl. in 

toelage EWI) 

191.070,60 237.179,40 255.278,80   

- Tenure track 268.709,40 293.700,50 316.105,60 342.300 372.600 

- aanvullende 

middelen 

0 0 0   

- Vermindering 

Bedrijfsvoorheffing 

1.710.000,00 1.781.550,00 1.830.283,00 1.900.283 2.331.000 

Totaal Opbrengst 6.250.152,90 6.772.017,6 7.188.577,40 7.735.883 9.164.200 

min. verplichte 

overschrijving uit 

afdeling Werking * 

982.310,35 1.205.409,00 1.846.870,00 2.367.646 2.825.827 

Totaal Opbrengst + 

Overdracht 

7.232.463,25 7.977.426,60 8.960.447,40 10.103.529 11.990.027 

* Met ingang van 2013 wordt de effectieve overdracht vanuit de afdeling werking naar de afdeling BOF 

gerapporteerd (Bron: jaarverslagen van de dienst Financiën).  

Tabel 26 BOF opbrengsten per jaar 

 

Evolutie BOF-sleutel UHasselt 

Evolutie van de overheidstoelage in het BOF (middelen dept. 
Onderwijs en EWI) 

BOF-sleutel 

1995 230.541   

1996 339.614   

1997 656.918   

1998 893.036   

1999 1.033.394 2,11% 

2000 1.318.793 2,02% 

2001 1.737.089 2,14% 

2002 1.790.000 2,03% 

2003 1.827.700 1,97% 

2004 1.981.100 2,10% 

2005 1.905.600 1,98% 

2006 2.080.900 2,13% 

2007 2.529.700 2,18% 

2008 3.101.700 2,51% 

2009 3.997.204* 2,57% 

2010 3.748.807 2,73% 
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2011 4.069.774 2,91% 

2012 4.297.038 2,85% 

Evolutie van de overheidstoelage in het BOF (middelen dept. 

EWI volgens het nieuw BOF-besluit 

BOF-sleutel 

2013 4.540.153 2,91% 

2014 4.990.467** 3,17% 

2015 5.358.294 3,46% 

2016 5.835.600 3,73% 

2017 6.833.200 4% 

* inclusief toegekend bedrag (€ 439.404,8) voor correctie BOF-sleutel 2008 

** na begrotingscontrole december 2014 

Tabel 27 Evolutie BOF-sleutel UHasselt 

 

Vastleggingen BOF-Budget 

Vastleggingen door het universiteitsbestuur op advies van de Onderzoeksraad ten laste van het BOF-

budget: 

% verdeling uitgaven 2013 2014 2015 2016 2017 

grote projecten* 10,42% 4,47% 0,23% 0,05% 0,00% 

Projecten fundamenteel 
onderzoek 23,16% 24,15% 24,70% 22,18% 22,76% 

Beleidsreserve** 3,26% 4,92% 3,50% 4,92% 6,52% 

Methusalem 7,63% 7,95% 9,06% 9,33% 10,57% 

nieuwe initiatieven 15,85% 15,42% 13,94% 13,63% 12,44% 

reserve projecten 0,75% 1,87% 0,85% 0,00% 0,06% 

bilaterale projecten 2,67% 4,92% 4,13% 4,31% 3,69% 

Apparatuur  0,89% 0,57% 6,58% 9,27% 0,00% 

BOF-ZAP 8,38% 9,83% 9,73% 9,86% 10,16% 

Doctoraatsfonds  14,33% 15,01% 15,35% 15,30% 19,10% 

Doctoraatsfonds nieuwe 
opleidingen*** 0,00% 0,43% 2,19% 3,85% 3,95% 

reserve mandaten 2,57% 2,33% 5,69% 4,16% 9,19% 

Assocbeurzen**** 3,29% 2,52% 2,45% 1,87% 0,43% 

korte verblijven btl 
onderzoekers 0,33% 0,56% 0,96% 0,89% 0,84% 

korte verblijven uitgaand 0,00% 0,31% 0,65% 0,11% 0,23% 

sabbatical 0,00% 0,13% 0,00% 0,25% 0,05% 

postdoctorale onderzoekers 6,48% 4,62% 0,00% 0,03% 0,00% 

* Sinds 2012 is een nieuwe invulling gegeven aan het programma grote projecten. Deze financiering wordt 

sindsdien ingezet voor projecten fundamenteel onderzoek en werking voor de instituten. 

** Sinds 2012 wordt een beleidsreserve aangelegd voor het opstarten van nieuwe financieringslijnen in 

overeenstemming met het nieuwe Beleidsplan Onderzoek. 

*** Het programma doctoraatsfonds voor nieuwe opleidingen is uitdovend, deze middelen zijn sinds 2016 

toegevoegd aan het programma doctoraatsfonds. 
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**** Het programma associatiebeurzen is uitdovend en werd in 2014 vervangen door het tijdelijke programma 

doctoraatsfonds nieuwe opleidingen dat specifiek bestemd was voor de financiering van doctoraatsbeurzen binnen 

de geïntegreerde opleidingen.  

Tabel 28 Vastleggingen BOF-budget 

 

6.2 Vlaamse financieringsprogramma’s voor kennisverleggend onderzoek 

 

6.2.1    FWO-Vlaanderen: mandaten  

 

Aspirantschappen 

Jonge afgestudeerde masters kunnen een aanvraag indienen voor een aspirantschap bij het FWO. 

De aspirantschappen zijn beurzen van tweemaal twee jaar, met een hernieuwingsprocedure na de 

eerste termijn van twee jaar. De nadruk ligt op fundamenteel onderzoek.  

In 2017 dienden vanuit de UHasselt 43 onderzoekers een aanvraag voor een FWO-aspirantschap in. 

- In totaal ontving het FWO 996 aanvragen. Voor de UHasselt werden 10 aanvragen gunstig 

geklasseerd op een totaal van 336 gunstig geklasseerde aanvragen.  

- Conform het FWO budget in 2017, zijn er 219 mandaten beschikbaar. De UHasselt heeft recht 

op 3,2% van deze mandaten oftwel afgerond 7 mandaten. 

Hieronder een historisch overzicht van het aantal aangevraagde, geklasseerde en toegekende FWO-

aspirantschappen van de UHasselt. 

 

Jaar Aanvragen Uhasselt Gunstig 
geklasseerd 

Mandaten 

2004 5 5 2 

2005 8 7 3 

2006 8 7 3 

2007 10 8 4 

2008 12 7 2 

2009 25 23 7 

2010 23 20 5 

2011 20 9 4 

2012 32 8 4 

2013 40 13 7 

2014 40 13 6 

2015 40 11 5 

2016 45 18 8 

2017 43 10 7 

Tabel 29 Historisch overzicht van het aantal aangevraagde, geklasseerde en toegekende FWO-aspirantschappen 

van de UHasselt 

 

Onderstaande UHasselt-doctorandi zijn door het FWO aangesteld in 2017: 

Kandidaat Promotor FWO-Commissie 

B. Vandevoort Frank Neven W&T5 

J. De Brandt Martijn Spruit Med8 

J. Deckers Ann Cuypers Bio2 
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J. Hruby Milos Nesládek W&T7 

J. Lieben Benoît Depaire G&M2 

S. Gielen Wouter Maes W&T4 

V. Stevens Jaco Vangronsveld Bio4 

Reservekandidaat UHasselt 

B. Fernandes Côrtes-Real Markus Kleinewietfeld Med3 

L. Moumdjian Peter Feys Med8 

R. Alfano Michelle Plusquin Med8 

Tabel 30 Overzicht UHasselt-doctorandi zijn aangesteld door het FWO in 2017 

 

Aspirant-hernieuwingen 

Vijf UHasselt onderzoeker dienden een aanvraag voor een aspirant-hernieuwingen in. Alle 

aanvragen werden goedgekeurd. 

Kandidaat Promotor FWO-Commissie 

A. Wouters Karen Smeets Bio2 

B. Joos An Hardy W&T3 

D. Sommer Sven Hendrix Med5 

G. Janssenswillen Benoît Depaire G&M2 

S. Cheruku Dirk Vanderzande IntDis 

Tabel 31 Overzicht toegekende aspirant-hernieuwingen 

 

Postdoctoraal onderzoeker 

Onderzoekers die recent hun doctoraat behaalden kunnen een FWO postdoctoraal mandaat van drie 

jaar aanvragen. Het is eenmaal met drie jaar hernieuwbaar. 

In 2017 dienden vanuit de UHasselt 20 onderzoekers een aanvraag voor een FWO-postdoctoraal 

mandaat (eerste termijn) in. 

- Voor de UHasselt werden 6 aanvragen gunstig geklasseerd op een totaal van 298 gunstig 

geklasseerde aanvragen.  

- Conform het FWO budget in 2017, zijn er 698 postdoctorale mandaten beschikbaar. De UHasselt 

heeft recht op 2,1 % van deze mandaten, oftwel afgerond 4 mandaten. 
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Kandidaat FWO-Commissie Begeleiding 

B. Janssen Med8 Tim Nawrot 

I. Wens Med8 Niels Hellings 

P. Gervois Med8 Ivo Lambrichts 

P. Verstappen W&T4 Wouter Maes 

Reservekandidaat UHasselt 

A. Neven W&T9 Geert Wets 

R. Ramakers W&T5 Kris Luyten 

Tabel 32 Overzicht door het FWO aangestelde postdoctorale onderzoekers eerste termijn van de UHasselt in 

2017 

 

Vanuit de UHasselt werden tevens 5 aanvragen tot hernieuwing van een FWO postdoctoraal mandaat 

ingediend op een totaal van 98 aanvragen. Op het totaal van 98 aanvragen werden er 75 toegekend, 

waarvan 4 voor de UHasselt. Dit komt neer op een aandeel van 5,3%.  

 

Kandidaat FWO-Commissie Begeleiding 

E. Dons IntDis Tim Nawrot 

K. Vrijens Med8 Tim Nawrot 

P. Pobedinskas W&T3 Ken Haenen 

S. Lizin G&M2 Robert Malina 

Reservekandidaat UHasselt 

D. Vanpoucke W&T4 Ken Haenen 

Tabel 33 Overzicht door het FWO aangestelde postdoctorale onderzoekers hernieuwing van de UHasselt in 2017 

 

Hieronder een historisch overzicht van het aantal aangevraagde, geklasseerde en uiteindelijk 

toegekende mandaten van FWO-postdoctorale onderzoekers eerste termijn en hernieuwingen van 

de UHasselt. Voorheen werden de eerste termijn postdocs steeds samengenomen met de 

hernieuwingen. Sinds 2017 wordt de opsplitsing tussen de beide gemaakt, vandaar de som in de rij  

voor 2017 met eerst het cijfer voor de eerste termijn en vervolgens voor de hernieuwing.  

 

Jaar Aanvragen Gunstig geklasseerd Mandaten 

2004 5 5 2 

2005 12 7 4 

2006 7 7 3 

2007 8 8 4 

2008 12 11 5 

2009 13 12 5 

2010 11 6 3 

2011 15 9 5 

2012 17 11 6 

2013 25 14 8 

2014 26 14 8 

2015 27 14 8 

2016 21 16 8 
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2017 20 6+5 4+4 

Tabel 34 Historisch overzicht van het aantal aangevraagde, geklasseerde en uiteindelijk toegekende mandaten 

van FWO-postdoctorale onderzoekers eerste termijn en hernieuwingen van de UHasselt 

 

6.2.2    FWO-Vlaanderen: projecten 

 

Onderzoeksprojecten 

De FWO-onderzoeksprojecten vormen een belangrijk instrument om de samenwerking tussen 

verschillende onderzoeksgroepen te stimuleren. Het FWO stelt werkings-, uitrustings- en 

personeelskredieten ter beschikking van groepen onderzoekers voor het uitvoeren van 

wetenschappelijk hoogstaande projecten en dit voor een periode van vier jaar. 

In 2017 werden vanuit de UHasselt 64 aanvragen voor FWO-onderzoeksprojecten ingediend: 

waarvan 2 lead agency project met Slovenië (ARRS). 

 

Ingediende 

aanvragen 

Aantal 

UHasselt 

Aantal 

totaal 

% Bedrag UHasselt 

1ste dienstjaar 

(€) 

Bedrag Totaal 

1ste dienstjaar 

(€) 

% 

2013 56 1.190 4,70 5.747.114 149.495.184 3,84 

2014 58 1.228 4,72 6.198.755 150.941.000 4,12 

2015 66 1.301 5,07 6.437.559 152.132.876 4,23 

    Totaal budget 

UHasselt 

Totaal budget3  

2016 69 1.395 4,95 21.529.612 531.464.460 4,05 

2017 64 1.367 4,68 20.360.155 528.987.175 3,85 

Tabel 35 Overzicht aanvragen FWO-onderzoeksprojecten 

 

De UHasselt is als promotor en/of copromotor betrokken bij 12 toegekende projecten: 

- 5 projecten in 1ste en 7 projecten in 2de orde goedgekeurd 

- geen lead agency projecten met ARRS goedgekeurd 

 

Toekenning Aantal 

UHasselt 

Aantal 

totaal 

% Bedrag UHasselt 

1ste dienstjaar 

(€) 

Bedrag Totaal 

1ste dienstjaar 

(€) 

% 

2013 11 258 4,26 821.982 21.586.872 3,81 

2014 7 258 2,71 560.254 22.694.856 2,47 

2015 8 219 3,65 571.369 19.289.651 2,96 

    Totaal budget 

UHasselt 

Totaal budget3  

2016 7 261 2,68 2.093.948,90 84.440.497,29 2,48 

2017 12 297 4.04 3.880.822,37 103.338.590,52 3,76 

Tabel 36 Overzicht toekenningen FWO-onderzoeksprojecten 

 

 

 

 

                                                 
3Sinds 2016 geeft FWO enkel het totaal bedrag dat in Vlaanderen is toegekend voor de volledige duur van de 

projecten. Voordien hadden we enkel de toegekende bedragen van het 1ste dienstjaar van het project. 
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De volgende projecten werden in 2017 door het FWO geselecteerd voor financiering: 

Promotor  
(onderzoeksgroep) 

Copromotor Titel Toegekend  
budget  

UHasselt 

Patricia POPELIER 
(UA) 

Wim Marneffe 

(BEW/Economie) 

 

 

 

Quality control throughout the 
legislative cycle 

Geen budget 
aangevraagd 

Koen Pardon 
(BEW/ 
gedragswetenschappen, 
communicatie  
en linguïstiek) 

Luc Deliens (VUB)    Advance care 
planning (ACP) in 
patients with a 
chronic life-limiting 
illness in general 
practice: a RCT on the 

effectiveness of ACP 

on the quality of 
communication and  
concordance between 
preferred and 
delivered end-of-life 
care 

Personeel:  
€ 180 000 (1 
PhD/jaar) 
 
Werking: € 0 
 

Totaal: € 180 

000 

Niels Hellings 
(GLW/ 
Immunologie  
Biochemie/ 
BIOMED) 

Philippe Van den Steen 

(KUL) 

TIMP-1, induced by 
oncostatin M, limits 
inflammation and 
induces repair in the 
damaged CNS 

Personeel:  
€ 356 000 (1 
postdoc/jaar) 
 
Werking:  
€ 161 000 

 
Totaal:  
€ 517 000 

Veerle Somers 

GLW/Immunologie  
Biochemie/BIOMED 

Patrick Verschueren (KUL) Biological 
characterization of 
autoantibodies 

associated with 
therapy response in 
rheumatoid arthritis 

Personeel:  
€ 340 000  
(1 

postdoc/jaar) 
 
Werking:  
€ 149 000 
 
Totaal:  

€ 489 000 

Jerome Hendriks 

GLW/Immunologie - 

Biochemie/BIOMED 

Noam Zelcer (Amsterdam 

Medical Center) 

Lipid overload blunts 
the reparative 
properties of 
phagocytes in MS 
lesions 

Personeel:  

€ 391 762  

 

Werking:  

€ 103 000 

 

Totaal:  
€ 494 762 

Cnudde Veerle (UGent) & 

Bultreys Tom (Imperial 

College London) 

Sorin Pop 

(WET/Computationele 

Wiskunde) 

VisioFlow: Advanced 
macro-model 

generation based on 
micro-scale 
visualization 
experiments of two-
phase flow through 

Personeel:  

€ 0 

 

Werking:  
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porous sedimentary 

rocks. 

€ 89.000 

 

Totaal:  

€  89.000 

Dirk Vanderzande 

(WET/chemie/IMO 

Benoît Champagne 

(Université de Namur) 

Thermally activated 

delayed fluorescence 

– Rational design of 

fluorophores using a 

joined synthetic and 

computational 

chemistry 

approachDevelopment 

of a new internal 

label-free biomarker 

of black carbon 

exposures and its link 

with the early life 

origin of health and 

disease 

concept. 

Personeel:  

€ 180.000 

(1PhD/jaar) 

 

Werking:  

€ 45.000 

 

Totaal:  

€ 225.000 

Jean Manca 

(WET/Fysica/X-lab) 

 Photosynthesis versus 

Photovoltaics : on the 

'universal' role of 

charge transfer states 

Personeel:  

€ 180.000 

(1PhD/jaar) 

 

Werking:  

€ 123.467 

 

Uitrusting:  

€ 35.219 

 

Totaal:  

€ 338.686 

Sven Hendrix 

GLW/Morgologie/BIOMED 

Peter Ponsaerts (UA) Human and murine 

macrophages with a 

stable alternative 

activation as a 

therapeutic tool to 

promote 

neuroregeneration. 

Personeel:  

€ 260.000  

(€ 

65.000/jaar) 

 

Werking:  

€ 140.000 

 

Totaal:  

€ 400.000 
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Wouter Maes 

(WET/Organische en Bio-

polymere Chemie/IMO) 

Koen Vandewal (UHasselt) 

& Guy Van Assche (VUB) 

Solution-processed 

bulk heterojunction 

organic cavities for 

nearinfrared 

photodetection - 

rational combinations 

of novel donor and 

acceptor materials 

and dedicated 

solution processing 

for high 

performance devices 

Personeel: € 

180.000 (1 

PhD/jaar) 

 

Werking: € 

60.000 

 

Totaal: € 

240.000 

Ann Cuypers 

(WET/Milieubbiologie/CMK) 

Els Keunen 

(WET/Milieubbiologie/CMK) 

Getting to the core of 

the cadmium-induced 

cellular signalling 

network in plants – 

Organ does matter 

Personeel:  

€ 180.000 (1 

PhD/jaar) 

 

Werking:  

€ 160.000 

 

Uitrusting:  

€ 26.374,37 

 

Totaal: € 

336.374,37 

Wouter Maes 

(WET/Organische en Bio-

polymere Chemie/IMO) 

Koen Vandewal (UHasselt)  Unraveling and 

stretching the 

fundamental limits of 

near-infrared 

photodetection based 

on organic 

semiconductors 

 

Personeel:  

€ 360.000 (2 

PhD/jaar) 

 

Werking:  

€ 80.000 

 

Totaal:  

€ 440.000 

Tabel 37 Overzicht toekenningen FWO-onderzoeksprojecten  

 

Krediet aan navorsers 

De FWO-kredieten aan navorsers zijn middelen voor jonge en gevestigde onderzoekers (maximum 

niveau hoofddocent). De kredieten bedragen 2.500 tot 40.000 euro en kunnen gebruikt worden voor 

de financiering van apparatuur en werkingskosten.   

In 2017 werden vanuit de UHasselt 24 aanvragen ingediend, op een totaal van 310 aanvragen. Dit 

is goed voor een aandeel van 7,7%. Uiteindelijk werden er 3 aanvragen goedgekeurd, voor een 

bedrag van 130.500 euro. 
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Ingediende aanvragen Aantal UHasselt Aantal totaal % 

2013 13 257 5,06 

2014 13 274 4,7 

2015 21 309 6,8 

2016 24 305 7,8 

2017 24 310 7,7 

Tabel 38 Historisch overzicht ingediende aanvragen FWO-kredieten aan navorsers 

 

Toekenningen Aantal 

UHasselt 

Aantal 

totaal 

% Bedrag  

UHasselt 

(€) 

Bedrag  

Totaal (€) 

% 

2013 1 81 1,23 20.000 2.107.093 0,9 

2014 2 77 2,59 75.455 1.978.969,52 3,81 

2015 3 65 4,6 99.100 1.917.436 5,17 

2016 8 81 9,88 255.416 2.578.656 9.91 

2017 3  101 3,00 103.500 3.425.124,81 3,02 

Tabel 39 Historisch overzicht toekenningen FWO-kredieten aan navorsers 

 

Goedgekeurde aanvragen Krediet aan navorsers 2017: 

Klassering FWO Aanvrager Toegekend budget 

1ste orde Bieke Broux – Niels Hellings € 35.500 

1ste orde Annelies Bronckaers – Niels Hellings  € 38.500 

2de orde Jelle Hendrix – Niels Hellings € 30.000 

Tabel 40 Overicht goedgekeurde aanvragen FWO-kredieten aan navorsers in 2017 

 

6.2.3    Doctoraatsbeurzen Strategisch Basisonderzoek 

 

Met een doctoraatsbeurs Strategisch Basisonderzoek kunnen jonge onderzoekers een doctoraat 

voorbereiden met een onderwerp van strategisch basisonderzoek. Dit houdt uitdagend en 

vernieuwend onderzoek in, dat op langere termijn kan leiden tot innovatieve toepassingen 

(producten, processen, diensten) met economische toegevoegde waarde voor specifieke bedrijven, 

een collectief van bedrijven of een sector, of aansluitend bij de VRWI-transitiegebieden.  

Vanuit de UHasselt werden 23 ontvankelijke kandidaatstellingen ingediend in 2017. Daarvan hebben 

3 kandidaten een beurs behaald. Onderstaande tabel geeft de resultaten van dit en vorig jaar. 

 

 

 

 

 

http://www.vrwi.be/publicaties/vlaanderen-transitie
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Volgende UHasselt kandidaten behaalden in 2017 een Doctoraatsbeurs Strategisch Basisonderzoek: 

 

 Kandidaten promotor faculteit vakgroep  oz-groep Oz-

instituut 

1 Paulien Baeten Niels Hellings GLW Fysiologie - biochemie 

- immunologie 

Immunologie - 

Biochemie 

BIOMED 

2 Martijn 

Mertens 

Dirk 

Vanderzande 

WET Chemie Organische en 

Bio-polymere 

Chemie 

IMO 

3 Senne Seneca Anitha 

Ethirajan 

WET Fysica Materiaalfysica IMO 

Tabel 42 Overzicht toekenningen doctoraatsbeurzen Strategisch Basisonderzoek 

 

6.2.4    Strategisch BasisOnderzoek (SBO)  

 
Strategisch basisonderzoek (SBO) is op langere termijn gericht onderzoek dat het opbouwen van 

wetenschappelijke of technologische capaciteit beoogt die de basis vormt voor economische en/of 

maatschappelijke toepassingen in Vlaanderen. Het financieringskanaal Strategisch BasisOnderzoek 

is dan ook gericht op de uitbouw van strategische onderzoeksinvesteringen, gebaseerd op twee 

essentiële aspecten: het hoogwaardig karakter van het basisonderzoek en het strategisch belang en 

de omvang van de valorisatieperspectieven op termijn in Vlaanderen (economisch of 

maatschappelijk).  

In 2017 werden 15 aanvragen ingediend: bij 8 aanvragen is de Universiteit Hasselt coördinator, bij 

7 aanvragen is de Universiteit Hasselt partner. Van deze 15 ingediende aanvragen werden 4 

aanvragen gehonoreerd: bij de aanvraag EcoCities treedt de UHasselt als coördinator op. 

 

 Titel project Toegekend 

budget UHasselt 

(totaal budget 

project) 

Duur project 

Tom Artois  

(Centrum voor 

Milieukunde) 

EcoCities: Green roofs and 
walls as a source for   

ecosystem services in future 
cities 

€ 1.306.029 

(€ 2.349.202) 

01.01.2018-

31.12.2021 

Kris Braekers 

(Logistiek) 

Data-driven logistics € 391.252 

(€ 2.251.504) 

01.01.2018-

31.12.2021 

 Aantal aanvragen Aantal toegekende beurzen 

 2017 2016 2017 2016 

N % N % N % N. % 

UHasselt 23 3 28 4 3 1,5 4 2 

Totaal 672 100 662 100 200 100 200 100 

Tabel 41 Overzicht aanvragen en toekenningen doctoraatsbeurzen Strategisch Basisonderzoek 

http://www.uhasselt.be/UH/Onderzoeksgroepen/DetOndgr.html?oid=43
http://www.uhasselt.be/UH/Onderzoeksgroepen/DetOndgr.html?oid=43
http://www.uhasselt.be/UH/Onderzoeksgroepen/DetOndgr.html?oid=62
http://www.uhasselt.be/UH/Onderzoeksgroepen/DetOndgr.html?oid=62
http://www.uhasselt.be/UH/Onderzoeksgroepen/DetOndgr.html?oid=62
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Ken Haenen 

(Instituut voor 

Materiaalonderzoek) 

DIAQUANT: DIAMOND 

QUANTUM SENSORS AND 

IMAGERS 

€ 536.538 

(€ 2.000.388) 

01.01.2018-

31.12.2021 

Griet Verbeeck 

(Arck) 

ReTax - Rethinking Real 
Estate Taxation 

€ 219.864 

(€ 1.679.500) 

01.01.2018-

31.12.2021 

Tabel 43 Overzicht gehonoreerde aanvragen SBO 

 

6.2.5    Toegepast Biomedish onderzoek met primair Maatschappelijke finaliteit (TBM) 

 

Het TBM-programma beoogt op lange termijn bij te dragen aan de implementatie van (nieuwe) 

therapieën, diagnosetechnieken en preventiemethoden die ,door een gebrek aan industriële 

interesse, zonder overheidsfinanciering niet tot bij de patiënt zouden geraken. 

In 2017 werden 2 aanvragen ingediend waarbij de Universiteit Hasselt betrokken is. Van deze 

aanvragen werd er 1 goedgekeurd. 

 Titel project Toegekend budget 

UHasselt (totaal 

budget project) 

Duur project 

Paul Dendale  

(Health Care) 

The education and 
communication pillars of 

integrated 

care for atrial fibrillation 

€ 124.467 

(€ 967.703) 

01.10.2017-

30.09.2021 

Tabel 44 Goedgekeurde aanvraag TBM-programma 

 
6.2.6    FWO-Vlaanderen: Internationale contacten, mobiliteit en samenwerking  

 

Naast mandaat- en projectfinanciering, heeft het FWO ook verschillende programma’s voor mobiliteit 

en internationale samenwerking.  

 

Wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap  

Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschappen (WOG) zijn internationale netwerken van 

onderzoekers, die nationale en internationale samenwerking op postdocniveau bevorderen.  

De Universiteit Hasselt is in vier lopende WOG’s betrokken.   

 

Naam WoG Kerngroep UHasselt 

Empirische en methodologische uitdagingen 

in keuze- experimenten 

Sandra Rousseau 

KU Leuven 

Steven Vanpassel  

Environmental Economics 

Asymptotische theorie voor multidimensionale 

statistiek 

Gerda Claeskens  

KU Leuven 

Anneleen Verhasselt   

Centrum voor Statistiek 

Texts~ Buildings: dissecting Transpositions in 

Architectural knowledge (1880-1980) 

Rajesh Heynickx   

KU Leuven 

Jan Vanrie  

Arck 

Process mining, de volgende generatie Koen Vanhoof  

UHasselt 

=kerngroep 

Tabel 45 Lopende WOG’s met UHasselt  

 

Krediet voor een kort verblijf in het buitenland - Krediet voor deelname aan congres in het 

buitenland 

Deze mobiliteitsprogramma’s van het FWO financieren korte buitenlandse onderzoeksverblijven aan 

een onderzoeksinstelling of voor het bijwonen van een congres.  
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 Biologische 

wetensch. 

Cultuur 

wetensch. 

Gedrag 

& 

maatsch. 

Inter- 

disciplinair 

Medische 

wetensch.  

Wetensch. 

& Techno. 

Totaal Totaal 

% 

UHasselt 

- ingediend 

 

4 

 

1 

 

8 

 

5 

 

20 

 

29 

 

67 

 

- 

goedgekeurd 

2 0 5 1 17 18 43 64,2 

Alle 

aanvragen 

- ingediend 

 

304 

 

187 

 

355 

 

72 

 

435 

 

488 

 

1.841 

 

- 

goedgekeurd 

218 114 193 36 299 319 1.179 64,0 

Tabel 46 Overzicht FWO kort verblijf + deelname congres 2017 

 

Krediet voor een lang verblijf in het buitenland 

Het FWO Krediet voor een lang verblijf voorziet financiering voor lange onderzoeksverblijven van 1 

maand tot 12 maanden. 

 

 Biologisch

e 

wetensch. 

Cultuur 

wetensc

h. 

Gedrag 

& 

maatsch

. 

Inter- 

disciplinai

r 

Medische 

wetensch.  

Wetensch. 

& Techno. 

Totaal Totaal 

% 

UHasselt 

- ingediend 

 

1 

 

0 

 

2 

 

2 

 

2 

 

7 

 

14 

 

- goedgekeurd 1 0 0 1 2 6 10 71,4 

Alle aanvragen 

- ingediend 

 

39 

 

49 

 

99 

 

15 

 

68 

 

123 

 

393 

 

- goedgekeurd 35 43 57 9 58 112 314 79,9 

Tabel 47 Overzicht FWO lang verblijf 

 

Organisatie van wetenschappelijke congressen in België 

Het FWO voorziet jaarlijks financiering voor de organisatie van wetenschappelijke congressen in 

België. In 2017 kreeg het FWO 127 aanvragen, 96 werden er goedgekeurd. UHasselt onderzoekers 

maakten in 11 van de goedgekeurde aanvragen deel uit van het organiserend comité. 

 

Wetenschappelijke opdrachten (sabbatical leave) 

Het krediet voor wetenschappelijke opdrachte geeft ZAP-leden de kans om een periode van max. 

een jaar te wijden aan onderzoek. In 2017 waren er geen indieningen vanuit de UHasselt. 

 

6.2.7    FWO - ERA-NET  

 

European Research Area Networks, kortweg ERA-NET is een programma van de Europese Commissie 

dat samenwerking van onderzoekers uit verschillende landen in Europa en daarbuiten stimuleert. In 

Vlaanderen organiseren het FWO en VLAIO oproepen van ERA-NET rond bepaalde disciplines en 

thema’s.  
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Binnen het ERA-net programma werden in 2017 3 projecten goedgekeurd en FWO optreedt als 

financierende instantie.  

 

Call Financieringskanaal Principal 

Investigator 

Acroniem UHasselt 

rol 

ERA-NET 

Smart Urban Futures 

FWO 

onderzoeksprojecten 

Oswald Devisch CAPA.CITY coördinator 

ERA-NET QuantERA  FWO-SBO Milos Nesladek Q‐Magine coördinator 

ERA-NET QuantERA   FWO-SBO Milos Nesladek NanoSpin Partner 

Tabel 48 Overzicht goedgekeurde ERA-NET projecten 

  

6.2.8    FWO – Onderzoeksinfrastructuur 

 

Sinds 2016 is het Herculesprogramma voor middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur 

ondergebracht bij het FWO.  

Voor de oproep van 2017 werden de middelen van 2017 en 2018 samengevoegd. Voor de oproep 

voor middelzware onderzoeksinfrastructuur (onderzoeksinfrastructuur tussen €150.000 en 

€1.000.000)  liep de indienings- en selectieprocedure  via de Associatie Universiteit-Hogescholen 

Limburg. Aangezien het bedrag dat de AUHL, op basis van de Herculessleutel, ter beschikking heeft 

voor de huidige oproep relatief beperkt is, is beslist om deze oproep niet open te stellen en de 

middelen op te sparen tot de volgende oproep in 2019.  

De oproep voor zware onderzoeksinfrastructuur (onderzoeksinfrastructuur vanaf €1.000.000) 

verloopt volledig via het FWO. Er was voor de UHasselt onderzoekers wel de mogelijkheid om te 

participeren in aanvraagdossiers voor middelzware onderzoeksinfrastructuur die via andere 

associaties werden ingediend, cf. punt 5.1.13 van dit jaarverslag. 

 

Middelzware Onderzoeksinfrastructuur 

Hieronder volgt een overzicht van de dossiers die in andere associaties werden ingediend, waarbij 

een Onderzoeksgroep van de UHasselt participeert. 

 

Host 
institution 

Projecttitel Promotor Promotor 
UHasselt 

Aan-

gevraagd 
budget 

Cofin Cofin 
UHasselt 

UGent Een 'respeaking' en 
collaboratief spelgebaseerde 
aanpak tot het bouwen van 
een geparsed corpus van de 
Europees Spaanse dialecten 

Miriam 
Bouzouita 

Karin 
Coninx 

€ 900.169 € 98.109  / 

KU Leuven LS-nanoscopy: Een 
geïntegreerd platform voor 
gecombineerde superresolutie 
microscopie en supersnelle 3-D 
visualisatie van dikke 
biologische stalen 

Stefaan 
Soenen 

Ivo 
Lambrichts 

€ 999.579  / / 

UAntwerpen Een fenotyperingplatform voor 
hoge resolutie 
bladgroeisnelheidmetingen 
onder huidige en toekomstige 
klimaatcondities 

Gerardus 
Beemster 

Ann 
Cuypers 

€ 774.720  /  / 
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KU Leuven Integrated Platform for 
Closed)Loop Motor training and 
adaptive Neuromodulation 

Dante 
Mantini 

Raf Meesen   Rand-
apparatuur 
met 
middelen 
BOF 
Apparatuur-
fonds  

Tabel 49 Overzicht dossiers ingediend in andere associaties met participatie van Onderzoeksgroep van de 

UHasselt  

 

Zware Onderzoeksinfrastructuur 

Binnen de oproep voor zware onderzoeksinfrastructuur werd 1 dossier ingediend waarbij UHasselt 

hoofdinstelling is en 2 dossiers waarbij een UHasselt Onderzoeksgroep participeert. 

Hieronder volgt een overzicht van de dossiers die binnen zware onderzoeksinfrastructuur werden 

ingediend, waarbij UHasselt hoofdinstelling of partner is. Is er ook telkens aangegeven of er 

cofinanciering vanuit het BOF apparatuurfonds werd aangevraagd. 

 

Host 
institution 

Projecttitel Promotor Promotor 
UHasselt 

Aan-

gevraagd 
budget 

Cofin Cofin 
UHasselt 

UHasselt HAXPES: een gebruikers 
platform voor oppervlakte en 
interfaze analyse als speerpunt 
in het materiaal onderzoek 
voor Vlaamse Academia en 
industrie 

Hans-
Gerd 
Boyen 

Hans-Gerd 
Boyen 

€ 1.674.069 € 561.628   

UGent Orbitrap Fusion Lumos Tribrid 
massaspectrometer  voor de 
nieuwste generatie studies op 
kleine organische moleculen, 
metabolieten, peptiden en 
eiwitten 

Sarah De 
Saeger 

Jean-Paul 
Noben 

€ 2.061.776 € 229.086 € 7.385,78 

KU Leuven Small and Wide Angle X-ray 
Scattering for the 
Characterization of the 
Structure and Function of 
Molecules and Materials using a 
Highly Intense Liquid Metal Jet 
Source 

Bart 
Goderis 

Marlies Van 
Bael 

€ 1.763.535 € 200.000 € 25.000 

Tabel 50 Overzicht dossiers ingediend binnen zware onderzoeksinfrastructuur met UHasselt als hoofdinstelling 

of partner 

 

6.3 Interuniversitaire attractiepolen (IUAP)  

 

Het federale programma ‘interuniversitaire attractiepolen (IUAP)’ ondersteunt onderzoeksgroepen 

aan beide kanten van de taalgrens. Een Interuniversitaire Attractiepool bestaat uit minstens drie 

partners uit drie verschillende instellingen uit beide taalgemeenschappen. De financiering van een 

IUAP bedraagt vijf jaar en kan eventueel verlengd worden.  

Het programma zit intussen in fase VII. Deze fase loopt van 2012-2017. De UHasselt participeert in 

volgende vijf IUAP’s:  

- Molecular and Cellular Mechanisms of Electrical Excitability 

 Coördinator: Karin R. Sipido, KUleuven 

 UHasselt: Jean-Michel Rigo, BIOMED 

- Models and methods for Combinatorial Optimization 

 Coördinator: Bernard Fortz (Université Libre de Bruxelles) 

 UHasselt: Gerrit Janssens en An Caris, ozgroep Logistiek, faculteit BEW 

- T-celbiologie 
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 Coördinator: Oberdan Leo, ULB 

 UHasselt: Niels Hellings, BIOMED 

- Developing crucial Statistical methods for Understanding major complex Dynamic Systems in 

natural, biomedical and social sciences (StUDyS) 

 Coördinator: Irène Gijbels, KULeuven 

 UHasselt: Christel Faes, CenStat 

- Functional Supramolecular Systems (FS2) 

 Coördinator: Dirk DE VOS, KULeuven 

 UHasselt: Dirk Vanderzande, IMO 

 

Het IUAP-programma werd afgebouwd en vervangen door het FWO EOS-programma. 

 

6.4 Financiering onderzoeksinfrastructuur   

 

6.4.1    Vlaams Supercomputer Centrum  

 

Het Vlaamse Supercomputer Centrum (VSC) is een samenwerking van de Vlaamse associaties, 

gefinancierd door de Vlaamse overheid, waarbij computerinfrastructuur ter beschikking gesteld 

wordt. Deze infrastructuur bevindt zich aan de KU Leuven, de Universiteit Gent, de Vrije Universiteit 

Brussel en de Universiteit Antwerpen.  

Door financiering van de zogenaamde Tier 2-infrastructuur, in kader van een 

samenwerkingsovereenkomst met de KU Leuven, kan de UHasselt een aandeel in de rekencapaciteit 

gebruiken. Prof. dr. Sorin Pop en dr. Sofie Thijs (als vervanger) vertegenwoordigt de belangen van 

de UHasselt onderzoekers in de gebruikerscommissie van deze Tier 2-infrastructuur. In de loop van 

2017 werd de capciteit van het scratch filesysteem meer dan verdubbeld. 

Sinds 2012 beschikt het VSC ook over Tier 1-infrastructuur, ingebed in het rekencentrum van de 

Universiteit Gent. De tweede Tier-1, geïnstalleerd in Leuven, is in productie sinds november 2016. 

Toegang tot deze infrastructuur is gebaseerd op projectaanvragen, beoordeeld door een 

internationale commissie. UHasselt onderzoekers dienden enkele succesvolle projectaanvragen in. 

In december werd Alexander Jaust, een nieuwe VSC-medewerker voor UHasselt, deeltijds in dienst 

genomen. Zodra hij zijn doctoraat verdedigd heeft in 2018 zal hij voltijds voor het VSC gaan werken. 

Rafal Al-Tekreeti helpt het VSC een communicatiestrategie uit te werken. Hij startte hiermee op 

deeltijdse basis in november 2017. 

 

Vorming en opleiding 

Opleiding van gebruikers en sensibilisering van potentiële gebruikers van de rekeninfrastructuur blijft 

een kerntaak voor het VSC. In 2017 concentreerde het VSC zijn inspanningen voor de UHasselt 

vooral op gerichte hands-on sessies om specifieke gebruikers of onderzoeksgroepen vertrouwd te 

maken met de mogelijkheden van High Performance Computing (HPC). Er werden ook sessies 

ingericht voor een heterogeen publiek over wetenschappelijk programmeren met Python en machine 

learning (oktober-november 2017). Ook voor de Doctoral School of Sciences & Technologie werd een 

informatiesessie georganiseerd. Daarnaast staat het opleidingsaanbod van de centrale 

informaticadienst van de KU Leuven (ICTS) steeds open voor de onderzoekers van de UHasselt. 

Ook bijscholing van eigen medewerkers behoort tot de vormingsopdracht van het VSC. Geert Jan 

Bex nam deel aan tutorial sessions georganiseerd tijdens de ISC’17 conferentie te Frankfurt en 

diverse webinars over HPC gerelateerde onderwerpen. 

KU Leuven neemt als third-party deel aan de PRACE 5de implementatie fase via een overeenkomst 

met Cenairo, de organisatie die de Waalse Tier-1 infrastructuur uitbaat. In work package 4 wordt 

door KU Leuven een MOOC (Massive Online Open Course) ontwikkeld met als titel ‘Defensive 

programming and debugging` waarvan de inhoud gebaseerd is op bestaand materiaal ontwikkeld 
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door Geert Jan Bex. Hij zal ook bijdragen aan de realisatie van deze MOOC, die life zal gaan in 

oktober 2018. 

 

6.5 Horizon 2020  

 

Horizon 2020 is het nieuwe Europese programma dat Europese onderzoek- en innovatiefinanciering 

bundelt. Het is gestructureerd in drie pijlers: ‘Excellent Science’, ‘Industrial Leadership’ en ‘Societal 

Challenges’.  

 

6.5.1    Excellent Science 

 

Binnen de pijler Excellent Science van H2020 liepen in 2016 vanuit de UHasselt onderstaande 

projecten en projectaanvragen .  

 

ERC 

De European Research Council (ERC) kent jaarlijks de prestigieuze ERC-beurzen toe aan 

toponderzoekers in verschillende carrièrestadia. De Universiteit Hasselt heeft hiervan twee lopende 

onderzoeksprojecten gefinancierd door ERC, nl. het Starting Grant project ‘ENVIRONAGE’ van prof. 

Tim Nawrot (Faculteit WET – Onderzoeksinstituut CMK) (nog binnen FP7) en het Consolidator Grant 

project ‘TRANSMID’ van prof. Niel Hens (Faculteit WET – Onderzoeksinstituut CenStat).  

Voorts trok de UHasselt de afgelopen jaren ook prof. Kleinewietfeld en prof. Vermang aan. Prof. 

Kleinewietfeld verwierf via VIB in 2014 een ERC Starting Grant getiteld ENVIROIMMUNE, en prof. 

Vermang verwierf in 2016 via IMEC een ERC Starting Grant getiteld Uniting PV.  

Voorts keurde de onderzoeksraad en Raad van Bestuur in 2017 een nieuw versterkt incentivebeleid 

uit t.a.v. ERC-aanvragers en –mandatarissen binnen de UHasselt. Dit leidde in het najaar van 2017 

tot een verhoogd aanvraagcijfer van ERC Starting Grants vanuit de UHasselt.  

 

Naam Onderzoekseenheid StGr submitted 

Karen Vrijens CMK x 

Janneke Hogervorst CMK x 

Bert Conings IMO x 

Momo Safari IMO x 

Naveen Reddy IMO x 

Sabine Langie*  

(Host: VITO; UH: partner) 

CMK 

x 

Stoffel Janssens IMO x 

Tabel 51 Overzicht aanvragen ERC Starting Grants UHasselt 

 

Marie Sklodowska Curie Acties  

De Marie Sklodowska Curie Acties (MSCA) van Horizon 2020 voorzien financiering voor onder andere 

mobiliteitsbeurzen (individual fellowships) en netwerken (Initial Training Networks). De Individual 

fellowships geven onderzoekers de kans om onderzoek te verrichten in Europa of in de rest van de 

wereld. Met de financiering voor ITN kunnen universiteiten netwerken opstarten voor junior 

onderzoekers. Binnen de Marie Sklodowska Curie Actions voorziet de Europese Commissie ook 

financiering binnen het Cofund programma. Dit programma biedt cofinanciering voor het inrichten 

van nieuwe of bestaande regionale, nationale en internationale beurzenprogramma’s. 
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De Universiteit Hasselt was reeds betrokken als partner (beneficiary) bij een marie curie ITN project. 

In 2017 werd ook een MSCA Individual Fellowship goedgekeurd en was de UHasselt betrokken bij 

een goedgekeurde Cofund. 

   

 

 

6.5.2    Societal Challenges 

 

Binnen de pijler ‘Societal Challenges’ van H2020 wil de Europese Commissie maatschappelijke 

uitdagingen waarmee Europa vandaag geconfronteerd wordt interdisciplinair aanpakken en 

mogelijke oplossingen aanbieden. De maatschappelijke uitdagingen waarop deze pijlerfocust zijn: 

- Health, demographic change and wellbeing; 

- Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research, and the bio-economy; 

- Secure, clean and efficient energy; 

- Smart, green and integrated transport; 

- Inclusive, innovative and reflective societies; 

- Climate action, resource efficiency and raw materials 

- Secure societies. 

De Universiteit Hasselt was reeds betrokken als partner (beneficiary) bij vijf societal challenges 

projecten en één als derde partij.  

 

Call Principal 

Investigator 

Acroniem UHasselt rol Gehonoreerd 

SC1-PM-05-2016 Tim Nawrot HBM4EU Third party UHasselt:  

95.464 euro 

SCC-01-2015 Ansar-Ul-

Haque YASAR  

Iscape Beneficiary UHasselt: 

548 325 euro 

PHC-10-2014 Inge GYSSENS  FAPIC Beneficiary UHasselt: 

336 504 euro 

MG-3.4-2014 Stijn DANIELS InDeV Beneficiary UHasselt: 

595 000 euro 

SFS-19-2014 Steven VAN 

PASSEL  

SUFISA Beneficiary UHasselt: 

400 601 euro 

Tabel 53 Overzicht societal challenges projecten waarbij de UHasselt betrokken was 

 

 

 

 

 

 

Call Principal Investigator Acroniem UHasselt rol Gehonoreerd 

ITN Liesbeth Huybrechts CHEurope Beneficiary UHasselt: 250.560 

euro 

Cofund Tomasz Burzykowski IMPRESS Partner 

institution 

/ 

IF Benny Borremans 

(promotor: Niel Hens) 

SPIL Beneficiary UHasselt: 240.530,40  

Tabel 52 Overzicht Marie Sklodowska Curie Acties 



67  

 

6.5.3    Industrial Leadership 

 

De pijler ‘Industrial Leadership’ is gericht op industrie en innovatie en biedt mogelijkheden voor 

toegepast onderzoek. Met deze pijler investeert Europa in belangrijke industriële technologieën (Key 

Enabling Technologies (KET’s)) en wil de deelname van Europese bedrijven in onderzoek en innovatie 

verhogen. In 2017 werd er een project goedgekeurd: 

 

Call Principal 

Investigator 

Acroniem UHasselt rol Gehonoreerd 

H2020-ICT-2016-2017  Wim Lamotte Marconi Beneficiary UHasselt: 

444 375 euro 

Tabel 54 Goedgekeurt project in 2017 in kader van "industrial leadership" 

 

 
6.6 Fulbright  

 

In 2015 heeft de UHasselt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het prestigieuze 

beurzenprogramma Fulbright, met het oog op het stimuleren van mobiliteit naar de Verenigde 

Staten. In het kader van deze overeenkomst, heeft Hannelore Niesten (faculteit Rechten) in 2017 

een Fulbright-beurs behaald. Met deze beurs en UHasselt cofinanciering, kan Hannelore Niesten in 

2017 en 2018 een onderzoeksverblijf financieren aan Levin Collega (Florida) en NYU (New York).  

 

English Teaching Assistant 

Sinds September 2017 heeft de UHasselt voor het eerst een Fulbright English Teaching Assistant 

(ETA) in dienst. Met gezamelijke financiering van Fulbright, UHasselt en de Associatie Universiteit-

Hogescholen Limburg verblijft ETA Jean Bodet een academiejaar aan de UHasselt. Jean Bodet staat 

de universiteit en PXL bij in allerhaande taalgerelateerde activiteiten (English coursese, 

workshops,…) en dit gedurende het academiejaar 2017-2018. 
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7 Uitbouw van toegepast onderzoek en innovatie  

 

Omdat innovatie de hefboom is tot welvaart en welzijn, investeert de Universiteit Hasselt in 

strategisch basisonderzoek met het oog op valorisatie. Het ontwikkelen van maatschappelijk en 

economisch relevante kennis en de externe verspreiding ervan is dan ook prioritair. Voor het 

realiseren van deze doelstelling is een sterke participatie aan toegepaste onderzoeksprogramma’s 

essentieel. Nieuwe opportuniteiten die zich aandienen worden optimaal benut voor het verder 

uitbouwen van de toegepaste kennis. 

 

7.1 VLAIO 

 

Eén van de taken van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) is het selecteren en 

financieel steunen van projecten en activiteiten ter bevordering van het innoverend vermogen en 

ondernemerschap. Zo geeft VLAIO directe steun voor O&O en innovatie aan grote bedrijven en kmo’s 

via onder andere O&O-bedrijfssteun, het kmo-programma en sprint-projecten. Daarnaast zijn er 

specifieke instrumenten voor samenwerkingsverbanden en onderzoekscentra zoals Het Tetra-fonds, 

landbouwonderzoek en VIS-projecten. Naast steun voor projecten, biedt het VLAIO ook 

ondersteuning voor persoonsgebonden financiering via de Baekeland- en Innovatiemandaten. 

 

7.1.1    Baekeland-mandaten en innovatiemandaten 

 

Baekelandmandaten 

Het VLAIO-Baekelandprogramma beoogt de financiering van doctoraatsprojecten in nauwe 

samenwerking met een bedrijf. De financiering van het doctoraat wordt gedeeld door VLAIO en het 

bedrijf. In 2017 werd vanuit de UHasselt 1 Baekeland-mandaat ingediend en goedgekeurd. 

 

 Kandidaat promotor faculteit vakgroep  oz-groep 

1 Sarah 

Misplon 

Wim 

Marneffe 

Bedrijfseconomi

sche 

Wetenschappen 

Economie Economie en 

beleidsmana

gement 

Tabel 55 Overzicht goedgekeurd Baekeland-mandaat in 2017 

 

7.1.2    TETRA   

 

Het TETRA-programma stimuleert kennisoverdracht tussen hogescholen en universiteiten, en 

ondernemingen. Het einddoel is dubbel. Enerzijds wil het VLAIO de innovatiecapaciteit bij bedrijven 

en ondernemingen actief in de social profit sector verhogen door het omzetten van technologie en 

kennis naar concrete toepassingen. Anderzijds beoogt het VLAIO het verhogen van de kennisbasis 

bij hogescholen en universiteiten ter verbetering van het onderwijs en de maatschappelijke 

dienstverlening. In 2017 werd 4 aanvragen ingediend waarin de Universiteit Hasselt betrokken is. 

Van de ingediende aanvragen werden 3 aanvragen goedgekeurd. Bij het project “Material world” 

treedt de UHasselt als coördinator op, bij de andere projecten is de UHasselt als partner betrokken: 

 

 Titel project Toegekend 

budget UHasselt 

(totaal budget 

project) 

Duur project 

Wim Deferme 3D-ElektroPrinT € 135.924 

(€ 405.283) 

01.12.2017–30.11.2019 
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(Instituut voor 

Materiaalonderzoek) 

 

Printen van vlakke en 

vrijevorm 

Elektronische/elektrische 

Toepassingen 

Benoît Depaire 

(Beleidsinformatica) 

Transport met pit 

Procesinnovatie in de 

Vlaamse transportsector 

€ 147.760 

(€ 443.470) 

01.12.2017–30.11.2019 

Katelijn Quartier 

(ArcK) 

Material world: 

Sensorische ervaring en 

duurzaamheid als strategie 

bij materiaalkeuzes voor 

winkelinterieurs 

€ 295.125 

(€ 439.921) 

01.10.2017-30.09.2019 

Tabel 56 Overzicht projecten in TETRA-programma waarbij de UHasselt betrokken is 

 

7.2 Doctoraten in samenwerking met bedrijfspartners 

 
Hoewel de grote meerderheid van de UHasselt-doctoraten gefinancierd wordt via de overheid (FWO, 

VLAIO, BOF, …), zijn er ook doctoraten die door een externe partij zoals een bedrijf, een ziekenhuis, 

een vzw of een onderzoekscentrum worden gefinancierd. In overleg met TTO stelt DOC hiervoor de 

nodige contractuele overeenkomsten op. Deze leggen ondermeer de omvang, duur en finaliteit van 

de financiering vast. Twee mogelijke kanalen waarlangs bedrijven kunnen investeren in een 

doctoraat aan de UHasselt zijn via een Baekelandmandaat (VLAIO) of via een gift, legaat of 

sponsoring via het Universiteitsfonds.  

In 2017 waren er 19 lopende extern gefinancierde doctoraten en werden er 4 nieuwe opgestart in 

samenwerking met o.a. SCK-SCEN, Möbius Business Redesign en VITO. Binnen het ‘Limburg Clinical 

Research Program (LCRP) UHasselt-ZOL-Jessa' waren er 26 lopende extern gefinancierde doctoraten, 

waarvan 3 nieuw opgestarte. In totaal spreken we van 49 lopende extern gefinancierde doctoraten, 

waarvan 7 nieuwe. 

 

7.3 Regionale financieringsprogramma’s voor onderzoek en innovatie 

 

7.3.1    Regionale financieringskanalen voor onderzoek met bedrijven  

 

Financieringskanalen voor onderzoek met bedrijven  

Zowel door de overheid als binnen bepaalde projecten wordt financiering ter beschikking gesteld van 

bedrijven die willen innoveren en hiervoor beroep doen op kennisinstellingen. De TTO adviseert 

onderzoekers en bedrijven bij aanvragen in deze kanalen. Anderzijds is de TTO de beheerder van de 

KMO-portefeuille voor de UHasselt. In 2017 werden 8 dossiers goedgekeurd, afkomstig uit 

verschillende domeinen (industriële ingenieurswetenschappen, architectuur, statistiek, chemie en 

mobiliteitswetenschappen). Hiernaast liep er binnen het Instituut voor Materiaalonderzoek (imo-

imomec) ook dienstverlening met KMO-portefeuille steun, maar deze aanvragen werden via IMEC 

ingediend. 

 

Interreg projecten met en voor bedrijven 

De TTO was in 2017 als geassocieerde partner betrokken bij twee Interreg-projecten: Busybee en 

Early Tech. 

Deze projecten wordt in detail besproken onder paragraaf 7.1.2.  
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7.4 EU-programma’s 

 

 Naast het Kaderporgramma (zie 5.4) zijn er nog andere belangrijke Europese 

financieringsinstrumenten voor onderzoek. De Europese Unie heeft verschillende structuurfondsen 

om doelstellingen rond regionaal beleid/cohesiebeleid te verwezenlijken zoals:  

- het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 

- het Europees Sociaal Fonds (ESF) 

- het Cohesiefonds. 

Deze fondsen ondersteunen acties die bijdragen tot duurzame economische ontwikkeling en 

tewerkstellingscreatie, en het realiseren van objectieven van de Europa2020-strategie voor een 

slimme, duurzame en inclusieve groei. Dit gebeurt in het kader van 2 doelstellingen: 

- Investeren in groei en werkgelegenheid 

- Europese Territoriale Samenwerking 

 

7.4.1    EFRO – Interreg 

 

Het EFRO-luik van het cohesiebeleid in Vlaanderen bestaat uit het EFRO-Vlaanderen programma en 

de Interreg-programma’s. 

Het Vlaamse EFRO-programma subsidieert projecten die het concurrentievermogen vergroten en de 

werkgelegenheid stimuleren. Het operationeel meerjarenprogramma 2014-2020 is opgebouwd rond  

4 inhoudelijke prioriteitsassen: 

- As 1: Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie; 

- As 2: Versterken van het concurrentievermogen van kmo's; 

- As 3: Bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie; 

- As 4: Bevorderen van een duurzame grootstedelijke ontwikkeling. 

In 2017 werd 1 goedgekeurd project binnen EFRO-Vlaanderen opgestart waarbij de UHasselt als 

partner betrokken is:  

 

 Titel project Budget UHasselt 

(totaal budget 

project) 

Duur project 

Jean Manca 

(X-Lab) 

Digitale versnelling € 312.031 

(€ 2.352.781) 

01.02.2017 – 

31.01.2020 

 

Tabel 57 Goedgekeurd project binnen EFRO-Vlaanderen met UHasselt als partner 

 

Interreg is een programma dat erop gericht is Europese territoriale samenwerking te stimuleren en 

te bevorderen. Het Interregprogramma ondersteunt samenwerking op drie gebieden: 

- Interreg V-A: Grensoverschrijdende samenwerking 

- Interreg V-B: Transnationale samenwerking 

- Interreg V-C: Interregionale samenwerking 

Interreg V-A is het voornaamste luik voor het indienen van projectvoorstellen. Binnen dit luik behoort 

Universiteit Hasselt tot twee Interreg- regio’s: 

- Grensregio Vlaanderen – Nederland 

- Euregio Maas - Rijn  

Binnen Interreg V-B behoort de Universiteit Hasselt tot de regio Noordwest Europa 

In 2017 werd 1 goedgekeurd project binnen Interreg grensregio Vlaanderen – Nederland 

opgestart waarbij de UHasselt als partner betrokken is: 
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 Titel project Budget UHasselt 

(totaal budget 

project) 

Duur project 

Inge Gyssens / 

Helene Piccard  

(Immunologie - 

Biochemie) 

i-4-1-health € 74.747,58 

(€ 8.483.688,70) 

01.01.2017 – 

31.12.2019 

Tabel 58 Goedgekeurd project binnen Interreg grensregio Vlaanderen – Nederland met UHasselt als partner 

 
In 2017 werden 5 goedgekeurde projecten opgestart binnen Interreg Euregio Maas-Rijn waarbij 

de UHasselt als partner betrokken is:  

 

 Titel project Budget UHasselt 

(totaal budget 

project) 

Duur project 

Carolien Ariën 

(Instituut voor 

Mobiliteit) 

 

ECON 

EMR Connect 

€ 270.738 

(€ 4.625.463,05) 

01.10.2017 – 

30.09.2020 

Karin Coninx 

(Expertisecentrum 

voor Digitale Media) 

 

I2-CoRT 

Innovatie- en 

Implementatieversneller voor 

Complexe 

RevalidatieTechnologie 

 

€ 393.870,15 

(€ 3.899.572,38) 

 

01.04.2017 – 

31.03.2020 

 

Jerome Hendriks 

(Biomedisch 

Onderzoeksinstituut) 

 

EURLIPIDS 

A Virtual Platform for Lipid 

Research 

 

€ 340.636 

(€ 4.838.266,50) 

01.06.2017 – 

31.05.2020 

Tom Kuppens 

(Centrum voor 

Milieukunde) 

 

N-Power 

Neighbourhood empowerment 

€ 279.502,39 

(€ 3.996.147,04) 

01.01.2017 – 

31.12.2019 

Martine Verjans 

(Centrum voor 

Toegepaste 

Linguïstiek) 

 

www.EUR.Friends 

w(orking) w(ith) w(eb). 

Eur(egional)/(opean). Friends 

 

€ 559.179,24 

(€ 3.591.210,74) 

 

01.01.2017 – 

31.12.2019 

Tabel 59 Goedgekeurde projecten Interreg Euregio Maas-Rijn met de UHasselt als partner 

 

7.5 Valorisatie van onderzoeksprojecten  

 

Gezien het belang van het valorisatieluik in onderzoeksprojecten waarin kennisinstellingen en 

bedrijven samenwerken stelselmatig toeneemt, werd er ook in 2016 door de TTO/IOF verhoogde 

aandacht besteed aan de valorisatie van toegepaste onderzoeksprojecten van bij het uitschrijven 

van het project. De TTO/IOF’er wordt concreet ingeschakeld voor het invullen van en adviseren bij 
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het economische valorisatieluik, en voor de bescherming van de intellectuele eigendom van de 

betrokken kennisinstelling. 

Concreet gaat het in 2017 bijvoorbeeld om projectaanvragen in de subsidiekanalen van het FWO en 

VLAIO, o.a. SBO, TETRA, O&O- en KMO-projecten, innovatie- en Baekelandmandaten, maar ook om 

Europese aanvragen (Interreg, EFRO, H2020), advies bij PWO-projecten (onderzoek in hogescholen), 

e.a. Na toekenning van projecten met een valorisatieluik wordt door de TTO mee opgevolgd of de 

onderzoeker de valorisatieaspecten effectief meeneemt in de uitvoering van zijn project. 

 

7.6 Partners en clusters in het Vlaamse innovatielandschap 

 
Vanuit de UHasselt wordt geparticipeerd in regionale en internationale netwerken en platformen ter 

versterking en bekendmaking van de Limburgse onderzoeksexpertise. Door bilaterale 

samenwerkingsverbanden met regionale actoren wordt complementaire expertise binnengehaald ter 

ondersteuning van de onderzoeks- en valorisatieactiviteiten binnen de UHasselt. Verder is de 

UHasselt via tal van projecten en werkgroepen actief betrokken in euregionale netwerken. Via 

detectie van kruisverbanden en –competenties wordt zo de basis gelegd voor grensoverschrijdende 

onderzoeks- en bedrijfssamenwerking. 

 

7.6.1    Regionale en nationale innovatieactoren 

 
Om de aanwezige kennis optimaal in te zetten voor de regionale ontwikkeling, werkt de UHasselt 

nauw samen met de regionale actoren in het innovatienetwerk. 

Wat betreft Limburg wordt dit verhoogd opgenomen via het EFRO-project Sectorinnovatie 

Schakelfunctie, een project van de Limburgse kennisinstellingen in nauwe samenwerking met het 

Innovatiecentrum Limburg en het Ondernemersplatform Limburg. In dit kader wordt regelmatig 

overlegd met de Provincie Limburg, Innovatiecentrum Limburg, Ondernemersplatform Limburg, POM 

Limburg,  LRM, de werkgeversorganisaties VOKA Limburg, UNIZO-Limburg, VKW Limburg. 

Sinds 2013 is de TTO vertegenwoordigd als waarnemend lid in de Raad van Bestuur van het 

Innovatiecentrum Limburg en het Ondernemersplatform Limburg. De TTO zetelt tevens als 

bestuurslid bij Jong VKW Limburg. Daarnaast is er vanuit de UHasselt structureel overleg met 

regionale kennisplatformen zoals Happy Aging en met regionale initiatieven waar samenwerking met 

de kennisinstellingen mogelijk is, zoals o.a. Greenville, Energyville, Logistiek Platform Limburg, 

Limburg StartUp, Toerisme Limburg/Contoer, Corda, C-mine, Agropolis. Verder wordt structureel 

met de provincie Limburg afgestemd in het kader van de aansluiting van het UHasselt onderzoek bij 

de provinciale speerpunten. Er is overleg inzake deelname aan Europese programma’s (Interreg, 

EFRO) zodat de middelen vanuit kennisinstellingen en provincie gericht en elkaar versterkend worden 

ingezet. Op deze manier wil de UHasselt complementair samenwerken met de diensten aanwezig bij 

de provincie en aldus optimaal inzetten op nieuwe projecten die ten goede komen van de euregio. 

 

7.6.2    TTO Flanders 

 

TTO Flanders is een gezamenlijk initiatief van de diensten voor kennis- en technologietransfer van 

de vijf Vlaamse universiteiten: Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, Katholieke Universiteit 

Leuven, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Hasselt. De verschillende kennis- en 

technologietransferdiensten staan bijna dagelijks met elkaar in contact en wisselen ervaring uit rond 

beschikbare kennis en expertise. Om een uniek portaal te bieden tot de kennis en technologie die in 

de Vlaamse universiteiten aanwezig is, hebben deze diensten besloten naar buiten te treden onder 

één noemer: TTO Flanders. Deze overkoepelende organisatie heeft regelmatig overleg rond 

valorisatie en interuniversitaire samenwerking, om te komen tot een afgestemd Vlaams beleid. 
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In 2017 namen de UHasselt, UAntwerpen en VUB de coördinerende rol op in de werkgroep 

communicatie. 

 

7.6.3    IMEC, VIB, iMinds, VITO, Flanders MAKE 

 

De samenwerkingsverbanden met de Vlaamse SOCs impliceren dat de TTO o.a. een beroep kan doen 

op de tech transfers van deze organisaties om zich te laten adviseren voor valorisatieactiviteiten in 

hun respectievelijk expertisedomein. Als dusdanig heeft de TTO in 2017 samengewerkt met VIB en 

imec voor ondersteuning bij octrooiaanvragen. 

Een kort overzicht van de in 2017 lopende samenwerking van UHasselt met de SOCs: 

 imec: structurele samenwerking, lopende raamovereenkomst voor imo-imomec, in 2017 werden 

gesprekken tussen imec en EDM opgezet rond mogelijke structurele samenwerking; 

 VIB: structurele samenwerking, lopende raamovereenkomst; 

 VITO: structurele samenwerking, lopende raamovereenkomst, in 2017 werd er regelmatig 

structureel overleg ingepland tussen de  respectievelijke directies onderzoek/valorisatie voor een 

verhoging aantal gezamenlijke initiatieven;  

 Flanders MAKE: structurele samenwerking, lopende raamovereenkomst, EDM is in 2017 

structurele partner geworden binnen Flanders MAKE, o.a. human-computer interaction. 

 

7.6.4    Vertegenwoordiging van de UHasselt in innovatie–initiatieven. 

 

De UHasselt participeert daarnaast actief in recente Vlaamse initiatieven waar kennisinstellingen en 

bedrijven samenwerken. 

Wat betreft betrokkenheid bij de Vlaamse speerpuntclusters (in oprichting) is UHasselt lid van: 

 SIM en Catalisti: imo-imomec; 

 VIL: imob en logistiek (BEW), afvaardiging in zowel Raad van Bestuur als Adviesraad; 

 Flanders Food: betrokkenheid vanuit UHasselt CMK, BEW, Biomed, Censtat, imo-imomec; 

 Flux50: imo-imomec. 

In 2017 was de UHasselt, niet limitatief, tevens vertegenwoordigd in de bestuursorganen van lopende 

initiatieven vzw BERA, SPARC, Flanders Vaccine, IDE, MIP Board … en heeft structurele 

samenwerking met o.a. Janssen Pharmaceutica, Umicore en het SCK-CEN. 
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8 Innovatie door directe kennistransfer naar de euregio  

 

De Universiteit Hasselt draagt door kennistransfer bij aan innovatie. Daarom is de verdere uitbouw 

van samenwerking tussen onderzoekers, bedrijven en de maatschappelijke, culturele en 

economische actoren essentieel. Dergelijke interactie resulteert in samenwerkingscontracten, 

intellectuele eigendomsrechten of spin-offs, afhankelijk van de aard van het onderzoek, de markt, 

en de beschikbaarheid van financiële middelen. Deze zaken worden opgevolgd door de TTO. 

 

8.1 Promotie van de onderzoeksexpertise 

 

Om de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven te bevorderen, wordt actief promotie 

gevoerd voor de expertise binnen de Limburgse kennisinstellingen, met name de UHasselt, PXL en 

UCLL. Dit gebeurt via communicatie in de media, via bilaterale contacten met intermediaire 

organisaties, bedrijven, werkgeversorganisaties, innovatienetwerken, streekplatformen, 

wetenschapsparken en andere voor valorisatie relevante organisaties. De hertekening van het 

onderwijslandschap in Limburg biedt de opportuniteit om de expertise en het talent actueel in kaart 

te brengen en transparant te communiceren naar de buitenwereld. 

 

8.1.1    Onderzoeksexpertise voor bedrijven 

 

De TTO volgt vragen op van bedrijven die eerder nog niet samengewerkt hebben met de Limburgse 

kennisinstellingen. Voor elke vraag is er bij de TTO een aanspreekpunt die  de opvolging coördineert. 

Hiervoor is de TTO domeinspecifiek georganiseerd, dit wil zeggen dat inhoudelijk soortgelijke vragen 

(vb materialen, cleantech, verkeerskunde, architectuur, bouwkunde, life sciences, statistiek, ICT, 

rechten, economie) steeds bij hetzelfde TTO-aanspreekpunt terecht komen. Hij/zij zoekt op basis 

van de vraag de gepaste interne onderzoeker en faciliteert het verdere contact. Van zodra het tot 

een overeenkomst komt, zorgt de TTO tevens voor de juridische ondersteuning. 

Daarnaast verzorgt de TTO (op vraag) gerichte presentaties rond samenwerking met de Limburgse 

kennisinstellingen. Hierin worden aspecten van type vraag, kostprijs, timing en het verloop van een 

onderzoekssamenwerking op praktische wijze toegelicht. 

 

8.1.2    Europese projecten TTO 

 
In de loop 2017 was de  TTO actief als geassocieerde partner binnen het  Interreg EMR-project 

Early Tech. Het Interreg EMR-project BuSyBee kende een iets moeizamer verloop en zal pas van 

start gaan begin 2018. Ook aan dit project zal de TTO enkel als geassocieerde partner deelnemen.  

 

Interreg EMR-project ‘BuSyBee’ 

Dit project vertrekt vanuit de wisselwerking Business-Science-Business, en wil de 

samenwerking en de kennistransfer tussen bedrijven en kennisinstellingen verhogen. 

Enerzijds zal de marktvraag proactief onderzocht worden door de projectpartners vanuit de 

bedrijfskant (o.a. DSP Valley). Anderzijds zullen de betrokken kennisinstellingen (o.a. de 

universiteiten (TTO’s) van Leuven, Hasselt, Luik, Maastricht, Eindhoven) de aanwezige 

expertise helder vertalen naar mogelijke toepassingen via transfer naar of samenwerking 

met bedrijven.  

De TTO neemt een rol op als geassocieerde partner en engageert zich in twee 

werkpakketten binnen het project namelijk “Verkennen van ideeën ontwikkeld in de 
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bedrijven en kennisinstellingen” en “Matchen van de beste partners over de grenzen 

heen”,  gezien dit het sterkst aanleunt bij de belangrijkste doelstellingen van de TTO. 

 

Interreg EMR-project ‘Early Tech’ 

Dit project draait om het actief lanceren, bevorderen en verbeteren van zowel de 

technologie-en kennisoverdracht als de samenwerking tussen kennisinstellingen en KMO’s. 

Dit doen ze door het versterken van de uitwisseling van kennis, en het uitbouwen van een 

netwerk. De TTO heeft zich geëngageerd als geassocieerde partner tot deelname aan het 

werkpakket ‘technologieoverdracht’ gezien dit het sterkst aanleunt bij de eigen werking. 

Hogeschool PXL is partner in het project en is actief in al de werkgroepen. De TTO nam 

deel aan de kennismaking, de opleiding tot het WIKI-platform dat ook zal gebruikt worden 

binnen BuSyBee en ging naar de werkvergadering voor een event rond Aerospace. Op 

regelmatige basis houdt PXL (als full partner) ons op de hoogte van het verloop van het 

project en de mogelijke betrokkenheid van expert-onderzoekers vanuit de UHasselt. 

 
8.1.3    Talent voor bedrijven 

 
Afstuderend talent voor bedrijven 

Bedrijven zijn op zoek naar nieuw talent in de regio. Om de braindrain te stoppen wil de UHasselt de 

match tussen haar afstudeerders en de bedrijven in de regio faciliteren. De makelaarsfunctie van de 

TTO voor stages binnen bedrijven werd in 2014 overgeheveld naar Onderwijs+. TTO is nog steeds 

makelaar voor afstuderende studenten op zoek naar een job. Zo komt de TTO tegemoet aan de vraag 

van regionale bedrijven naar nieuwe, goed geschoolde arbeidskrachten. Voor deze opdracht beperkt 

de rol van de TTO zich tot het aanbieden van een centraal aanspreekpunt voor externe partijen. Dit 

aanspreekpunt binnen de TTO filtert de vragen, publiceert de vacatures of verwijst het bedrijf (of de 

externe organisatie) door naar de meest geschikte contactpersoon binnen de universiteit/faculteiten. 

 

Verspreiding van vacature- en stageaanvragen van bedrijven 

De TTO heeft een transparant overzicht van het aanbod van afstuderend talent binnen de AUHL. 

Bedrijven kunnen dagelijks bij de TTO terecht voor vragen rond vacatures. In de voorbije jaren 

vonden reeds vele bedrijven de weg naar de TTO. In 2017 zien we weer een stijging in de vraag naar 

talent. Meer dan 900 vragen voor vacatures werden behandeld door de TTO. Ook zien we dat 

bedrijven die gemobiliseerd werden door deelname aan UHasselt netwerkevents op regelmatige basis 

vacatures insturen die perfect matchen met de afstudeerprofielen aan de UHasselt. Tevens nemen 

zij ook deel aan andere door de TTO georganiseerde events zoals de jobbeurs.  
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Organisatie van (recruitment) events 

Op 14 maart 2017 vond de tweede editie van De Limburgse Jobdate plaats. Dit initiatief werd uit de 

grond gestampt als mooie opvolger van het succesvolle Companies meet Talent, dat bedrijven en 

studenten op een informele manier kennis liet maken.  

 

Figuur  4 De Limburgse Jobdate 2017 
  

Meer dan 100 studenten en 35 recruiters namen deel aan weer een succesvolle editie van De 

Limburgs jobdate. Na een plenaire sessie rond lichaamstaal van Gérard Bour stonden bedrijven en 

studenten te popelen om via het speeddating concept van Conversation starter aan de slag te gaan! 

30 meeting points, meer dan 200 dates van 15 minuten en sterke matches, meer was er niet nodig 

om ook de tweede editie van de Limburgse jobdate een succes te noemen. 

Op 21 november 2017 barstte de Limburgse Jobbeurs uit zijn voegen. Deze editie ging integraal door 

in de vernieuwde Fitlink waardoor we maar liefst 86 bedrijven konden huisvesten! Een succes editie 

met meer dan 500 bezoekers.  

Tijdens de jobbeurs gingen er ook 6 verschillende workshops door voor studenten en 1 workshop 

voor bedrijven.  

De thema’s van de workshops: 

 Sterk aan de start voor je toekomstige job! 

 Do's en dont's bij solliciteren - VDAB tipt 

 Hoe word je CEO van je eigen carrière? 

 Doctoreren, iets voor jou? 

Figuur  3 Aantal vacatures verspreid door TTO 
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 Biomedical Sciences: Diploma? Check! What's next? 

 Meet & greet sessie met studenten postgraduaat Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs 

 

8.1.4    Opleiding voor professionals 

 

De onderzoeksexpertise van de UHasselt wordt ook naar de regio gebracht door middel van een 

divers palet van opleidingsprogramma’s ontwikkeld voor professionals in bedrijven/organisaties. In 

oktober 2014 werd de privaatrechtelijke stichting UHasselt School of Expert Education (SEE) 

opgericht om het bestaand en groeiend aanbod in vorming (postgraduaten, opleidingen met 

getuigschrift en opleidingen op maat) in onder te brengen.  In de loop van 2017 zijn er verschillende 

nieuwe programma’s opgestart. 

 

8.1.5    Deelname aan netwerkevenementen en beurzen 

 

In het kader van de promotie van het onderzoek naar een breder publiek, coördineert de TTO de 

deelname vanuit de Limburgse kennisinstellingen aan enkele grote symposia. Het kan hierbij gaan 

om gespecialiseerde internationale beurzen, als om lokale kleinere initiatieven rond een meer 

generiek thema. De betrokken onderzoeksgroepen binnen de universiteit en hogescholen worden 

aangesproken inzake inhoudelijke input, terwijl de centrale coördinatie berust bij de TTO. 

In 2017 nam de TTO (met TTO Flanders) deel aan de beurs Knowledge for Growth (Gent). De 

Innovatiebeurs vond niet plaats in 2017. De UHasselt wordt ook goed vertegenwoordigd door de 

onderzoekers op de ITF-beurs (imec), Biomedica,... De TTO faciliteert deze deelname waar nodig. 

 

8.1.6    Implementatie CRM 

 

De TTO is, zoals reeds gesteld in vorige jaren, nauw betrokken bij de implementatie van het CRM-

systeem aan de UHasselt. Als actief lid van de werkgroep zullen wij, naast Dienst Communicatie, als 

eerste dienst gebruik kunnen maken van de databank. In 2016 werd de GO-Live van dienst 

communicatie verwezenlijkt. Op die manier werden er wat kinderziektes ontdekt en is de werkgroep 

hiermee aan de slag gegaan. De TTO zal “live” gaan begin 2018. 

 
8.1.7    Valorisatie in de media 

 

Publicaties in de media 

De TTO brengt de expertise van de kennisinstellingen ook via bladen voor werkgevers, artikels en 

publicaties voor de promotie van de regio, onder de aandacht van regionale bedrijven en 

internationale spelers. Een succesvolle benadering is om een samenwerking tussen een KMO-bedrijf 

en een Limburgse kennisinstelling in de kijker te zetten aan de hand van interviews met zowel de 

bedrijfsleider als de betrokken onderzoeker. Dergelijke artikels werken duidelijk drempelverlagend 

voor de doelgroep bedrijven. Ze herkennen zich in de concrete getuigenis van een collega-bedrijf en 

zetten op die manier ook zelf sneller de stap naar de kennisinstelling. 

In 2017 kregen de UHasselt spin-offs Fibricheck en Cubigo heel wat persaandacht. We kozen dit 

jaar voor 2 inlassingen in Bedrijvig Limburg, het magazine voor de ondernemer van VOKA. In 2017 

zeten wij het Universiteitsfonds in de kijker, waar de TTO ook juridische ondersteuning biedt, en 

het UHasselt onderzoek rond Limburgse cleantechprojecten. We zetten ook het onderzoek rond big 

data en de opstart van het Applicatiecentrum Beton & Bouw in Sterck magazine in de kijker. 

De Limburgse jobbeurs kreeg dit jaar heel wat media-aandacht. Via de TTO-nieuwsbrief pikt de pers 

regelmatig in op nieuwigheden rond bedrijfssamenwerkingen en spin-offs. 
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Website, intranet, TTO-nieuwsbrief en social media 

In 2017 werd de TTO-website ook voortdurend up-to-date gehouden met nieuws, agenda-items en 

interessante links. Sinds 2012 verschijnt ook de TTO-nieuwsbrief, die ook dit jaar gevuld werd met 

nieuws over bedrijfssamenwerkingen en UHasselt-events voor bedrijven (o.a. nieuws over de 

jobevents, spin-offs, nieuwe infrastructuur,…). 

De TTO is ook actief op Twitter. Ook hier houdt de TTO de buitenwereld op de hoogte van 

interessant nieuws. De TTO beheert ook het intranet voor onderzoekers, de website van het 

Wetenschapspark Diepenbeek, de website voor het lerend netwerk O&I² (AUHL) en het platform 

Kennis In Limburg.  

 

8.2 Onderzoekssamenwerking met bedrijven 

 

Samenwerking tussen onderzoekers en bedrijven omvat een waaier van activiteiten. Het best gekend 

zijn de lineaire processen van kennistransfer: het verlenen van ondersteunende services aan 

bedrijven in de vorm van technologisch advies, technologische consultancy en het aanbieden van ‘off 

the shelf’-oplossingen zoals standaard materiaalanalyses en -karakterisatie.  

Meer intense samenwerking vindt plaats bij het samen ontwikkelen van nieuwe of verbeterde 

producten en productieprocessen, of om gespecialiseerde testen uit te voeren. De universiteit vormt 

ook partnerships met één of meerdere bedrijven voor een samenwerking over een termijn van 

meerdere jaren. 

 

Met andere woorden: de UHasselt wil een breed gamma van onderzoekssamenwerkingen met 

bedrijven opzetten gaande van het aanbieden van kant-en-klare oplossingen tot en met intense 

partnerships die  volledig op maat zijn van de klant voor de co-creatie van vermarktbare 

technologische  oplossingen. Afhankelijk van de aard van de vraag van het bedrijf, kan de 

samenwerking van korte of lange termijn zijn. De doelstelling is steeds om voor een zo goed 

mogelijke match te gaan. 

 

8.2.1    Contractbegeleiding in 2017 

 

In elk domein werkt een duo van IOF/TTO samen voor de opvolging van bedrijfsvragen. Waar de 

IOF’er instaat voor het eerstelijnscontact en de technisch-wetenschappelijke intake van de vraag, 

wordt de expertise (legal, business, spin-off, beleid) van de TTO ingeschakeld bij het verdere 

valorisatietraject. 

In het werkingsjaar 1 januari 2017 – 31 december 2017 werden 770 onderzoekscontracten ten 

bedrage van 15,5 miljoen euro (dienstverlenend én contractvernieuwend onderzoek) afgesloten 

aan de UHasselt. Dit betekent zowel in aantal als in omvang een sterke stijging ten opzichte van 

2016.  

Met 667 innovatieve onderzoeksopdrachten met een factuurbedrag onder de 20.000 euro bewijst de 

UHasselt echter opnieuw dat ze haar rol in een Full Regional Innovation System (FRIS) ter harte 

neemt en haar expertise maximaal inzet om de concurrentiekracht van lokale KMO’s te versterken. 
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8.2.2    O&O partnerships met bedrijven 

 

In 2017 liepen er 42 raam- en duurovereenkomsten met externe partners in het kader van 

onderzoekssamenwerking, waarvan er 12 nieuw opstartten in 2017. De nieuwe 

onderzoeksovereenkomsten werden afgesloten met o.a. Punch Powertrain, Metrotile en omvat ook 

de raamovereenkomst i.k.v. Energyville. Dit geeft duidelijk aan dat bedrijven en organisaties op een 

structurele manier willen samenwerken met de UHasselt.  

 

 

 

Figuur  5 Aantal jaarlijks afgesloten contracten 

Figuur  6 Totale omvang van het bedrag waarvoor jaarlijks contracten afgesloten 

worden 
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8.3 Management van intellectuele eigendomsrechten 

 

8.3.1    Octrooien 

 
De werking van de TTO heeft geleid tot een duidelijke structurering inzake de opvolging van 

onderzoeksresultaten (meer bepaald vindingen) waarvoor een octrooiaanvraag kan worden 

ingediend. Vanaf de detectie van een mogelijk nieuw octrooi wordt de TTO ingeschakeld voor het 

contacteren van de gepaste officiële instantie, de coördinatie van de aanvraag, alsook voor het 

verkrijgen van de nodige financiering via het Octrooifonds AUHL. 

In 2017 werden er 26 octrooieerbare en/of valoriseerbare onderzoeksresultaten aangemeld bij de 

TTO vanuit de verschillende domeinen, o.a. 5 vanuit materiaalonderzoek en 5 vanuit life sciences. 

Na de intake van een nieuw onderzoeksresultaat schakelt de TTO een expert in die vertrouwd is met 

het relevante domein en een beknopte eerste analyse doorvoert naar de octrooieerbaarheid van het 

onderzoeksresultaat. Indien de voorwaarden van nieuwheid, inventiviteit en industriële 

toepasbaarheid vervuld lijken te zijn, wordt in tweede instantie onderzocht wat de mogelijke 

valorisatiepistes zijn. Enkel indien ook deze marktanalyse positief uitvalt, overweegt de TTO om – 

uiteraard in noodzakelijke wisselwerking met de betrokken uitvinders – een octrooiaanvraag in te 

dienen.  

In 2017 werden 4 nieuwe octrooiaanvragen ingediend ter bescherming van een vinding, 3 vanuit 

imo-imomec en 1 vanuit imob. Dit brengt de UHasselt octrooiportfolio in totaal op 35 vindingen. 

Vermits een octrooi steeds beperkt is tot een bepaalde regio, is het vaak aangewezen om voor 

eenzelfde vinding meerdere octrooiaanvragen in te dienen in verschillende regio’s (bijvoorbeeld 

zowel in de VS als in Europa). Indien met iedere octrooiaanvraag afzonderlijk rekening wordt 

gehouden, staat de teller van de octrooiportfolio op 74 octrooiaanvragen, verdeeld over de 35 

genoemde vindingen.  

Alle aanvragen worden geregistreerd in de octrooiendatabank, die wordt beheerd door de TTO. 

Momenteel maakt deze octrooiendatabank het mogelijk om te zoeken op basis van de status van de 

octrooiaanvragen. Deze status evolueert van de prioriteitsaanvraag (“priority application”) over de 

reguliere indiening (“filing”) en publicatie (“publication”) tot de officiële toekenning van het octrooi 

(“granting”). Dergelijke opzoekingen kunnen, indien gewenst, bovendien worden beperkt tot een 

bepaalde periode.  

 

Aanmelding van vindingen  

Loutere aanmelding (want niet-haalbaar) 0 

Aanmelding met nood aan verdere analyse 26 

Octrooien 

Totaal aantal vindingen (“octrooifamilies”) 35 

-waarvan octrooiaanvraag ingediend in 2017 4 

-waarvan octrooi toegekend aan de UHasselt in 2017 2 

   

Totaal aantal octrooiaanvragen (“octrooiprocedures”) 74 

-waarvan ingediend in 2017 4 

-waarvan toegekend aan de UHasselt in 2017 3 

Figuur  7 Overzicht van octrooien in 2017 
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8.3.2    Licenties 

 

In 2017 sloot de TTO 3 nieuwe licentieovereenkomsten af voor het gebruik van UHasselt expertise, 

gaande van technologie mbt verplaatsingsgedrag en verkeersveiligheid tot software voor 

cardiologen. Dit brengt het totaal op 15 licenties. Voor het vierde jaar op rij ontving de UHasselt 

inkomsten op basis van deze licenties. Deze inkomsten worden in de eerste plaats aangewend om 

het onderzoek in de onderzoeksgroepen verder uit te bouwen. Daarnaast vormt het ook een 

bekroning op het werk van de individuele onderzoekers, die een billijk aandeel verwerven op de 

netto-inkomsten.  
 
 
Licenties 

 

  

Totaal aantal licenties in 2017 
 waarvan toegekend aan een spin-off 

 waarvan exclusief toegekend 

 
Aantal licenties verstrekt in 2017 

 waarvan toegekend aan een spin-off 

 waarvan exclusief toegekend 

 

 
 
 

 

 

15 
8 
12 
 
3 
1 
3 

   
Aantal licenties dat in 2017 inkomsten opleverde 
Aantal licenties met verwachte inkomsten in 2018 

 

 

7 
10 

Figuur  8 Overzicht van licenties in 2017 

 

Highlight: Licentieovereenkomst met EAPC (European Association of Preventive 

Cardiology) 

Vanuit een multidisciplinaire aanpak is het het valorisatieproject EXPERT ontstaan tussen 

enerzijds het onderzoeksinstituut EDM en anderzijds de faculteit GLW. EXPERT heeft als doel 

de valorisatie te onderzoeken van de EXPERT-tool (‘EXercise Prescription in Everyday practice 

& Rehabilitative Training’). Deze software tool is een interactief en digitaal instrument dat 

(para-)medici in verschillende omgevingen (ziekenhuizen, revalidatiecentra, privé-

praktijken, rusthuizen, poliklinieken, etc.) in Europa begeleidt bij het voorschrijven van de 

meest adequate trainingsvormen voor personen met metabole en/of cardiovasculaire 

ziekten. Door gebruik te maken van dergelijk instrument zal de revalidatietherapie veel 

effectiever worden, wat zich uit in een verhoogde klinische effectiviteit en grotere 

kostenbesparing (door verdere afnames in complicaties en hospitalisaties, consultaties en 

geneesmiddelengebruik). Het project laat toe de EXPERT-tool in nauwe samenwerking met 

het doelpubliek, bestaande uit (para-)medici en in het bijzonder cardiologen, af te stemmen 

op de markt en heeft in eerste fase geleid tot een licentieovereenkomst met EAPC (European 

Association of Preventive Cardiology). Deze licentie-overeenkomst met het EAPC heeft 

gezorgd voor een verdere verfijning van de software tool en een validatie in een realistische 

setting van cardiologen en revalidatietherapeuten. 

 

8.3.3    Andere IE-gerelateerde activiteiten 

 

Niet enkel het aantal octrooien en licenties vormt een indicatie voor de valorisatie van UHasselt 

onderzoek. Onderzoeksresultaten kunnen uiteraard ook op andere manieren maatschappelijke 
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relevantie tonen, met name door wetenschappelijke publicaties. Daarvoor is het belangrijk om 

onderzoekers te sensibiliseren op het vlak van auteursrechten. Zo genieten zij weliswaar 

auteursrechten op hun eigen artikels, maar dienen zij omgekeerd ook de auteursrechten van 

andermans werk te respecteren. Het is immers niet zomaar toegestaan om andermans auteurswerk 

over te nemen of te gebruiken. In samenwerking met de bibliotheek, de Dienst 

Onderzoekscoördinatie, de Dienst Onderwijs en de beleidsjurist werd in 2016 een “draaiboek inzake 

auteursrechten” gelanceerd op de website van de Bibliotheek. Ook het open access beleid van de 

universiteit komt daarin uitgebreid aan bod.   

 

In 2017 werd het reglement inzake de rechten op onderzoeksresultaten en auteurswerken van 

studenten gefinaliseerd. Dit reglement tracht een uniforme regeling in het leven te roepen, ter 

vervanging van de diverse reglementen die de faculteiten momenteel hanteren. Het reglement werd 

in 2016 en 2017 aan diverse belanghebbenden voorgelegd, met inbegrip van de studenten zelf. Eind 

2017 werd het reglement goedgekeurd door de Onderwijsraad. Verwacht wordt dat dit reglement in 

voege treedt bij de start van het academiejaar 2018-2019.  

 

In het verlengde van IE-gerelateerde activiteiten met betrekking tot studenten werd de TTO 

gevraagd om een gastcollege te geven aan masterstudenten economie die het vak “Innovation & 

Value Chain Management” volgen. Uiteraard greep TTO hier de kans om haar bekendheid bij 

studenten te vergroten door hen onder te dompelen in de materie van technologie transfer in de 

schoot van universiteiten.  

 

Daarnaast werd TTO betrokken bij het uitwerken van een beleidsplan inzake “Research Data 

Management”, namelijk het garanderen van een optimaal beheer van kwaliteitsvolle onderzoeksdata 

aan de UHasselt. In dit reglement wordt wederom onderstreept dat innovatieve onderzoeksresultaten 

gemeld dienen te worden aan de TTO, die de (eventuele) bescherming en valorisatie ervan 

coördineert.  

Tot slot werd er in 2017 ook weer ruim aandacht besteed aan het sensibiliseren van onderzoekers 

op het vlak van intellectuele eigendom in het algemeen. Zo werden er voor de doctoral schools twee 

infosessies georganiseerd, waarbij de TTO legal expert een algemene introductie gaf, gevolgd door 

de toelichting van een expert uit het desbetreffende domein. 

 

8.4 Het Industrieel Onderzoeksfonds 

 

Om onderzoeksresultaten te valoriseren, is het essentieel om het ‘technology readiness level’ van de 

vindingen te verhogen, alvorens de resultaten geschikt zijn om te transfereren naar een bedrijf via 

een licentie en/of de oprichting van een spin-off. Om deze vertaalslag te maken, dienen voldoende 

financiële middelen voorhanden te zijn. Daarom valt het beheer van enkele financiële kanalen die 

gerelateerd zijn aan de valorisatie van onderzoek onder de bevoegdheid van de TTO. Het betreft het 

Industrieel Onderzoeksfonds (IOF), bestemd voor de uitbouw van toepassingsgericht onderzoek, en 

het Octrooifonds, om kosten met betrekking tot de bescherming van de eigendomsrechten van 

universiteit en hogescholen te dekken. 

 

8.4.1    IOF-beleid 

 
De oprichting van het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) in 2004 is een initiatief van de Vlaamse 

regering. De doelstellingen ervan zijn gericht op het maximaal valoriseren van kennis ontwikkeld aan 

Vlaamse universiteiten en hogescholen onder de vorm van maatschappelijke en/of industriële 

toepassingen. Deze IOF-inkomsten zijn geen werkingsmiddelen voor de TTO, maar komen ten goede 

aan de onderzoeksinstituten, om mandaten en projecten te financieren.  
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In 2014 werd het IOF-beleid van de AUHL volledig hertekend, zoals besproken in het jaarverslag 

2014. Samengevat werden drie nieuwe types van IOF-financiering gedefinieerd:  

- IOF-mandaatprojecten: 8 vaste IOF’ers worden decentraal ingebed in onderzoeksinstituten of 

faculteiten die de opdracht hebben zich toe te leggen op de valorisatie van het aanwezige 

onderzoek.  

- IOF-onderzoeksprojecten: 

 ‘Proof of concept’ (POC)-projecten: om het valorisatiepotentieel van mogelijke 

valorisatieroutes te onderzoeken; 

 ‘Breeding’-projecten: ter voorbereiding van kapitaalsintensieve spin-offs. 

 

In 2017 werd het nieuw IOF-beleid, dat hertekend werd in 2014, verder uitgerold en verfijnd. Via 

het coaching traject ProgressTT werd ook het IOF-beleid en de werking onder de loep genomen en 

werden enkele verbetertrajecten gedetecteerd, welke we reeds eind 2017 deels gestart zijn (o.a. bij 

toekenning van de nieuwe mandaten). 

 

Concreet zullen deze aanbevelingen opgenomen worden in het nieuwe strategieplan IOF en interface 

2019-2023, enkele lessons learned zijn o.a.: 

 Beleid: belang van de verwevenheid en gedragenheid van het belang van valorisatie in alle lagen 

van het AUHL beleid (beleid van de rector en onderzoeksbeleid UHasselt, beleid PXL); 

 SMART: kiezen tussen het monitoren van een ruim aantal KPIs versus het gebruik van een slechts 

beperkt aantal maar gerichte targets op niveau van IOF/TTO; 

 Swimstream: in kaart brengen van de TT-processen en duidelijk stellen welke stappen, rol, 

verantwoordelijkheid en wisselwerking er bij elk van de betrokken (TT-)actoren zit, zodat de 

verwachting en uitvoering elkaar inlossen en er geen frustraties/miscommunicaties zijn; 

 Detectie: het structureel gebruik van een Invention Disclosure Form (IDF) door de IOF-ers voor 

het consequent en overzichtelijk in kaart brengen van het valorisatiepotentieel van het 

aanwezige onderzoek; 

 Vermarkten: het frequenter gebruik van ‘technology offering pages’ (TOPs) voor helder kenbaar 

maken van vindingen met marktpotentieel, nood aan marktinformatie voor inschatten van 

valorisatiepotentieel via toegang tot marktdatabanken; 

 Licenties: meer detectie van onderzoeksresultaten die vermarkt kunnen worden via een licentie, 

octrooi- en niet-octrooigebonden licenties, exclusieve en niet-exclusieve licenties; 

 Spin-offs: uitzetten van een proactief plan van aanpak vanuit de TTO voor enerzijds het 

stimuleren van ondernemerschap en anderzijds de omkadering van onderzoekers bij de 

oprichting van een spin-off; 

 TT-team: inzetten op de volledige groep van TTO/IOF/PXL-Research als TT-team AUHL; 

 IOF-financiering: evaluatie van de impact van de verschillende IOF-instrumenten: mandaten 

versus individuele projecten, de eventuele nood aan andere types financiering (korte termijn, 

beperkte budgetten bij bv. marktonderzoek, benchmark, prototype, …); 

 Opleiding: blijvend inzetten op het ‘Lerend Netwerk Onderzoek, Innovatie & Internationalisering, 

continue opleiding en het belang van informele kennisuitwisseling; 
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 Netwerk en internationalisatie: vanuit UHasselt en PXL blijvend en waar mogelijk gezamenlijk 

inzetten op (inter-)regionale TT-projecten en internationale TT-netwerken; 

 Reputatie: inzetten op communicatie via het pitchen van het AUHL onderzoek, positieve en 

stimulerende cases in de kijker, wedstrijden (bv. onderzoeker van de maand) om zo de reputatie 

van AUHL een boost te geven, wat zal leiden tot verhoogde naamsbekendheid en industriële 

samenwerking. 

 

8.4.2    IOF-raad 

 

Conform het IOF-besluit zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering op 8 december 2006, werd 

een IOF-raad opgericht. Deze raad adviseert de Raad van Bestuur van de AUHL rechtstreeks over 

alle beslissingen inzake toewijzing en beheer die met de besteding van het IOF verband houden en 

die de opvolging van de door het IOF gefinancierde mandaten en projecten betreffen. In de IOF-raad 

zetelen afgevaardigden vanuit de UHasselt, vanuit de geassocieerde hogeschool PXL en 

afgevaardigden vanuit de industrie. De raadsleden worden aangesteld voor een periode van 4 jaar. 

 
De IOF-raad was in 2017 als volgt samengesteld: 
 

Functie Vertegenwoordiger Organisatie 
Voorzitter IOF-raad  prof. dr. Jean-Michel Rigo UHasselt 

Leden  dr. Nele Witters 

 prof. dr. ir. Griet Verbeeck 

 prof. dr. Niels Hellings 

 prof. dr. Karin Coninx 

 prof. dr. Dirk Vanderzande 

 prof. dr. Dirk Valkenborg 

 Astrid Hannes 

 ir. Marleen Schepers 

 Anke Albregts 

 dr. Katleen Vandersmissen 

 dr. Appo van der Wiel 

 prof. dr. Helena Geys 

UHasselt 

UHasselt 

UHasselt 

UHasselt 

UHasselt 

UHasselt 

PXL 

PXL 

Innovatiecentrum Limburg 

LRM 

Melexis 

Janssen Pharmaceutica 
Waarnemend  ir. Elke Piessens 

 Heidi Cardous 

 Lien Geunis 

 dr. Steven Van Hoof 

 dr. Vincent Buyens 

UHasselt 

UHasselt 

UHasselt 

UHasselt 

UHasselt 
Secretaris  Esther Stevens UHasselt 

Tabel 60 Samenstelling IOF-raad 

 

8.4.3    IOF-beheer en -budget in 2017 

 
Het IOF-bedrag AUHL steeg van 880.801 euro in 2016 naar 1.023.635 euro in 2017. Het aandeel 

van de AUHL in de IOF-sleutel is lichtjes gedaald, maar deze stijging wordt verklaard door een 

extra toekenning van 5 miljoen euro aan het totale IOF-budget. 
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P1: doctoraatsdiploma’s 
P2: publicaties en citaties 
P3: industriële contractinkomsten 
P4: Europese kaderprogramma’s 
P5: octrooien 
P6: spin-offs 
P7: wetenschappelijk personeel – afgebouwd in 2011 

Tabel 61 Bijdrage IOF-parameters UHasselt 

 

In 2017 werd voor de eerste keer voor de berekening van de IOF-sleutel (2018) rekening gehouden 

met de output van de geassocieerde partner PXL. Hier gingen meerdere meetings aan vooraf, al dan 

niet met de financiële diensten, voor informatie-uitwisseling tot afstemming (billijkheid, controle-

mogelijkheid, etc). 

 

De IOF-raad volgt bij de toewijzing van de middelen de techniek van de jaarfinanciering. Ten laste 

van het jaarbudget worden m.a.w. geen vastleggingen noch reserveringen gedaan voor de 

financiering over de volledige looptijd van een project. De vastleggingen voor het IOF-budget in 2017 

bedraagt 734.163 euro. Dit betreft de financiering van de 7 structurele IOF-mandaatprojecten (3 

voltijdse en 4 halftijdse) en de toegekende financiering in 2017 voor de 2 lopende IOF-

onderzoeksprojecten.  
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Tabel 62 Werkelijk IOF-toegekend jaarbudget 

 

De opgebouwde reserves bedroegen eind 2017 1.135.259 euro. Deze worden, rekening houdend 

met het aantal mandaten en een 5-tal POC-projecten per jaar, nog verder afgebouwd in de volgende 

jaren. Met deze investering beogen we een verhoging van de IOF-sleutel voor de AUHL met als 

gevolg dat we in de toekomst het aantal mandaten en projecten niet moeten afbouwen. 

 

IOF-mandaatprojecten in 2017 

In 2017 werden er 7 mandaatprojecten gefinancierd volgens het nieuwe IOF-beleid AUHL: 

Onderzoeksinstituut IOF-mandataris Aanstelling 

Imo-imomec Lieve De Doncker Voltijds 

EDM Mieke Haesen Voltijds 

Biomed An Voets Voltijds 

Censtat Sarah Vercruysse Halftijds 

IMOB Ansar Yasar Halftijds 

CMK Nele Weyens Halftijds 

BEW Ilse Cretskens Halftijds 

ArcK NN (nog aan te werven) Halftijds 

Bouwkunde NN (nog aan te werven) Halftijds 

Tabel 63 Overzicht gefinancierd mandaatprojecten 
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De vacature voor het mandaatproject van ArcK/Bouw kon, ondanks meerdere pogingen, helaas niet 

worden ingevuld. De reden was dat geoordeeld werd dat de expertise van de kandidaten telkens een 

zwaartepunt had in één van beide domeinen, wat voor een onevenwicht in zjin dienstverlening aan 

de twee entiteiten zou kunnen leiden. Gezien de IOF-raad van oordeel was dat in beide groepen het 

valorisatiepotentieel toch ontsloten en opgevolgd moest worden, werd in het najaar van 2017 beslist 

dat zowel de faculteit architectuur als de onderzoeksgroep bouwkunde van de faculteit industriële 

ingenieurswetenschappen een halftijds mandaatproject mochten aanvragen. In het voorjaar van 

2018 zullen deze aanvragen op de raad geagendeerd worden. Eind 2017 werd tevens beslist om het 

mandaat van Ansar Yasar (IMOB) niet te verlengen aangezien hij zich meer wenst toe te leggen op 

de internationale markt en op onderwijs. Hij zal in de loop van 2018 vervangen worden door Wim 

Ectors. 

Sinds de implementatie van het nieuwe IOF-beleid AUHL in 2014 merken we een positieve evolutie 

in het bereiken van het aantal onderzoekers maar ook in de betrokkenheid en het aantal 

valorisatiedossiers (o.a. contractonderzoek, IDF, licenties). 

Vanuit de TTO blijven er infosessies in het lerend netwerk O&I² georganiseerd worden. Zo krijgen 

de IOF’ers een fundamentele basisopleiding inzake TT en van daaruit kan de onderlinge 

wisselwerking tussen de TTO en IOF’ers verder uitgebouwd worden ter verhoging van de 

valorisatieoutput van de AUHL. 

 

IOF-onderzoeksprojecten in 2017 

In 2017 werd er 1 nieuw POC-projectaanvraag (carbonaceous particle detection) begeleid door de 

TTO, dewelke een positief advies kreeg. 

De lopende IOF-onderzoeksprojecten werden nauw opgevolgd door de TTO en UHVM. Een korte 

stand van zaken en samenvatting van het valorisatieluik: 

 Lopende projecten 2017: 

 POC-project ‘EXPERT-tool’: looptijd project verlengd tot midden 2018, uitgelicenseerd en 

licentie-bespreking lopende, zie rapportering 2016 voor het valorisatieluik; 

 POC-project ‘Gestu-Wan’: afgelopen eind 2017, wegens beperkte interesse vanuit de 

markt werd er beslist om het niet verder te exploiteren, zie rapportering 2016 voor het 

valorisatieluik; 

 POC-project ‘Viamigo’: afgelopen midden 2017, uitgelicenseerd, zie rapportering 2016 

voor het valorisatieluik; 

 POC-project ‘Hospi Avontuur’: afgelopen in het najaar van 2017, game/app 

uitgelicenseerd, zie rapportering 2016 voor het valorisatieluik; 

 Breeding-project ‘Nanosense’: afgelopen eind 2017, vervolgtraject lopende (niet via 

IOF), zie rapportering 2015 voor het valorisatieluik. 

 Goedgekeurde POC-projecten met start in 2017 (max. 1 jaar looptijd): 

 POC-project ‘Flatworm Assay’ 

 POC-project ‘Environmental carbonaceous particle detection’ 

 

8.5 Spin-off activiteit  

 

De UHasselt heeft sinds 1990 in totaal 19 spin-offs opgericht, i.e. 6 spin-offs in de periode 1990 - 

2001 en 13 spin-offs sinds de oprichting van de TTO (2007-2016). 

De spin-offs vinden hun oorsprong in verschillende onderzoeksinstituten. Het onderzoeksinstituut 

dat aan de basis ligt van het grootste aantal spin-offs is EDM (10 spin-offs). Vier van deze spin-offs 

zijn opgericht in samenwerking met het strategisch onderzoekscentrum iMinds, dat in 2016 

opgenomen werd in imec. De laatst opgerichte spin-off AZilPix is ook gebaseerd op onderzoek van 

EDM, en werd dus ook opgericht in samenwerking met iMinds/imec.    
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Van de 19 opgerichte bedrijven, waren er nog 12 actief in 2017. Opikanoba werd in  de loop van 

2017 als bedrijf stopgezet, de activiteiten werden echter overgenomen door de firma Thalento die 

deze verder commercialiseert onder de naam Thalento Learning. 2 spin-off bedrijven zijn in 2017 

nog actieve entiteiten, maar werden overgenomen: in 2015 werd SEPS Pharma overgenomen door 

AmatsiGroup, waarbij een succesvolle exit gerealiseerd werd, en Zeus Software engineering 

fusioneerde in 2010 met een andere spin-off bedrijf Quesd. Dit levert in totaal 14 bestaande 

bedrijven. Destin bestaat niet meer als entiteit, de activiteiten werden overgenomen in 2000. Vier 

bedrijven (Minevision, Lumoza, Camargus en TinkerTouch) gingen in faling. 

 

 

Tabel 64 Stijging van het aantal opgerichte UHasselt spin-offs 

 

 
Naam spin-off  Institu

ut 
Oprichtin

gs 
jaar 

Domein Extern
e 

partne
r 

Participatie    L
RM   

Status 

Androme EDM 1990 ICT   Actief 

ZeusSoftware 
engineering 

EDM 1991 ICT   Fusie 

Destin IMO 1993 Elektronic
a 

  Overnamea
ct 

Quesd EDM 1999 ICT   Actief 

Minevision EDM 1999 ICT   Stop 

Opikanoba EDM 2001 ICT   Overname 
act 2017 

CommArt 

International 
CTL 2007 Linguistie

k 
 KMOFIN Actief 

SEPS Pharma BIOME
D 

2007 Life 
Sciences 

 KMOFIN Overname 

Apitope 
International 

BIOME
D 

2008 Life 
Sciences 

 KMOFIN Actief 

Lumoza IMO 2009 Materiale
n 

imec KMOFIN2 Stop 
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TinkerTouch EDM 2010 ICT iMinds  Stop 

Aristoco 
International 

EDM 2011 ICT   Actief 

Ultra Pictura EDM 2011 ICT iMinds  Actief 

Camargus EDM 2012 ICT iMinds KMOFIN2 Stop 

Abeonaconsult IMOB 2014 ICT   Actief 

Qompium BIOME
D 

2014 
Medtech ZOL  Actief 

Bio2clean CMK 2015 Cleantech   Actief 

DriveSimSolutio
ns 

IMOB 2015 Mobiliteit   Actief 

AZilPix EDM 2016 Media 
technolog

y 

  Actief 

Tabel 65 Overzicht opgerichte UHasselt spin-offs 

 

Spin-off dossiers begeleid in 2017 

In 2017 begeleidde de TTO 7 dossiers die tot een spin-off konden leiden. De spin-off dossiers vinden 

hun oorsprong in de expertise van imo-imomec (4 dossiers: Nanosense, Ultroxa, Diamant productie, 

Diamond sensor), IMOB (1 dossiers: VivaDrive), EDM (1 dossier: PaperPulse) en BIOMED (1 dossier: 

Morfologie - celproductie) 

 

Nieuwe meldingen van potentiële spin-offs   1 

Aantal begeleide dossiers ter voorbereiding van een spin-off  7 

Aantal nieuw gestarte spin-offs  0 

Tabel 66 Overzicht aantallen spin-off dossiers 2017 

 

Van de 7 begeleide spin-off dossiers, waren er 6 reeds lopende in 2016. Het betreft de volgende 

dossiers: 

Nanosense is een dossier met als doelstelling een bedrijf op te richten dat een nieuwe soort 

sensoren op de markt brengt. Deze sensoren zijn gebaseerd op een nieuwe gepatenteerde 

methode die gebruik maakt van synthetische polymeer-gebaseerde receptoren om kleine 

moleculen te detecteren. In 2017 werd voornamelijk gefocust op de business case, en er was 

voorzien op te richten begin 2018. Momenteel worden eerst echter nog enkele technologische 

uitdagingen aangepakt, en is er nog geen nieuwe oprichtingsdatum voorzien.  

 

Ultroxa 

Dit is een dossier gebaseerd op gezamenlijke onderzoeksresultaten met Universiteit Gent, 

waarop een octrooiaanvraag ingediend werd. De technologie is een hoogwaardig polymeer 

dat op innovatieve wijze geproduceerd wordt, waarbij de kwaliteit van het materiaal drastisch 

verbeterd wordt. De expertise van UHasselt in flow chemie voor polymeersynthese werd hier 

ingezet. Dit dossier wordt momenteel verder uitgewerkt, waarbij Universiteit Gent de lead 

heeft genomen aangezien zij een bredere IP-portfolio hebben op deze materialen.  

 

Diamant productie 

De unieke expertise van het Instituut voor Materiaalonderzoek in het groeien van nieuwe 

diamantlagen en –materialen is de basis voor dit project. Er werd in 2016 reeds een bedrijf 

opgestart hiervoor door een internationale ondernemer. De universiteit zal echter geen IP 

inbrengen of licentiëren en eerder als onderzoekspartner van het bedrijf fungeren. Dit project 
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werd daarom in 2017 gestopt als spin-off project, maar wordt verder ontwikkeld tot 

samenwerkingsproject.  

 

VivaDrive 

Dit project is een samenwerking tussen het onderzoeksinstituut IMOB en enkele externe 

ondernemers in het domein van rijgedrag. Via community building en financiële incentives 

via verzekeraars en/of leasing bedrijven wil de technologie een impact hebben op het 

rijgedrag van autobestuurders. De technologie zit al in een vergevorderde fase en wordt 

momenteel al op beperkte schaal uitgerold. De modaliteiten werden in 2017 reeds 

onderhandeld, en momenteel worden fondsen gezocht om de spin-off te realiseren, tegen 

midden 2018. 

 

 PaperPulse 

Dit betreft een technologie van het onderzoeksinstituut EDM, die het mogelijk moet maken 

voor mensen not-skilled-in-the-art om op eenvoudige wijze elektrische circuits te printen op 

bijvoorbeeld papier. De ondersteunende software technologie maakt het mogelijk om snel 

resultaat te leveren. In 2017 werd wegens andere prioriteiten van de onderzoekers beslist 

om het spin-off project stop te zetten.  

 

Diamond sensor 

In het instituut imo-imomec is in het diamond onderzoek een technologie ontwikkeld om op 

zeer gevoelige wijze kleine magnetische velden op te sporen. Voor deze technologie werd in 

samenwerking met imec een octrooiaanvraag ingediend. In 2016 werd al een eerste 

exploratie gedaan naar eventuele mogelijkheden om hierrond een spin-off project op te 

zetten. Dit werd verder opgevolgd in 2017. 

 

Een nieuw opgevolgd spin-off dossier werd aangemeld in 2016 en in 2017 opgepikt voor opvolging 

na verdere uitwerking: 

  

 Morfologie - celproductie 

De onderzoeksgroep Morfologie van instituut BIOMED heeft expertise opgebouwd in het 

isoleren van stamcellen uit specifieke materialen, de groei van cellen en de karakterisatie 

ervan. Er wordt bekeken of het mogelijk is deze expertise te gaan commercialiseren, o.a. in 

combinatie met GMP productie.  

 

In 2017 werden geen spin-offs opgericht, in 2018 wordt de oprichting van 2 spin-offs verwacht. 
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9 De Universiteit Hasselt in het internationale innovatieweb 

 

Met het oog op excellent onderzoek en doorgedreven innovatie is netwerken het sleutelwoord. De 

Universiteit Hasselt werkt in nauw overleg samen met andere universiteiten, bedrijven, 

werkgeversorganisaties, overheden, maatschappelijke en economische actoren in de regio, nationaal 

en internationaal. Zo is de Universiteit Hasselt lid van en is ze actief binnen netwerken die innovatie, 

maatschappelijke en economische vooruitgang tot doel hebben. De Universiteit Hasselt heeft in haar 

onderzoeksbeleid voorts aandacht voor initiatieven die gericht zijn op wetenschappelijke 

samenwerking met ontwikkelingslanden (science sharing). 

 

9.1 Regionale verankering 

 
Onderzoek aan de UHasselt is als een creatief knooppunt ingebed in een complex netwerk waarin 

universiteiten, bedrijven, onderzoeksinstellingen, ziekenhuizen,… onderling nauw samenwerken. Al 

deze spelers vormen samen het regionale en internationale innovatieweb. Verschillende initiatieven 

bewijzen dat de Universiteit Hasselt haar positie in dit innovatieweb blijft uitbreiden. Zo speelde onze 

universiteit een belangrijke rol in de uitbouw van regionale innovatieplatformen zoals o.a. 

LifeTechValley. Daarnaast  intensiveert de UHasselt haar samenwerking met het ziekenhuis Oost-

Limburg en het Jessa-ziekenhuis. De UHasselt is tevens nauw betrokken bij de uitvoering van het 

Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK). De TTO is promotor van het EFRO-project 

Sectorinnovatie Schakelfunctie, en is tevens geassocieerd partner in twee Interreg-projecten. 

Kortom de UHasselt draagt relevantie voor de samenleving hoog in het vaandel, zowel in haar 

onderwijs en onderzoek, als in de valorisatie ervan naar de maatschappij. Door zowel op 

fundamenteel en toegepast onderzoek, als op valorisatie te focussen, bouwt de universiteit verder 

op maatschappelijk relevante onderzoeksdisciplines en kan dus niet los gezien worden van de 

maatschappij en economische realiteit. 

 

9.2 Studenten, doctorandi en alumni 

 
Vanuit projecten en contacten blijken bedrijven, naast concrete onderzoeksexpertise, voornamelijk 

op zoek naar talent via stages en vacatures. De UHasselt heeft de nodige structuren opgezet om 

dergelijke vragen efficiënt op te volgen. Studenten en doctorandi worden anderzijds in contact 

gebracht met het werkveld via recruitment events. Bedrijven en afstudeerders gaan hierbij informeel 

met elkaar in dialoog over de verwachtingen van beide kanten in de latere loopbaan. Via de 

alumniwerking wil de Universiteit Hasselt een krachtig netwerk uitbouwen, een gerichte 

communicatie met de maatschappij verwezenlijken, alsook de voeling met de regio behouden en 

continu vernieuwen. 

 

9.3 Wetenschapsparken 

 
In de afgelopen jaren is de TTO nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Limburgse 

Wetenschapsparken.  De TTO zetelt als bestuurslid in de vzw Beheerscomité Wetenschapspark 

Diepenbeek. In de vzw-structuur coördineert de TTO de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) die in 

opdracht van de vzw Beheerscomité de ingediende dossiers evalueert wat betreft samenwerking en 

meerwaarde voor de aanwezige kennisinstellingen op de Campus Diepenbeek. In 2017 werd vanuit 

de UHasselt het initiatief genomen om een overkoepelend ‘parkmanagement’ orgaan op te richten 

voor de ganse Campus Diepenbeek. Dit wordt verder opgevolgd door de beheersdiensten van de 

kennisinstellingen en de andere betrokken actoren (bewoners campus, Gemeente Diepenbeek, …). 
De TTO heeft in 2017 de nieuwe website voor Wetenschapspark Diepenbeek gefinaliseerd 

(www.wetenschapsparkdiepenbeek.be). 

http://www.wetenschapsparkdiepenbeek.be/
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Figuur  9 Wetenschapspark Diepenbeek 

 

De TTO vertegenwoordigt tevens de UHasselt in het beheerscomité van het Wetenschapspark te 

Waterschei, dat in nauwe samenwerking met de KU Leuven wordt uitgebouwd. De rol van de TTO 

binnen beide beheerscomités vergemakkelijkt de afstemming onderling, conform het akkoord tussen 

beide universiteiten over de gemeenschappelijke uitbouw van de wetenschapsparken in Limburg. De 

TTO is tevens nauw verbonden bij de twee vastgoedvennootschappen op de campus te Diepenbeek, 

zijnde de NV Wetenschapspark Limburg en LSDC (LifeTechValley). 

 

Op de Campus Diepenbeek fase 3 zijn in 2017 drie ‘bouwheren’ actief: 

 Limtec (reeds in gebruik); 

 Confederatie Bouw met de Construction Academy (verhuis eind 2017 - Bouwcampus); 

 UHasselt met het Applicatiecentrum Beton en Bouw (gestart met de werken eind 2017). 

Deze drie partijen hadden in 2017 regelmatig overleg voor het gezamenlijk aanpakken van de 

praktische zaken op fase 3, o.a. parkeergelegenheid, groenaanleg en -onderhoud, signalisatie. 

 

TTO internationaal 

Gezien het engagement dat de UHasselt opneemt inzake internationaliserings- en 

ontwikkelingsprojecten, wordt bij concrete contacten beroep gedaan op de TTO als het gaat over het 

opzetten van een tech transfer structuur en het opmaken van een regionale valorisatiestrategie. In 

2017 heeft de TTO in dit kader een bezoek aan Marokko (regio Draa-Tafilalet) mee voorbereid (het 

ontwikkelen van een regionaal innovatiemodel (cfr. FRIS), waarin de kennisinstellingen een rol als 

innovator opnemen). 

De TTO diende tevens - in november 2017 - een ‘blijk van belangstelling’ (Expression of Interest) in 

voor deelname aan de  European University Association (EUA) focusgroep in 2018. Deze focusgroep 

handelt over het opzetten en implementeren van strategieën ter stimulering van publieke 

betrokkenheid. De deelname van de UHasselt vanuit haar rol als civic university en haar FRIS-

werking sluit hier nauw bij aan. 
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9.4 Onderzoekssamenwerking transnationale Universiteit Limburg 

 
De onderzoekssamenwerking in het kader van de transnationale Universiteit Limburg (tUL) is 

opgenomen in het jaarverslag van de tUL. 

 

9.5 Vlaamse en Europese kennisplatformen 

 

9.5.1    UKRO-lidmaatschap  

 

Sinds 2008 is de Universiteit Hasselt, net als de andere Vlaamse universiteiten, lid van United 

Kingdom Research Office (UKRO). Het lidmaatschap geeft toegang tot de UKRO website en mailinglist 

met gestructureerde en eerstehands informatie over Europese onderzoeksfinanciering. UKRO is 

daarnaast een aanspreekpunt bij vragen en problemen rond financiering, projectvoorbereidingen, –

management, opleidingen,… Deze diensten staan, na registratie op de UKRO-website, open voor alle 

UHasselt personeelsleden.  

 

9.5.2    COST 

 

European Cooperation in Science and Technology, kortweg COST voorziet financiering voor Europese 

onderzoeksnetwerken, zogenaamde COST-Acties. COST dekt de kosten van netwerkactiviteiten van 

de verschillende partners uit het netwerk. De UHasselt participeert in verschillende COST Acties: 

   

 Actie Positie Periode 

Annick Timmermans  CA16116 MC Member 15/03/2017-14/03/2021 

Cupers Ann  FA1306 MC Delegate 22/05/2014-21/05/2018 

Jaco Vangronsveld TD1304 MC Delegate 11/10/2013-10/10/2017 

Wim Deferme 

Mieke Buntinx 

FP1405 MC Delegate 

MC Suppleant 

20/03/2015-19/03/2019 

Christian Van den Broeck MP1209 MC Delegate 30/04/2013-29/04/2017 

Tine Compernolle TU1206 MC Delegate 09/04/2013-08/04/2017 

Geert Wets TU1209 MC Delegate 10/04/2013-09/04/2017 

Wouter Schroeyers 

Sonja Schreurs 

TU1301 MC Chair 

MC Suppleant 

19/09/2013-18/09/2017 

Tabel 67 Overzicht COST acties met UHasselt-participatie 

 

9.6 Universitaire Ontwikkelingssamenwerking 

 

De dienst Internationalisering en Ontwikkelingssamenwerking (DIOS) maakt deel uit van de dienst 

Onderzoek van de Universiteit Hasselt. DIOS verzorgt de opmaak en uitvoering van het 

internationaliseringsbeleid van de universiteit. Daarnaast informeert en ondersteunt deze dienst de 

academische gemeenschap omtrent internationale projecten en speelt ze een inventariserende en 

beleidsinformerende rol bij lopende en nieuwe initiatieven. Voorts formuleert DIOS ook adviezen 

inzake de organisatie van internationale mobiliteit. Daarnaast  bestaat er ook een fysisch loket dat 

deel uitmaakt van de diensten Studentenadministratie en Studentenvoorzieningen. Het loket 

fungeert als eerste aanspreekpunt voor alle buitenlandse studenten en academici inzake 

administratieve en logistieke ondersteuning. Decentraal werden facultaire/departementale cellen 

internationalisering in het leven geroepen. Ze bestaan uit een ZAP-lid als facultaire coördinator 

internationalisering en een ATP-lid als facultaire medewerker internationalisering. Deze cellen 

overleggen op regelmatige basis met DIOS over allerhande internationaliseringskwesties.  
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De doelstellingen van DIOS werden in het beleidsplan Internationalisering 2014-2017 gedefinieerd 

in drie thema’s: mondiale vorming van studenten en staf, consortia en netwerken, en 

capaciteitsopbouw in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Deze drie thema’s werden 

nogmaals ingedeeld in 12 Key Performance Indicators (KPI’s) die op centraal en decentraal niveau 

gerealiseerd worden. Ter ondersteuning van de realisatie van deze KPI’s werd een budget voorzien, 

dat op competitieve wijze verdeeld wordt tussen de faculteiten via een projectoproep. In 2017 

werden op die manier 10 projecten toegekend voor een totaalbudget van 55.975 euro. 

 

9.6.1    VLIR-UOS financiering en projecten: stand van zaken  

 

Doelstelling 

De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) werd opgericht als overkoepelend overlegorgaan tussen 

de Vlaamse universiteiten en Belgische overheden verantwoordelijk voor hoger onderwijs en 

onderzoek. In 1998 nam de VLIR het beheer van de federale fondsen voor universitaire 

ontwikkelingssamenwerking van de Vlaamse universiteiten op zich. Hiervoor werd het VLIR-

secretariaat voor universitaire ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS-secretariaat) opgericht.  

VLIR-UOS ondersteunt partnerschappen tussen universiteiten en hogescholen in Vlaanderen en het 

Zuiden, die innovatieve antwoorden zoeken op globale en lokale uitdagingen. Het financiert 

samenwerkingsprojecten tussen professoren, onderzoekers en docenten. Ook stelt VLIR-UOS 

beurzen ter beschikking voor studenten en professionals in Vlaanderen en het Zuiden. Ten slotte 

werkt VLIR-UOS mee aan de versterking van het hoger onderwijs in het Zuiden en de 

internationalisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. 

 

Werking en selectie  

Binnen de UHasselt volgen twee Instellingscoördinatoren Ontwikkelingssamenwerking (ICOS-DIOS) 

de programma’s en projectvoorstellen van VLIR-UOS op. De ICOS van de universiteit is de 

rechtstreekse contactpersoon met VLIR-UOS en is verantwoordelijk voor de verspreiding van 

oproepen, het sensibiliseren van de brede academische gemeenschap, de stimulering en opvolging 

van projecten, de kwaliteitscontroles en de ondersteuning aan projectmedewerkers.  

De centrale selectie van projecten verloopt via drie regiocommissies (Afrika, Azië en Latijns-Amerika) 

en één Noordcommissie. Deze commissies bestaan uit lokale en internationale experten in hun 

onderzoeksgebied, zowel professionelen en academici. De beslissingen genomen door de bevoegde 

selectiecommissie worden vervolgens bekrachtigd door het Bureau en de Stuurgroep UOS, alsook 

goedgekeurd door de minister van Ontwikkelingssamenwerking. Sinds 2007 vertegenwoordigt vice-

rector prof. dr. Paul Janssen de UHasselt zowel in het Bureau UOS als Stuurgroep UOS. In 2015 werd 

hij tot voorzitter benoemd, hetgeen hij tot heden verderzette. 

 

Programma’s 

Binnen de VLIR-UOS programma’s wordt een onderscheid gemaakt tussen programma’s die 

hoofdzakelijk in het Zuiden georganiseerd worden en programma’s die in het Noorden/Vlaanderen 

doorgaan.  

- Noorden 

 Global Minds programma: een nieuw programma sinds 2017 omvat initiatieven voor 

capaciteitsopbouw aan UHasselt rond UOS. Het verzamelt de vroegere programma’s 

Internationale Congressen (INCO), ICP PhD, reisbeurzen voor studenten voor stage of 

onderzoek in het Zuiden (REI), sensibiliseringsinitiatieven (SI: keuzevak North-South 

(1955), World Evening, Fair Trade activiteiten),  

 Internationale cursusprogramma’s (ICP) 

 Internationale trainingsprogramma’s (ITP) 

http://www.uhasselt.be/Universitaire-ontwikkelingssamenwerking-Projecten#tabs1
http://www.uhasselt.be/Universitaire-ontwikkelingssamenwerking-Projecten#tabs2
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 Korte opleidingsinitiatieven (KOI) 

 Programma Opleidingskosten (OPL) 

 ACROPOLIS 

 Beurzen programma’s voor beursaanvragers uit een ontwikkelingsland: KOI-beurzen, ITP 

beurzen, ICP-beurzen, ICP PhD-beurzen 

- Zuiden 

 TEAM projecten 

 Zuidinitiatieven (ZI) 

 Institutionele Universitaire Samenwerking (IUS) 

 Network university cooperation  

 JOINT projecten 

 

Landenwerking VLIR-UOS 

VLIR-UOS werkt samen met instellingen in 20 partnerlanden: 

- Afrika: Burundi, DR Congo, Ethiopië, Kenia, Marokko,  

 Mozambique, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zuid-Afrika  

- Azië: Cambodja, Filipijnen, Indonesië, Vietnam   

- Latijns-Amerika: Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Peru, Suriname  

 

Elk land heeft een landenstrategië: dit document geeft aan welke thema’s, regio’s en instellingen in 

aanmerking komen voor projecten.  

 

9.6.2    Global Minds programma 

 

Met ingang van 1 januari 2017 werd het programma ‘Opleidingskosten’ op instructie van DGD 

stopgezet. 

In de plaats kwam, op voorstel van de universiteiten, het nieuwe programma ‘Global Minds’, dat als 

deelprogramma van het VLIR-UOS-Vijfjarenprogramma (2017-2021) België op diezelfde datum van 

start ging en dat ook aan de hogescholen werd opengesteld. Het Global Mindsprogramma heeft een 

heel andere finaliteit dan het programma Opleidingskosten. Het is een programma waarmee de 

capaciteiten en kennis van de Vlaamse universiteiten en hogescholen met betrekking tot 

ontwikkelingssamenwerking verder worden opgebouwd en verdiept. Hierbij wordt ingezet op 

strategische niches/thema’s die relevant zijn voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking en 

gekozen worden door de verschillende instellingen, waarbij aansluiting wordt gezocht bij het eigen 

instellingsbeleid inzake internationalisering en ontwikkelingssamenwerking. 

Deze capaciteitsopbouw is een noodzakelijke voorwaarde om aan effectieve UOS te doen met andere 

stakeholders, en dus een voorwaarde om bij te dragen tot ontwikkelingsdoelstellingen in het Zuiden. 

Deze capaciteit binnen elke instelling, in combinatie met eigen ervaring en internationale netwerken, 

is vereist om aan beleidsvoorbereidend onderzoek te kunnen doen in bepaalde domeinen, om 

ontwikkelingsrelevante opleidingen te kunnen geven en de bursalen uit ontwikkelingslanden te 

begeleiden, om projecten in het Zuiden te kunnen opzetten en uitvoeren, enz. Deze 

capaciteitsopbouw zal worden gerealiseerd door in te zetten op 3 intermediaire resultaten: 

1. Een ontwikkelingsdimensie is geïntegreerd in het Vlaams hoger onderwijs conform de prioriteiten 

van de instellingen 

2. Een ontwikkelingsdimensie is geïntegreerd in het onderzoek aan de Vlaamse universiteiten en 

hogescholen conform de prioriteiten van de instellingen 

3. Studenten, medewerkers en andere stakeholders van Vlaamse HOI zijn zich bewuster van 

ontwikkelingsproblematieken (sensibilisering).  

Het budget voor het Global Minds programma wordt over de Vlaamse universiteiten verdeeld via een 

verdeelsleutel. Hierbij speelt onder meer het aantal studenten afkomstig uit ontwikkelingslanden een 

http://www.uhasselt.be/Universitaire-ontwikkelingssamenwerking-Projecten#tabs3
http://www.uhasselt.be/UH/Internationalisering/Universitaire-ontwikkelingssamenwerking/Universitaire-ontwikkelingssamenwerking-Universitaire-ontwikkelingssamenwerking/Universitaire-ontwikkelingssamenwerking-Universitaire-ontwikkelingssamenwerking-Beurzen.html
http://www.uhasselt.be/UH/Internationalisering/Universitaire-ontwikkelingssamenwerking/Universitaire-ontwikkelingssamenwerking-Universitaire-ontwikkelingssamenwerking/Universitaire-ontwikkelingssamenwerking-Universitaire-ontwikkelingssamenwerking-Beurzen.html
http://www.uhasselt.be/UH/Internationalisering/Universitaire-ontwikkelingssamenwerking/Universitaire-ontwikkelingssamenwerking-Universitaire-ontwikkelingssamenwerking/Universitaire-ontwikkelingssamenwerking-Universitaire-ontwikkelingssamenwerking-Beurzen.html
http://www.uhasselt.be/UH/Internationalisering/Universitaire-ontwikkelingssamenwerking/Universitaire-ontwikkelingssamenwerking-Universitaire-ontwikkelingssamenwerking/Universitaire-ontwikkelingssamenwerking-Universitaire-ontwikkelingssamenwerking-Beurzen.html
http://www.uhasselt.be/Universitaire-ontwikkelingssamenwerking-Projecten#tabs8
http://www.uhasselt.be/Universitaire-ontwikkelingssamenwerking-Projecten#tabs5
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rol (dit dient gerapporteerd te worden, net als vroeger voor OPL). UHasselt werkte een 5-jaren Global 

Minds programma uit waarbij ruimte is voor initiatieven die vanuit de dienst internationalisering 

worden opgezet (zoals professionalisering voor studenten, organisatie reisbeurzen, 

sensibiliseringsinitiatieven,…), maar ook de verschillende faculteiten financiering kunnen krijgen voor 

specifieke initiatieven via een competitieve call voor projecten (mobiliteit voor onderzoekers, 

groepsinitatieven,…).  

 

Belangrijke realisaties uit het Global Minds programma voor 2017 waren; 

 uitbreiding van het Lerend Netwerk Onderzoek en Innovatie tot ‘Lerend netwerk Onderzoek, 

Innovatie en Internationalisering (OI²) waarbij netwerking en uitwisseling van good practices 

rond internationaliseringstopics binnen de universiteit plaatsvinden 

 opzetten van Commissie Internationalisering en Ontwikkelingssamenwerking (CIOS): in deze 

commissie zetelen vice-rectoren onderzoek en onderwijs, directeuren onderzoek en onderwijs, 

stafmedewerkers DIOS en afgevaardigden uit elke faculteit. In deze raad wordt beleidsadvies 

rond internationalisering besproken. Zo werd in 2017 de aanzet van het nieuwe beleidsplan 

internationalisering gegeven, waarbij ook de indicatoren van het Global Mindprogramma 

opgenomen zijn.  

 

9.6.3    VLIR-UOS zuidprojecten – UHasselt  

 

Zie ook jaarverslag Onderwijs 2017 

 

TEAM projecten 

Het programma TEAM financiert samenwerking op het vlak van onderwijs, onderzoek en 

dienstverlening tussen een departement van een Vlaamse universiteit en een departement van een 

universiteit in één van de partnerlanden van VLIR-UOS. Een TEAM project heeft een duur van 4 jaar, 

met een maximaal budget van € 280.000. In 2017 werden twee nieuwe TEAM projecten geselecteerd, 

wat het totaal initiatieven naar 3 brengt: 

 “Capacity building network in biostatistics for public health innovation in Kenya” (JKUAT, Kenya) 

promotor prof. Braekers (CenStat).  

 “Renforcer les capacités académiques et l’échange d’expertise dans le domaine de la cardiologie 

et de la neurologie en RDC“ (UNILU &U UCB, DR Congo), promotoren prof. Marc Hendrikx en 

prof. em. Paul Steels (Geneeskunde & Levenswetenschappen). 

 “Renforcement de l’offre scientifique de l’USMBA en matière de Transition énergétique et des 

Energies renouvelables“ (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Marokko),  promotor prof. 

Vanheusden (Rechten) 

 

Institutionele Universitaire Samenwerking (IUS)  

Institutionele Universitaire Samenwerking (IUS) is een lange-termijnprogramma (10 jaar) dat de 

algemene versterking van een universiteit in het Zuiden beoogt, en waarin alle Vlaamse 

universiteiten participeren. Twee projecten worden door de UHasselt gecoordineerd: 

- IUS met UNIKIS (Kisangani, DR Congo), sinds 2010. Het programma heeft een jaarlijks budget 

van 350.000€ en bestaat uit drie projecten: Duurzame landbouw, Biodiversiteit en Institutionele 

Versterking. Professor Johan Ackaert neemt tijdens de derde fase, gestart in 2017, het 

coördinatorschap op. 

- IUS met Université Moulay Ismaïl (Meknès, Marokko), een nieuw IUS sinds 2017. Dit 

programma, met een jaarlijks budget van 570.000€, bevat zes thematische projecten: milieu & 

gezondheid, waterbeheer, voedselveiligheid, ruimtelijke ontwikkeling, medicinale planten en 

een transversaal project rond capaciteitsversterking. Professor Jean-Michel Rigo is coördinator, 
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en prof. Bito, prof. Hendriks (GLW) en prof. Vanheusden (Rechten) zijn betrokken als 

thematische projectleiders. 

Daarnaast zijn UHasselt academici ook betrokken in 9 andere IUS programma’s gecoördineerd door 

andere Vlaamse instellingen, in Suriname, Mozambique, Peru, Zuid-Afrika, DR Congo, Cuba, 

Vietnam, Tanzania, Ethiopië. 

 

9.6.4  VLIR-UOS Sensibiliseringsinitiatieven – UHasselt 

 

Zie Jaarverslag Onderwijs 2017. 

 

9.6.5  VLIR-UOS Beurzenprogramma’s mbt onderzoek– UHasselt 

 

Voor beursaanvragers uit een ontwikkelingsland: ICP PhD-beurzen  

Met het ICP PhD-programma biedt VLIR-UOS doctoraatsbeurzen aan uitmuntende Mastergraduaten 

uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika die, na een door VLIR-UOS gefinancierde internationale 

masteropleiding (ICP) in Vlaanderen, een doctoraat willen volgen aan een Vlaamse universiteit. In 

2013 werd de aanvraag van een Oegandese alumnus van de ICP Master of Statistics goedgekeurd. 

Sinds 2013-2014 voert deze PhD student onderzoek rond infectuous disease modelling binnen 

CenStat. De beurs liep af in september 2017 en de verdediging is gepland in april 2018. 

 

Sandwich PhD vanuit Global Minds 

In het kader van capaciteitsopbouw UOS wordt vanuit het Global Minds programma budget voorzien 

voor Sandwich PhD’s voor studenten uit ontwikkelingslanden met een PhD over een 

ontwikkelingsrelevante onderwerp. In 2017 gingen zo 3 PhD’s van start met een BOF-BILA beurs die 

gefinancierd wordt door Global Minds. Deze waren allen voor de faculteit Architectuur en Kunst. 

 ‘Green building rating systems: applicability and impact on construction process in Tanzania’, 

een dubbel Phd vanuit een bilateraal akkoord tussen ARHDI university, Tanzania en UHasselt. 

 ‘Large Parks: Resilience and ecological practice for flooded areas’, vanuit een bilateraal akkoord 

tussen  Ton Duc Tang University, Vietnam en UHasselt 

 ‘The Influence of Indigenous Dwelling Practices on Eco-tourism: The Case of Pastoral-Maasai 

Communities Along National Parks’, een dubbel Phd vanuit een bilateraal akkoord tussen ARHDI 

university, Tanzania en UHasselt. 

Predoctoral visits vanuit Global Minds 

In het Global Minds programma worden initiatieven gefinancierd waarbij onderzoeksgroepen 

kandidaten voor gezamenlijke doctoraten met ontwikkelingslanden voor een korte periode naar 

België kunnen laten komen ter voorbereiding van de Phd beursaanvraag. De voorstellen van deze 

Global Minds aanvragen (“predoctoral visits”) worden ook door de onderzoeksraad goedgekeurd.  

In 2017 werden 3 predoctoral visits gefinancierd. Hiervan ontvingen 2 een BOF-BILA beurs (faculteit 

BEW, samenwerking met Universidad Central de Las Villas, Cuba) en is 1 aanvraag nog in verwerking 

(ARK, indienen  eerste helft 2018, samenwerking met Stellenbosch University, Zuid-Afrika).  

 

9.7 Wetenschapscommunicatie  

 

9.7.1    Doelstellingen wetenschapscommunicatie 

 
Wetenschapscommunicatie is een breed begrip dat, afhankelijk van de context, anders kan worden 

geïnterpreteerd. Wetenschapscommunicatie is een dynamisch en interactief proces met als doel het 

informeren en dialogeren over wetenschap om interesse te wekken, kennis te vergroten, opinie te 

vormen, wetenschappelijke geletterdheid te verhogen en attitude en/of gedrag te veranderen. Het 

onderwerp van wetenschapscommunicatie is wetenschap en technologie. 
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De Universiteit Hasselt focust voor wetenschapscommunicatie op volgende doelstellingen:  

1. Sensibiliseren van een cultuur van wetenschap, technologie en innovatie en een draagvlak 

creëren voor een beleid dat hierin investeert. 

2. Interesse wekken, enthousiasmeren van vooral kinderen en jongeren met een focus op STEM. 

3. Informeren en in dialoog gaan met de samenleving: wetenschap en wetenschappelijk 

geletterde burgers zijn van cruciaal belang in de globale uitdagingen van vandaag. 

4. De expertisecellen creëren en onderhouden een cultuur van wetenschapscommunicatie bij 

onderzoekers, docenten en beleidsmakers. 

De stafmedewerker wetenschapscommunicatie van de UHasselt speelt hierin een cruciale rol en is 

een belangrijke actor in het realiseren van bovenstaande doelstellingen. 

 

9.7.2    Activiteiten wetenschapscommunicatie  

 
Wetenschapscommunicatie aan de UHasselt streeft ernaar om een duurzame relatie te creëren 

tussen wetenschap en maatschappij. Dankzij de enthousiaste en vrijwillige inzet van vele 

onderzoekers, docenten en stafmedewerkers, organiseerden we in 2017 een gevarieerd aanbod van 

activiteiten en bereikten we een brede doelgroep gaande van jongeren, leerlingen en leerkrachten 

tot het brede publiek. De Universiteit Hasselt richt zich hoofdzakelijk op onderstaande doelgroepen. 

Hieronder een kleine greep uit de talrijke projecten. 

 

Het brede publiek 

− Zo'n 2.000 mensen bezochten zondag 26 november de ‘Dag van de Wetenschap’ op de campus 

van UHasselt.  

Verrassende workshops, boeiende demo’s en tal van andere leuke experimenten tijdens de 

wetenschapsmarkt toonden de bezoekers aan dat wetenschap en technologie haar plaats 

veroverd heeft in elk aspect van het dagelijks leven.  

− De organisatie van populair wetenschappelijke lezingen en wetenschapscafés beogen het 

verhogen van de wetenschappelijk geletterdheid, opinievormen en kennis vergroten.  

 

Kinderen en jongeren 

− De Kinderuniversiteit is er voor kinderen die nieuwsgierig en geprikkeld zijn door wetenschap 

en techniek. Ze volgen een college in een aula met een prof en gaan daarna aan de slag als 

een echte wetenschapper. De kinderen komen op een begrijpbare en interactieve manier in 

contact met wetenschap en technologie. 

− In het multidisciplinair en technologische labo Makerspace@pxl/UHasselt maken kinderen en 

jongeren kennis met nieuwe ‘maaktechnologieën’ die niet zomaar voorhanden zijn thuis of in 

een doorsnee schoolgebouw. 

− CoderDojo is er maandelijks op zaterdagvoormiddag voor kinderen van 7 tot 18 jaar, die 

houden van computers, games en zelf (leren) programmeren.  

− STEMFluence is een Vlaanderenbreed samenwerkingsproject tussen hogere 

onderwijsinstellingen en andere partners. Op een creatieve én gedurfde manier worden 

jongeren uit de derde graad van het secundair onderwijs geprikkeld en gestimuleerd vanuit 

hun eigen, veelal digitale, leefwereld voor STEM-beroepen. 

 

Leerlingen en leerkrachten 

− Gedurende het hele academiejaar biedt de Universiteit Hasselt leerlingenpractica/workshops 

aan in diverse wetenschappelijke domeinen. De leerlingen komen op een interactieve manier in 

aanraking met recente wetenschappelijke ontwikkelingen en nieuwe technologieën. 

− Organisatie van bij- en nascholingen voor leerkrachten. Ontwikkelen van nieuw lesmateriaal en 

verspreiden van bestaand lesmateriaal dat ook aansluit op de eindtermen.  
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Onderzoekers 

De Universiteit Hasselt tracht de onderzoekers, docenten en beleidsmakers te sensibiliseren voor 

het belang van het communiceren over onderzoek, wetenschap en technologie naar brede lagen 

van de bevolking. 

Aan de onderzoekers en docenten vorming, coaching, … aanbieden om op een gepaste manier aan 

brede lagen van de bevolking te kunnen communiceren over onderzoek, wetenschap en 

technologie. Wetenschapscommunicatie zou op die manier een vanzelfsprekendheid moeten 

worden.  

- De Summerschool wetenschapscommunicatie, ‘Zeg ’t eens’, wordt georganiseerd in 

samenwerking met de interuniversitaire Doctoral schools. Doctorandi en postdoctorandi 

krijgen gedurende drie dagen de kans om zich onder te dompelen in de wereld van 

wetenschapscommunicatie en communicatieve vaardigheden.  

In samenwerking met de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschap en Kunst wordt 

ook jaarlijks de uitreiking van de Loopbaanprijs en Jaarprijs Wetenschapscommunicatie 

georganiseerd. De onderscheidingen worden uitgereikt aan wetenschappers met een 

uitzonderlijke verdienste in wetenschapscommunicatie.  

- Universiteit van Vlaanderen spoort onderzoekers aan om de fascinerende wetenschap die 

ze bedrijven aan onze universiteit, te presenteren in colleges van 15 minuten naar het 

brede publiek. 

- Externe oproepen/prijzen rond wetenschapscommunicatie worden verspreid en opgeroepen 

tot  deelname: Wetenschapsbattle, Eos Pipet Prijs, New Scientist Wetenschapstalent, 

Vlaamse Scriptieprijs… 

 

Ten slotte werkt de stafmedewerker wetenschapscommunicatie van UHasselt voor diverse 

activiteiten samen met externe partners, zowel op Vlaams als op regionaal niveau. Het 

uitgangspunt bij deze samenwerkingsverbanden is steeds de complementariteit van expertise en 

competenties. 

Enkele activiteiten: Rocket Science Launch Day (met Cosmodrome), Dag van de Wetenschap, 

CoderDojo (i.s.m. CoderDojo Belgium), Vlaamse Scriptieprijs, Vlaamse (Jeugd) Technologie 

Olympiade, ikhebeenvraag.be, Technologiebende (Stad Genk)... 

 

9.7.3    Financiële middelen 

 
De UHasselt ontvangt van de overheid een subsidie om de activiteiten in het kader van 

wetenschapscommunicatie te financieren. Deze overheidssubsidie is ontoereikend om alle  

doelstellingen en doelgroepen zo efficiënt mogelijk te bereiken en maakt de ontwikkeling van 

originele en innovatieve activiteiten en acties moeilijker. Het merendeel van het subsidiebedrag 

gaat op in de loonkosten van de stafmedewerker wetenschapscommunicatie. Daarnaast blijft nog 

een klein budget over voor de werkingskosten en overhead. De werkingsmiddelen voor de invulling 

van het grootste aanbod activiteiten worden hoofdzakelijk met eigen budgetten gefinancierd. De 

begeleiding en uitvoering van alle wetenschapscommunicatie activiteiten gebeurt door personeel, 

gefinancierd met middelen van de UHasselt.  
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9 Outputindicatoren conform het Besluit op de jaarverslaggeving 

 

9.1 De financiële middelen, opgesplitst naar financieringsbron (uitgaven) 

 

De in deze rubriek opgenomen cijfergegevens hebben betrekking op uitgaven. 

Besteding van financiële middelen: het volume van de bestede financiële middelen, globaal en per 

wetenschapsdiscipline. 

- eerste geldstroom: deel van de gewone werkingstoelagen;  

- tweede geldstroom: geld van de overheid interuniversitair verdeeld;  

- derde geldstroom: beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek, bijzondere financiering 

door Belgische en internationale overheden, met inbegrip van de Europese Unie;  

- vierde geldstroom: samenwerking met de privésector, inclusief wetenschappelijke 

dienstverlening;  

- vijfde geldstroom: eigen financieringsbronnen van de universiteiten. 

 

In bijgaande grafiek zijn de verschillende geldstromen uitgezet in de tijd.  

 

 Tabel 68 Uitgaven per geldstroom 2007-2017 

 2de geldstroom 3de geldstroom 4de geldstroom 

2007 2.907.461,74 11.100.948,42 3.744.596,92 

2008 3.888.812,76 10.898.329,46 3.905.008,58 

2009 5.299.439,53 10.778.827,77 4.109.872,07 

2010 6.116.135,82 12.450.668,05 4.124.852,87 

2011 7.092.381,79 14.219.332,74 3.665.466,22 

2012 8.535.213,27 15.744.494,73 5.112.387,37 

2013 9.504.903,46 15.193.793,21 5.878.304,25 

2014 10.479.003,48 14.296.783,63 6.592.972,66 

2015 11.714.875,57 13.652.258,44 6.547.482,49 

2016 12.193.761,15 11.780.262,81 6.599.228,21 

2017 13.405.612,30 12.963.429,39 6.431.807,44 
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Figuur  10 Evolutie uitgaven per geldstroom 2007-2017 
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Opmerking: 

- Voor de projecten met een globaal budget waarvan de middelen beschikbaar gesteld zijn door 

meerdere financiers, worden de uitgaven niet meer verhoudingsgewijs opgesplitst naar de 

betreffende financieringsbronnen. De uitgaven worden aan de hoofdfinancier toegewezen. 

Bijvoorbeeld voor Interreg projecten worden de uitgaven niet meer apart uitgesplitst per 

cofinancier (vb. UHasselt, provincie,…) maar integraal toegewezen aan Interreg.  

- De aangegeven personeelskosten vertegenwoordigen de vastleggingen voor 2017 (en bestrijken 

de periode januari 2017 t.e.m. december 2017).  

- IWT- en FWO-mandaten zijn niet opgenomen in de gedetailleerde overzichten omdat deze niet 

beschouwd worden als kosten van de universiteit.  

- IWT-middelen uitgegeven als werkingskrediet, horend bij de specialisatiebeurzen, zijn 

opgenomen in de tweede geldstroom; IWT-middelen uitgegeven in kader van IWT-projecten 

werden ondergebracht in de derde geldstroom. 

- De codes van de verschillende wetenschapsdiscipline zijn in overeenstemming met de VLIR-

codes en als volgt gedefinieerd: 

 

Humane wetenschappen 

111 Historische wetenschappen 

112 Kunstwetenschappen (incl. Archeologie) 

113 Letteren (inclusief informatie-, documentatie-, bibliotheek- en  

archiefwetenschappen) 

114 Theologie, bijbel- en godsdienstwetenschappen 

115 Wijsbegeerte (inclusief moraalwetenschappen) 

121 Rechtswetenschappen (inclusief notariaat) 

122 Criminologie 

131 Economie en toegepaste economie 

141 Psychologie 

142 Pedagogische wetenschappen en didactiek 

143 Politieke en sociale wetenschappen 

151 Sociale gezondheidswetenschappen 

Exacte en toegepaste wetenschappen 

211 Biologie 

212 Scheikunde (inclusief biochemie) 

213 Natuurkunde (inclusief sterrenkunde) 

214 Wiskunde 

215 Aardwetenschappen en aardrijkskunde 

221 Bouwkunde 

222 Elektronica en elektrotechniek 

223 Werktuigkunde 

224 Materiaaltechnologie 

225 Informatica (inclusief toegepaste informatica) 

226 Informatie- en communicatietechnologie 

227 Technische en toegepaste scheikunde 

228 Toegepaste biologische wetenschappen 

229 Architectuur, ruimtelijke ordening en stedenbouw 

231 Overige technische wetenschappen 

Medische wetenschappen 

311 Geneeskunde 
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312 Tandheelkunde 

313 Biomedische wetenschappen (inclusief biochemie) 

321 Diergeneeskunde 

331 Farmacie 

341 Lichamelijke opvoeding en kinesitherapie 

Algemene en logistieke diensten 

411 Algemene en logistieke diensten 

 

9.1.1    Financieel overzicht per discipline - Eerste geldstroom 

 

* definitie O&O personeel conform OESO rapportering: AAP 50%, ZAP 25%, WP 100% (gastprofessoren) en 

ATP 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wetenschapsdiscipline Personeel Uitrusting Werking Totaal 

112 9.942,85  5.296,84 15.239,69 

113 140.999,78  9.338,34 150.338,12 

121 550.227,41 621,44 15.741,98 566.590,83 

131 1.358.776,44 684,14 85.548,68 1.445.009,26 

141 19.897,49   19.897,49 

142 83.582,19  3.346,00 86.928,19 

143 103.271,17   103.271,17 

211 356.078,81 4.151,15 77.356,49 437.586,45 

212 327.108,29  45.410,32 372.518,61 

213 267.143,17  18.324,01 285.467,18 

214 617.470,25 208,35 56.879,60 674.558,20 

221 215.023,08  25.472,82 240.495,90 

222 108.662,93  23.887,63 132.550,56 

224 192.484,39  83.167,59 275.651,98 

225 350.626,47 5.349,94 31.660,18 387.636,59 

227 146.936,03  10.025,50 156.961,53 

228 8.966,67   8.966,67 

229 739.336,73 3.676,62 57.723,66 800.737,01 

231    0,00 

311 205.659,49  2.424,42 208.083,91 

313 870.298,57 0,00 149.044,99 1.019.343,56 

341 690.000,97  58.357,95 748.358,92 

411 2.124.830,98   2.124.830,98 

MULTIDISC   873,28 873,28 

Totaal* 9.487.324,14 14.691,64 759.880,28 10.261.896,06 

Vergelijking met 2016 8.654.642,10 23.677,59 760.543,17 9.438.862,86 

Tabel 69 Financieel overzicht per discipline - Eerste geldstroom 
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9.1.2    Financieel overzicht per discipline - Tweede geldstroom 

 
Wetenschapsdiscipline Personeel Uitrusting Werking Totaal 

112 82.989,38  5.609,32 88.598,70 

113  316.262,81 21.883,73 338.146,54 

121 154.985,28 717,60 69.571,15 225.274,03 

131 1.426.842,00 2.793,75 192.695,46 1.622.331,21 

142   53,70 53,70 

211 1.172.054,38 230.774,36 425.174,07 1.828.002,81 

212 1.084.913,34 27.407,30 282.182,36 1.394.503,00 

213 304.627,24 1.661,44 123.465,08 429.753,76 

214 1.119.146,85 10.032,74 171.653,71 1.300.833,30 

221 264.050,44 2.784,10 213.842,24 480.676,78 

222 213.811,25  42.802,44 256.613,69 

224 721.837,17 23.564,73 256.458,11 1.001.860,01 

225 316.752,58 14.353,79 150.922,76 482.029,13 

227 456.898,55  7.539,71 464.438,26 

229 575.849,19 1.448,44 53.289,55 630.587,18 

311 36.991,44 1.350,78 10.423,34 48.765,56 

313 990.023,82 45.370,20 579.013,50 1.614.407,52 

341 455.609,63 2.279,21 29.130,46 487.019,30 

411 159.819,03  120.694,59 280.513,62 

MULTIDISC 129.178,77 50,20 93.526,75 222.755,72 

Totaal 9.666.380,34 680.851,45 2.849.932,03 13.197.163,82 

Vergelijking met 2016 9.324.291,03 399.406,70 2.470.063,42 12.193.761,15 

Tabel 70 Financieel overzicht per discipline - Tweede geldstroom 

 

Indeling per financieringsbron: 

BOF Personeel Uitrusting Werking Totaal 

112 82.989,38  5.609,32 88.598,70 

113  316.262,81 21.883,73 338.146,54 

121 154.985,28 717,60 64.768,01 220.470,89 

131 1.262.676,70 930,26 130.617,02 1.394.223,98 

142   53,70 53,70 

211 955.516,48 166.738,92 162.545,44 1.284.800,84 

212 614.668,67 3.326,47 64.397,64 682.392,78 

213 144.985,95  11.187,91 156.173,86 

214 792.580,78 4.982,20 94.724,76 892.287,74 

221 264.050,44 2.784,10 213.842,24 480.676,78 

222 174.360,11  26.170,02 200.530,13 

224 489.044,50  69.308,50 558.353,00 

225 204.086,21 3.359,00 64.693,52 272.138,73 

227 456.898,55  4.314,44 461.212,99 

229 519.651,87  32.258,29 551.910,16 

311 36.991,44  5.149,22 42.140,66 
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313 583.713,90 16.728,63 219.073,95 819.516,48 

341 455.609,63  20.044,21 475.653,84 

411 159.819,03  120.694,59 280.513,62 

MULTIDISC 129.178,77 50,20 93.526,75 222.755,72 

Totaal 7.481.807,69 515.880,19 1.424.863,26 9.422.551,14 

BELSPO (IUAP) Personeel Uitrusting Werking Totaal 

131 103.405,73  13.643,45 117.049,18 

212 61.091,70 6.339,56 19.689,48 87.120,74 

214 165.912,93 5.050,54 14.465,26 185.428,73 

313 158.047,67 5.795,02 99.816,49 263.659,18 

Totaal 488.458,03 17.185,12 147.614,68 653.257,83 

FWO Personeel Uitrusting Werking Totaal 

121   4.803,14 4.803,14 

131 60.759,57 1.863,49 48.434,99 111.058,05 

211 216.537,90 64.035,44 258.791,67 539.365,01 

212 409.152,97 11.815,51 175.322,71 596.291,19 

213 159.641,29 1.661,44 112.277,17 273.579,90 

214 160.653,14  62.463,69 223.116,83 

222 39.451,14  16.632,42 56.083,56 

224 232.792,67 23.564,73 187.149,61 443.507,01 

225 112.666,37 10.994,79 82.724,33 206.385,49 

227   3225,27 3225,27 

229 56.197,32 1.448,44 18.301,91 75.947,67 

311  1.350,78 2.501,73 3.852,51 

313 248.262,25 22.846,55 220.501,41 491.610,21 

341  2.279,21 9.086,25 11.365,46 

Totaal 1.696.114,62 141.860,38 1.202.216,30 3.040.191,30 

IWT Personeel Uitrusting Werking Totaal 

211   3.836,96 3.836,96 

212  5.925,76 22.772,53 28.698,29 

225   3.504,91 3.504,91 

229   2.729,35 2.729,35 

311   2772,39 2772,39 

313   39.621,65 39.621,65 

Totaal  5.925,76 75.237,79 81.163,55 

Tabel 71 Financieel overzicht - tweede geldstroom - indeling per financieringsbron: 

 

9.1.3    Financieel overzicht per discipline - Derde geldstroom 

 
Wetenschapsdiscipline Personeel Uitrusting Werking Totaal 

112 148.331,23  -13.197,19 135.134,04 

113 158.677,72  59.507,92 218.185,64 

121 76.978,20 223,00 109.786,83 186.988,03 

131 1.414.768,04 30.796,45 751.073,49 2.196.637,98 

141 32.405,94  15.800,00 48.205,94 

142 2.171,29   2.171,29 

211 589.953,71 53.306,40 734.906,16 1.378.166,27 
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Indeling per financieringsbron: 

212 475.251,70 492.729,22 330.680,81 1.298.661,73 

213 44.150,72 496.573,25 59.455,90 600.179,87 

214 517.401,02 509,81 343.786,29 861.697,12 

221 142.314,51 -10.412,54 86.681,05 218.583,02 

222 217.639,14 8.599,00 71.320,98 297.559,12 

224 149.052,38 27.115,65 55.332,03 231.500,06 

225 521.259,82 6.367,85 335.932,62 863.560,29 

227 189.900,05 35.204,95 197.759,98 422.864,98 

229 245.923,55 3.481,50 321.887,80 571.292,85 

231 7.148,20   7.148,20 

311 153.850,86 4.606,65 82.215,78 240.673,29 

313 1.271.906,14 21.116,35 938.140,26 2.231.162,75 

341 29.827,20  16.800,51 46.627,71 

411 454.467,69 15.010,04 436.951,48 906.429,21 

Totaal 6.843.379,11 1.185.227,58 4.934.822,70 12.963.429,39 

Vergelijking met 2016 7.403.632,94 428.137,38 3.948.492,50 11.780.262,81 

Tabel 72 Financieel overzicht per discipline - Derde geldstroom 

Federale overheden1 Personeel Uitrusting Werking Totaal 

121  133,00 66.962,02 67.095,02 

131 194.782,95  189.614,57 384.397,52 

211 75.305,52 2.702,36 384.049,38 462.057,26 

212   9.661,20 9.661,20 

214 183.807,82  130.658,81 314.466,63 

222   2.705,05 2.705,05 

229 8.885,01  24.448,17 33.333,18 

313   49.589,29 49.589,29 

341   12.112,73 12.112,73 

411  15,06 34.275,65 34.290,71 

Totaal 462.781,30 2.850,42 904.076,87 1.369.708,59 

Vlaamse overheden2 Personeel Uitrusting Werking Totaal 

121 29.224,56  4.781,22 34.005,78 

131 357.091,94 3.294,72 165.352,34 525.739,00 

141 32.405,94  15.800,00 48.205,94 

211 133.705,38  61.938,45 195.643,83 

212 401.691,69 9.750,90 147.794,09 559.236,68 

213  496.573,25 2.043,88 498.617,13 

214 51.117,96  3.450,44 54.568,40 

221 81.038,87  12.515,04 93.553,91 

222 53.301,68 8.599,00 5.297,98 67.198,66 

224 91.600,57 26.631,74 13.256,10 131.488,41 

225 263.484,71 6.367,85 83.998,94 353.851,50 

227 119.190,26  78.508,61 197.698,87 

229 186.355,66  160.065,58 346.421,24 
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231 7.148,20   7.148,20 

311 104.980,00 4.606,65 49.894,55 159.481,20 

313 231.333,58 5.000,00 176.870,97 413.204,55 

341 29.827,20  4.687,78 34.514,98 

411 378.207,33 14.994,98 370.276,75 763.479,06 

Totaal 2.551.705,53 575.819,09 1.356.532,72 4.484.057,34 

Overige Vlaamse 

instanties3   

Personeel Uitrusting Werking Totaal 

112 148.331,23  207,02 148.538,25 

131 82.642,76  76.115,88 158.758,64 

211 107.107,03 48.335,61 60.781,66 216.224,30 

212 5.068,53   5.068,53 

213 44.150,72  4.041,82 48.192,54 

214  509,81 12.831,52 13.341,33 

221 2.895,75 -10.412,54 -2.024,56 -9.541,35 

222 89.369,97  7.129,66 96.499,63 

224   3.789,32 3.789,32 

225 257.775,11  156.140,68 413.915,79 

227 78.994,50 35.204,95 28.443,37 142.642,82 

311 22.473,93  3.023,59 25.497,52 

313 94.138,03  178.706,94 272.844,97 

Totaal 932.947,56 73.637,83 529.186,90 1.535.772,29 

Regionale overheden4 Personeel Uitrusting Werking Totaal 

112   -13.404,21 -13.404,21 

121 47.753,64 90,00 38.043,59 85.887,23 

131 21.602,68  20.869,63 42.472,31 

142   4.651,14 4.651,14 

211   6,68 6,68 

212 24.334,27  120.759,26 145.093,53 

229 637.096,93 16.116,35 216.904,59 870.117,87 

313 2.171,29   2.171,29 

Totaal 732.958,81 16.206,35 387.830,68 1.136.995,84 

Europese Unie Personeel Uitrusting Werking Totaal 

113 54.808,50  29.291,03 84.099,53 

131 470.707,55 27.501,73 91.720,60 589.929,88 

211 273.835,78 2.268,43 217.401,70 493.505,91 

214 200.641,09  172.063,83 372.704,92 

221 58.379,89  73.664,36 132.044,25 

222 11.496,52   11.496,52 

225   95.793,00 95.793,00 

227 -8.284,71  81.971,28 73.686,57 

229 26.348,61 3.481,50 16.614,79 46.444,90 

313 45.239,16  13.977,52 59.216,68 

Totaal 1.133.172,39 33.251,66 792.498,11 1.958.922,16 

EFRO Personeel Uitrusting Werking Totaal 

131 34.124,16  45.827,97 79.952,13 

212 27.427,03 482.978,32 107.886,09 618.291,44 

213   53.370,20 53.370,20 



107  

 

1Federale Ministeries, Federale Politie 

2IWT, VLAIO, FWO, Vlaamse departementen, Steunpunt 

3VITO, IMEC, IBBT, Flanders Make, hogescholen, universiteiten, kind en gezin, VDAB, Grindfonds, SCK, OVAM,  

4Provincie, Steden en gemeenten, LSM 

5ESF, internationale universiteiten, andere internationale overheden, EFSA, ECTRIMS 

 

 

 

9.1.4    Financieel overzicht per discipline - Vierde geldstroom  

 

Wetenschapsdiscipline Personeel Uitrusting Werking Totaal 

112 -2.013,52  225,70 -1.787,82 

113 13.355,02  11.608,36 24.963,38 

121 29.920,81 538,92 34.842,31 65.302,04 

131 572.756,98 5.929,64 572.640,34 1.151.326,96 

211 88.250,73 3.856,57 36.457,05 128.564,35 

212 578.891,75 43.187,26 227.816,61 849.895,62 

213 760,54  19.828,40 20.588,94 

214 484.193,56 4.690,33 146.823,80 635.707,69 

221 2.851,17 467,41 19.571,46 22.890,04 

222 22.151,27  8.767,11 30.918,38 

224 106.132,05 13.384,49 111.425,90 230.942,44 

225 848.598,19  40.804,48 889.402,67 

227 95.543,72 3.595,00 94.018,43 193.157,15 

222   7.671,30 7.671,30 

411 76.260,36  32.400,35 108.660,71 

Totaal 137.811,55 482.978,32 247.155,91 867.945,78 

INTERREG Personeel Uitrusting Werking Totaal 

113 103.869,22  30.216,89 134.086,11 

131 68.800,20  99.417,31 168.217,51 

212 41.064,45  65.332,75 106.397,20 

222 63.470,97  48.516,99 111.987,96 

224 57.451,81 483,91 38.286,61 96.222,33 

311 26.396,93  29.297,64 55.694,57 

313 197.921,91  282.860,21 480.782,12 

411   -1,27 -1,27 

Totaal 558.975,49 483,91 593.927,13 1.153.386,53 

Overige 

Europese/internationale 

instanties5 

Personeel Uitrusting Werking Totaal 

113 185.015,80 62.155,19 247.170,99 185.015,80 

211  6.083,83 6.083,83  

214 81.834,15 24.781,69 106.615,84 81.834,15 

221  2.526,21 2.526,21  

227  8.836,72 8.836,72  

313 66.176,53 19.230,74 85.407,27 66.176,53 

Totaal 333.026,48 123.614,38 456.640,86 333.026,48 

Tabel 73 Financieel overzicht per discipline - Derde geldstroom - indeling per financieringsbron 



108 

 

229 92.580,49 0,00 79.399,47 171.979,96 

311 103.589,49  39.927,66 143.517,15 

313 879.644,24 47.864,41 608.840,70 1.536.349,35 

341 19.797,04 10.000,00 44.658,76 74.455,80 

411 56.504,10 2.893,66 67.404,36 126.802,12 

MULTIDISC 82.079,98 2.391,72 52.359,52 136.831,22 

Totaal 4.075.587,61 138.799,41 2.217.420,42 6.431.807,44 

Vergelijking met 2016 3.560.667,32 594.618,21 2.443.942,68 6.599.228,21 

Tabel 74 Financieel overzicht per discipline - Vierde geldstroom 

 

9.1.5    Financieel overzicht per discipline - Vijfde geldstroom 

 
Wetenschapsdiscipline Personeel Uitrusting Werking Totaal 

121 1.571,79   1.571,79 

131 75.261,97  6.402,14 81.664,11 

211   581,52 581,52 

212 91.026,07   91.026,07 

213  2.895,25 9.771,64 12.666,89 

214 31.934,52  43,60 31.978,12 

229 10.780,02 2.077,45 785,23 13.642,70 

311   13.307,29 13.307,29 

313 58.918,04  38.430,12 97.348,16 

411   10.839,15 10.839,15 

Totaal 269.492,41 4.972,70 80.160,69 354.625,80 

Vergelijking met 2016 216.179,76 1.212,26 118.120,93 335.512,95 

Tabel 75 Financieel overzicht per discipline - Vijfde geldstroom 

 

 

9.2 Een overzicht van het personeel in het universitaire onderzoek 

 

Ter aanvulling van het overzicht van het personeel in het universitaire onderzoek, zoals opgenomen 

in het personeelsverslag 2017, is de evolutie van het onderzoekspersoneel aan de UHasselt in 

onderstaande grafieken uitgezet. Voor het onderzoekspersoneel op het universitair kader wordt een 

onderscheid gemaakt tussen het Zelfstandig Academisch Personeel (inclusief gastprofessoren), het 

Assisterend Academisch Personeel en Bijzonder Academisch Personeel en de bursalen. In 

onderstaande grafiek zijn enkel het aantal onderzoekers op universitaire kader getoond.  
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9.3 De wetenschappelijke classificatie van de onderzoeksprojecten  

 

De wetenschappelijke classificatie van de onderzoeksprojecten is te raadplegen via de IWETO-

databanken. Deze databanken worden beheerd en onderhouden door de dienst 

Onderzoekscoördinatie, die hierbij technische ondersteuning krijgen van de Centrale 

Informaticadienst, Cel Informatiesystemen in de Administratie (CID-ISA). 

In navolging van de verplichtingen door de Vlaamse overheid rond de IWETO-databanken, zijn 

volgende noodzakelijke gegevens verzameld en ingevoerd in de databanken: 

 onderzoeksdomeinen en perspectieven van onderzoekseenheden (IWETO-TEAM); 

 lopend onderzoek (IWETO-PROJECT); 

 wetenschappelijke dienstverlening (IWETO-EXPERT); 

 hoogtechnologische apparatuur (IWETO-EQUIP); 

 internationale samenwerking (IWETO-COOP). 

 

De UHasselt stond in voor de volgende aantallen records:  

  2017 

Team: De onderzoeksgroepen en onderzoeksinstituten die bestaan gedurende het 
kalenderjaar 2017 

52 

De lopende projecten over het kalenderjaar 2017 (01/01/2017 tot 31/12/2017) voor 
alle geldstromen 

1.458 

Figuur  12 Records UHasselt 

 

 

Figuur  11 Aantal onderzoekers op het universitaire kader per 31/12 
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9.4 De wetenschappelijke output 

 

9.4.1    Doctorandi 

 

In het voorbije jaar waren 553 doctorandi bezig met de voorbereiding van hun doctoraat waarvan 

81 jonge vorsers hun doctoraat hebben behaald. Bijgaande tabel geeft een historisch overzicht van 

het aantal behaalde doctoraten en fractionele doctoraten van de UHasselt4. 

 

 Doctoraten behaald aan de UHasselt of 

tUL 

2003 18 

2004 25 

2005 17 

2006 22 

2007 34 

2008 31 

2009 43 

2010 25 

2011 47 

2012 51 

2013 65 

2014 68 

2015 74 

2016 75 

2017 81 

               Tabel 76 Historisch overzicht doctoraten behaald aan de UHasselt of tUL 

 

Onderstaande grafiek geeft de evolutie weer van het aantal goedgekeurde doctoraatsstudenten per 

kalenderjaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Oktober 2014 werd aan de UHasselt een nieuwe doctoraatsdatabank geïntroduceerd, waarbij historische 

doctoraatsgegevens werden getransponeerd en waar nodig aangepast. De doctoraatsgerelateerde gegevens in het 

huidige jaarverslag zijn gebaseerd op deze nieuwe doctoraatsdatabank, wat sporadisch minimale afwijkingen kan 

vertonen in aantallen met de vorige jaarverslagen.  
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Wetenschapsdiscipline (afgeleid o.b.v. onderzoeksgroep 

doctoraatsstudent) 

Behaalde 

doctoraten in 

2017 

Humane wetenschappen  

111 Historische wetenschappen  

112 Kunstwetenschappen (incl. Archeologie) 1 

113 Letteren (inclusief informatie-, documentatie-, bibliotheek- en 

archiefwetenschappen) 
 

114 Theologie, bijbel- en godsdienstwetenschappen  

115 Wijsbegeerte (inclusief moraalwetenschappen)  

121 Rechtswetenschappen (inclusief notariaat) 5 

122 Criminologie  

131 Economie en toegepaste economie 10 

141 Psychologie  

142 Pedagogische wetenschappen en didactiek  

143 Politieke en sociale wetenschappen  

151 Sociale gezondheidswetenschappen  

Exacte en toegepaste wetenschappen  

211 Biologie 7 

212 Scheikunde (inclusief biochemie) 15 

213 Natuurkunde (inclusief sterrenkunde) 2 

214 Wiskunde 11 

215 Aardwetenschappen en aardrijkskunde  

221 Bouwkunde  

222 Elektronica en elektrotechniek 2 

Figuur  13 Evolutie aantal goedgekeurde doctoraatsstudenten per kalenderjaar 
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223 Werktuigkunde  

224 Materiaaltechnologie 5 

225 Informatica (inclusief toegepaste informatica) 5 

226 Informatie- en communicatietechnologie  

227 Technische en toegepaste scheikunde  

228 Toegepaste biologische wetenschappen  

229 Architectuur, ruimtelijke ordening en stedenbouw  

231 Overige technische wetenschappen  

Medische wetenschappen  

311 Geneeskunde 1 

312 Tandheelkunde  

313 Biomedische wetenschappen (inclusief biochemie) 16 

321 Diergeneeskunde  

331 Farmacie  

341 Lichamelijke opvoeding en kinesitherapie 1 

Totaal 81 

Tabel 77 Behaalde doctoraten 2017 per wetenschapsdiscipline 
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Doctoraatscripties 

Overzicht van de diploma’s doctor op proefschrift uitgereikt tijdens het kalenderjaar 2017: 

 

  Achternaa
m-
voornaam 

Titel proefschrift Promotor Fac. M/
V 

Afko
mst 

Doctor in de Datum 
verd. 

1 De Deyne 
Laura 

Juridische kenmerken van legitiem 
markttoezicht in de energiesector. De 
invloed van de constitutioneel-, 
bestuurs- en Europeesrechtelijke 
principes op de onafhankelijkheid en 
verantwoordingsplicht van 
energieregulatoren in België 

Bernard 
Vanheusden 

REC V België Rechten 12/01/201
7 

2 Drijkoninge
n 
Sien 

Low temperature deposition and 
characterisation of high quality 
nanocrystalline diamond films for the 
fabrication of highly sensitive 
pressure sensing membranes. 

Ken Haenen WET V België Wetenschappen 18/01/201
7 

3 Ferrer 
Dubois 
Albys Esther 

Irrigation water treated with static 
magnetic fields to improve the 
antioxidant activity of Solanum 
Lycopersicum L. fruits 

Ann Cuypers 
(UH) & Clara 
Esther 
Martinez 
Manrique 
(UO) 

WET V Cuba Wetenschappen 
Biologie 

27/01/201
7 

4 Fung Boix 
Yilan 

Antioxidant and hepatoprotective 
activity in extract of Rosmarinus 
Officinalis irrigated water treated 
with static magnetic fields 

Ann Cuypers 
(UH) & Clara 
Esther 
Martinez 
Manrique 
(UO) 

WET V Cuba Wetenschappen 
Biologie 

27/01/201
7 

5 Genbrugge 
Cornelia 

Regional cerebral saturation 
monitoring in cardiac arrest patients 

Cathy De 
Deyne 

GLW V België Medische 
wetenschappen 

14/03/201
7 

6 Pollaris 
Hanne 

Loading constraints in vehicle routing 
problems: a focus on axle weight 
limits 

Gerrit 
Janssens 

BEW V België Toegepaste 
economische 
wetenschappen 

22/03/201
7 

7 Thijssen 
Annelies 

Optimizing clinical management in 
donor insemination programs 

Willem 
Ombelet  

GLW V België Biomedische 
wetenschappen 

22/03/201
7 

8 Yang 
Yuping 

On finite tensor categories and quasi-
quantum groups 

Yinhuo 
Zhang  

WET M China Wetenschappen 
Wiskunde 

28/03/201
7 

9 Gielen 
Marijke 

Effects of lignin modification and Cd 
exposure on growth and 
development and the endophytic 
bacterial communities of Arabidopsis 
thaliana 

Jaco 
Vangronsvel
d 

WET V België Wetenschappen 
Biologie 

31/03/201
7 

10 Kuijlaars 
Jacobine 

Neuronal networks in vitro: from rat 
to men 

Bert Brône GLW V Neder
land 

Biomedische 
wetenschappen 

24/04/201
7 

11 Ahkim 
Mohamed 

Varying coefficient models & 
multivariate parameters in partial 
differential equations models: 
Inference and Estimation 

Anneleen 
Verhasselt 
(UH) & Wim 
Vanroose 
(UA) 

WET M België Wetenschappen 
Wiskunde 

27/04/201
7 

12 Ramón 
Nápoles 
Ruiz 
Gonzalo 

Rough cognitive networks Koen 
Vanhoof 

BEW M Cuba Wetenschappen 
Informatica 

3/05/2017 
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13 Martin 
Niels 

Using event log knowledge to support 
business process simulation model 
construction. 

Benoît 
Depaire 

BEW M België Toegepaste 
economische 
wetenschappen 

8/05/2017 

14 Karpinski 
Stefan 

Numerical analysis of an interior 
penalty discontinuous Galerkin 
scheme for two phase flow in 
heterogenous porous media with 
discontinuous dynamic capillary 
pressure effects 

Iuliu Sorin 
Pop 

WET M Duitsl
and 

Wetenschappen 
Wiskunde 

11/05/201
7 

15 Jorissen 
Winde 

Lipoproteins in Multiple Sclerosis Jerome 
Hendriks 

GLW V België Biomedische 
wetenschappen 

16/05/201
7 

16 Verdonck 
Lotte 

Collaborative logistics from the 
perspective of freight transport 
companies 

Gerrit 
Janssens  

BEW V België Toegepaste 
economische 
wetenschappen 

22/05/201
7 

17 Vanheusde
n 
Marjan 

Cytomegalovirus and cytotoxic CD4+ 
T cells are key players in exacerbation 
of multiple sclerosise 

Piet Stinissen GLW V België Biomedische 
wetenschappen 

22/05/201
7 

18 Hadraba 
Daniel 

Collagen structures from cell culture 
to intact tendon 

Marcel 
Ameloot 
(UH) & Karel 
Jelen 
(Charles 
Univ) 

GLW M Czech 
Repub
lic 

Biomedische 
wetenschappen 

22/05/201
7 

19 Gervois 
Pascal 

Human dental pulp stem cell-
mediated mechanisms of 
neuroregeneration and optimization 
of the transient middle cerebral 
artery occlusion mouse stroke model 

Ivo 
Lambrichts 

GLW M Duitsl
and 

Biomedische 
wetenschappen 

23/05/201
7 

20 Molenbruch 
Yves 

Optimizing operational costs and 
service quality in dial-a-ride systems 

An Caris BEW M België Toegepaste 
economische 
wetenschappen 

24/05/201
7 

21 Gulka 
Michal 

Bio-Molecular sensors for molecular 
diagnostic in nanomedicine based on 
color centres in diamond 

Milos 
Nesladek 
(UH), Zdenek 
Remes 
(Czech 
Technical 
University of 
Prague) 

WET M Tsjech
ië 

Wetenschappen 
Fysica 

24/05/201
7 

22 Kobben 
Stephan 

Synthesis of degradable polymers for 
biomedical applications 

Tanja 
Junkers 

WET M Neder
land 

Wetenschappen 
Chemie 

6/06/2017 

23 Belmans 
Pieter 

Connnections between commutative 
and noncommutative algebraic 
geometry 

Michel Van 
den Bergh 
(UH) & 
Wendy 
Lowen (UA) 

WET M België Wetenschappen 
Wiskunde 

9/06/2017 

24 Ratajczak 
Jessica 

Primed stem cells and platelet 
concentrates: two biological 
strategies to enhance angiogenesis 

Ivo 
Lambrichts 

GLW V België Biomedische 
wetenschappen 

13/06/201
7 

25 Kellens 
Evelien 

Molecularly imprinted polymer based 
sensors for bio-sensing applications 

Anitha 
Ethirajan 

WET V België Wetenschappen 14/06/201
7 

26 Presotto 
Dennis 

Noncommutative del Pezzo surfaces 
and related topics 

Michel van 
den Bergh 

WET M België Wetenschappen 
Wiskunde 

14/06/201
7 

27 Willems 
Leen 

Stimulation of stem cell survival, 
proliferation and differentiation for 
endogenous cardiac repair 

Karen 
Hensen 

GLW V België Biomedische 
wetenschappen 

14/06/201
7 
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28 Nijst 
Petra 

A critical appraisal of Neurohumoral 
and Hemodynamic Alterations in 
Heart failure 

Wilfried 
Mullens 

GLW V België Medische 
wetenschappen 

26/06/201
7 

29 Lemmens 
Stefanie 

Targeting the pro-inflammatory and 
cytotoxic environment to improve 
functional recovery after Spinal Cord 
injury 

Sven Hendrix GLW V België Biomedische 
wetenschappen 

27/06/201
7 

30 Verboven 
Kenneth 

Endocrine regulation of lipid 
mobilization in human obesity: 
unraveling the role of atrial 
natriuretic peptide. 

Dominique 
Hansen (UH), 
Ellen Blaak 
(UM) 

GLW M België Biomedische 
wetenschappen 

4/07/2017 

31 Amaral de 
Carvalho 
Marcia 
Eugenia 

Integrated approach of anatomical, 
physiological and biochemical 
parameters for the study of tolerance 
mechanisms to cadmium in tomato 
accessions 

Ann Cuypers 
(UH), Ricardo 
Antunes de 
Azevedo 
(Sao Paulo) 

WET V USA Wetenschappen 
Biologie 

5/07/2017 

32 Vranken 
Tom 

CuAAC mediated Bioconjugation: The 
Rapid & Reliable Alternative to 
today's immobilization protocols for 
improved hybrid interfaces 

Thomas Cleij WET M België Wetenschappen 
Chemie 

6/07/2017 

33 Billiet 
Charlotte 

Postoperative radiotherapy in stage 
III non-small cell lung cancer: Is a 
reassessment necessary in modern 
times? 

Jeroen Mebis 
(UH), Dirk De 
Ruysscher 
(KUL) 

GLW V België Medische 
wetenschappen 

7/07/2017 

34 Niesten 
Hannelore 

Belastingvoordelen van de 
grensoverschrijdende economisch 
actieve EU-persoon. Een onderzoek 
naar de behoefte aan en 
mogelijkheden van het minimaliseren 
van fiscale belemmeringen van het 
vrije personenverkeer in de Europese 
interne markt. 

Elly Van de 
Velde (UH), 
Marjon 
Weerepas 
(UM) 

REC V België Rechten 12/07/201
7 

35 Bonné 
Bram 

Assessing and improving security and 
pricavy for smartphone users 

Wim 
Lamotte 

WET M België Wetenschappen 
Informatica 

31/08/201
7 

36 Baeten 
Evelien 

Continuous Reactor Cascades: an 
Efficient Toolbox toward Tailor-Made 
Polymer Materials 

Tanja 
Junkers 

WET V België Wetenschappen 
Chemie 

4/09/2017 

37 Appermont 
Niels 

Een juridisch kader voor de 
(internationaal) privaatrechtelijke 
inpassing en fiscale gevolgen van 
buitenlandse trusts 

Elly Van de 
Velde 

REC M België Rechten 11/09/201
7 

38 Hensen 
Wendy  

Justitie en bemiddeling. Een 
bevraging en analyse aangaande de 
mogelijkheden en knelpunten van 
gerechtelijke bemiddeling 

Eric 
Lancksweerd
t 

REC V België Rechten 13/09/201
7 

39 Govaerts 
Sanne 

Synthesis and characterization of 
ionic copolythiophenes and all-
conjugated polymers with advanced 
architectures for organic electronics 

Wouter 
Maes 

WET V België Wetenschappen 
Chemie 

15/09/201
7 

40 Pirotte 
Geert 

Increasing the applicability of 
conjugated polymers for organic 
photovoltaics: continuous flow 
synthesis and elucidation of the 
importance of structural defects 

Wouter 
Maes 

WET M België Wetenschappen 
Chemie 

15/09/201
7 
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41 Van 
Kerckhove 
Kim 

The interplay between illness, time 
use, mobility and social contact 
behaviour and its relevance for 
infectious disease transmission 

Niel Hens WET V België Wetenschappen 
Statistiek 

15/09/201
7 

42 Ghekiere 
Olivier 

Contribution of cross-sectional 
imaging in the workup of 
intermediate coronary artery 
stenoses 

Paul Dendale GLW M België Medische 
wetenschappen 

20/09/201
7 

43 Loquiha 
Osvaldo 

Flexible statistical models with 
applications in reproductive health 

Marc Aerts WET M Moza
mbiqu
e 

Wetenschappen 
Statistiek 

21/09/201
7 

44 Nyambo 
Benny 

Bandwidth Management and Security 
in mobile Ad Hoc Networks 

Gerrit 
Janssens 

WET M Zimba
bwe 

Wetenschappen 
Informatica 

22/09/201
7 

45 Smolders 
Silke 

Embryonic brain development is 
hampered by environmental and 
genetic insults 

Bert Brône 
(UH) en 
Carlos Dotti 
(KUL) 

GLW V België Biomedische 
wetenschappen 

22/09/201
7 

46 Van den 
Ham 
Evert 
Jonathan 

Wet-chemical synthesis of thin film 
materials for 3D all-solid-state Li-ion 
batteries 

An Hardy WET M Neder
land 

Wetenschappen 
Chemie 

25/09/201
7 

47 Moeremans 
Boaz 

Study and optimization of the solid-
electrolyte interphase on silicon 
anodes for lithium-ion batteries 

Frank Renner 
(UH) en 
Markus 
Valtiner 
(TUBA) 

WET M België Wetenschappen 
Chemie 

26/09/201
7 

48 Meylaerts 
Liesbeth 

Junctional Zone Thickness and 
Perfusion Characteristics in 
Nulliparous, Primiparous and Infertile 
women assessed by MRI, as a 
Function of Menstrual Cycle and 
Hormonal Contraception 

Marjan 
Vandersteen 

GLW V België Medische 
wetenschappen 

27/09/201
7 

49 Reddy 
Tarylee 

Prediction of time to threshold from a 
repeatedly measured biomarker 

Geert 
Molenberghs 

WET V België Wetenschappen 
Statistiek 

28/09/201
7 

50 Swerts 
Carla 

Woestijngetijden. Een zintuiglijke 
hertekening van de westerse 
verbeelding van het Midden-Oosten 

Kris Pint ARK V België Audiovisuele en 
beeldende kunst: 
beeldende kunst 

28/09/201
7 

51 Lanche 
Radilla 
Ruben 

2D nanomaterials as the basis for 
DNA biosensors with SNP detection 
capabilities 

Ronald 
Thoelen 

IIW M Mexic
o 

Industriële 
ingenieurs-
wetenschappen 

29/09/201
7 

52 Proesmans 
Karel 

Efficiency of stochastic engines Bart Cleuren WET M België Wetenschappen 
Fysica 

29/09/201
7 

53 De 
Ceunynck 
Tim 

Defining and applying surrogate 
safety measures and behavioural 
indicators through site-based 
observations 

Tom Brijs 
(UH) & Ase 
Svensson 
(Lund 
University) 

SvM M België Mobiliteits-
wetenschappen 

29/09/201
7 

54 Delle 
Lotta 

Advancing the performance of 
scalable nanoelectrochemical 
transducers: Nanoimprint fabrication, 
2D material integration and 
biosensing optimization 

Ronald 
Thoelen 

IIW V Duitsl
and 

Industriële 
ingenieurs-
wetenschappen 

29/09/201
7 

55 Nyaga 
Victoria 

Optimisation of statistical procedures 
to assess the diagnostic accuracy of 
cervical cancer screening tests 

Marc Aerts WET V Kenia Wetenschappen 
Statistiek 

2/10/2017 
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56 Wasihun 
Kifle Yimer 

Statistical and mathematical methods 
to improve models of infectious 
disease transmission in and between 
human and animal populations 

Niel Hens 
(UH) & 
Philippe 
Beutels (UA) 

WET M Ethiop
ië 

Wetenschappen 
Statistiek 

4/10/2017 

57 Bové 
Hannelore 

Label-free bio-imaging and 
quantification of polluting 
carbonaceous particles to assess their 
toxicology 

Marcel 
Ameloot 
(UH) & 
Maarten 
Roeffaers 
(KUL) 

WET V België Biomedische 
wetenschappen 

11/10/201
7 

58 Wynen 
Jeroen 

Semi-local normal forms of saddle 
connections and a study of non-
elementary singularities 

Peter De 
Maesschalck 

WET M België Wetenschappen 
Wiskunde 

13/10/201
7 

59 Creemers 
Sarah 

Productivity, innovation and wage 
policies in family firms: Empirical 
evidence from Belgium and the 
Netherlands 

Mark 
Vancauteren 

BEW V België Toegepaste 
economische 
wetenschappen 

19/10/201
7 

60 Hussain 
Iftikhar 

Agent-based Simulation Model and 
Matching Support Framework for 
Carpooling 

Davy 
Janssens 

SvM M Pakist
an 

Mobiliteits-
wetenschappen 

19/10/201
7 

61 Cardinaletti 
Ilaria 

Nano-morphology and macro-
performance of organic and 
perovskite solar cells: from terrestrial 
to space applications 

Jean Manca WET V Italië Wetenschappen 
Fysica 

23/10/201
7 

62 Gordeeva 
Yelena 

European and Russian Forests under 
International Climate Change Law 

Bernard 
Vanheusden 

REC V Ruslan
d 

Rechten 23/10/201
7 

63 Torres 
Farradá 
Giselle 

Diversity of ligninolytic enzymes and 
their genes of Cuban strains of 
Ganoderma genus. Application for 
biodegradation of xenobiotic 
compounds. 

Jaco 
Vangronsvel
d (UH), 
Miguel 
Ramos Leal 
(University 
of Havana) 

WET V Cuba Wetenschappen 
Biologie 

24/10/201
7 

64 Smolders 
Sophie 

Microglial migration and adhesion 
molecules during embryonic brain 
development 

Bert Brône 
(UH), Pascal 
Legendre 
(UPMC) 

GLW V België Biomedische 
wetenschappen 

30/10/201
7 

65 Maino 
Giulia 

Chemical solution deposition of 
LiMn2O4 cathodes for thin film 
lithium ion batteries: Following the 
path from precursor chemistry 
towards active 2D and high aspect 
ratio 3D layers. 

Marlies Van 
Bael 

WET V Italië Wetenschappen 
Chemie 

7/11/2017 

66 Hoang 
Duc Quang 

Nucleation and growth mechanisms 
of sputtered hexagonal boron nitride 
nanowalls 

Ken Haenen WET M Vietna
m 

Wetenschappen 
Fysica 

21/11/201
7 

67 Yaghmaie 
Pegah 

Analyzing innovation ecosystems: 
evidence from the Belgian and Dutch 
nano-electronics industries 

Wim 
Vanhaverbek
e 

BEW V Iran Toegepaste 
economische 
wetenschappen 

24/11/201
7 

68 Haven 
Joris 

Precision polymer design via the 
exploration of high-throughput 
continuous flow strategies 

Tanja 
Junkers 

WET M België Wetenschappen 
Chemie 

27/11/201
7 

69 Saenen 
Nelly 

Air pollution and 
(neuro)development: from placenta 
to childhood 

Tim Nawrot WET V België Wetenschappen 
Biologie 

6/12/2017 
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70 Braeken 
Yasmine 

Novel generation poly(p-phenylene 
ethynylene)s for bio-imaging 
applications. 

Wouter 
Maes 

WET V België Wetenschappen 
Chemie 

7/12/2017 

71 Laun 
Joachim 

Development of polymer grafting 
methodologies for advanced surface 
engineering 

Tanja 
Junkers 

WET M Duitsl
and 

Wetenschappen 
Chemie 

8/12/2017 

72 Surinx 
Dimitri 

A framework for comparing query 
languages in their ability to express 
boolean queries 

Jan Van Den 
Bussche 

WET M België Wetenschappen 
Informatica 

8/12/2017 

73 Daniels 
Sylvie 

A methodological framework for the 
valuation of biodiversity, based on 
the ecological function of species in 
the ecosystem. 

Steven Van 
Passel 

BEW V België Toegepaste 
economische 
wetenschappen 

8/12/2017 

74 Billen 
Brecht 

Site-specific protein functionalization 
by expressed protein ligation for 
advanced biomaterials 

Wanda 
Guedens 

WET M België Wetenschappen 
Chemie 

11/12/201
7 

75 Samsonov 
Pavel 

Improving Interactions with Spatial 
Context-aware Services. 

Frank Van 
Reeth 

WET M USSR Wetenschappen 
Informatica 

12/12/201
7 

76 Schouten 
Bojoura 

Assessment of cancer patients' 
quality of life and psychosocial care 
needs. A plea for more integrated, 
patient-centered care 

Johan 
Hellings 

GLW V Neder
land 

Medische 
wetenschappen 

12/12/201
7 

77 Brebels 
Jeroen 

Strategies toward an enhanced 
efficiency and sustainability of 
organic photovoltaics - increasing the 
dielectric constant of low bandgap 
polymer materials. 

Wouter 
Maes 

WET M België Wetenschappen 
Chemie 

13/12/201
7 

78 Peters 
Martijn 

Functional PPV-based Conjugated 
Polymer Nanoparticles as a Versatile 
Bioimaging Probe. 

Tanja 
Junkers 

WET M België Wetenschappen 15/12/201
7 

79 Ketsman 
Bas 

Asynchronous Adventures: Formal 
Approaches to Querying Big Data in 
Shared-Nothing Systems 

Frank Neven WET M België Wetenschappen 
Informatica 

15/12/201
7 

80 Lupul 
Iwona 

Removal of selected toxic compounds 
from water by adsorption on 
activated carbon from agricultural by-
products 

Grazyna 
Gryglewicz 
(Wroclaw 
University of 
Technology), 
Jan Yperman 
(UH) 

WET V Polen Wetenschappen 
Chemie 

15/12/201
7 

81 Jambon 
Inge 

Exploring microbial communities on a 
chlorendic acid polluted site and their 
potential use in bio- and 
phytoremediation. 

Jaak 
Vangronsvel
d 

WET V België Wetenschappen 
Biologie 

18/12/201
7 

Tabel 78 Overzicht van de diploma’s doctor op proefschrift uitgereikt tijdens het kalenderjaar 2017 

 

Gezamenlijke doctoraten 

In 2017 werden er 18 gezamenlijke doctoraten afgeleverd aan de UHasselt.  

Doctor Verdedigd Universiteit samenwerking Plaats van de verdediging 

Yilan Fung Boix 27/01/2017 Universidad de Oriente Universidad de Oriente 

Albys Esther Ferrer Dubois 27/01/2017 Universidad de Oriente Universidad de Oriente 

Ahkim Mohamed 27/04/2017 UAntwerpen UAntwerpen 

Daniel Hadraba 22/05/2017 Charles University Prague Charles University 
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Michal Gulka 24/05/2017 Czech Technical University Czech Technical University 

Pieter Belmans 09/06/2017 UAntwerpen UAntwerpen 

Kenneth Verboven 04/07/2017 UMaastricht UMaastricht 

Marcia Eugenia Amaral de 

Carvalho 

05/07/2017 Universidade de São Paulo Universidade de São Paulo 

Charlotte Billiet 07/07/2017 KU Leuven UHasselt 

Hannelore Niesten 12/07/2017 UMaastricht UMaastricht 

Silke Smolders 22/09/2017 KU Leuven UHasselt 

Boaz Moeremans 26/09/2017 TU BA Freiburg UHasselt 

Tim De Ceunynck 29/09/2017 Lund University Lund University 

Yimer Wasihun Kifle 01/10/2017 UAntwerpen UHasselt 

Hannelore Bové 11/10/2017 KU Leuven UHasselt 

Giselle Torres Farradà 24/10/2017 University of Havana UHasselt 

Sophie Smolders 30/10/2017 UPMC UHasselt 

Iwona Lupul 15/12/2017 Politechnika Wroclawska Wroclaw University of 

Technology 

Tabel 79 Overzicht afgeleverde gezamenlijke doctoraten in 2017 

Daarnaast zitten er zo’n 117 gezamenlijke doctoraten in de pipeline, waarvan er voor 53 momenteel 

reeds een samenwerkingsovereenkomst ondertekend is door de samenwerkende partijen. Hieronder 

volgt een overzicht van die 53 ondertekende gezamenlijke doctoraten. Voor de overige 64 

gezamenlijke doctoraten in de pipeline is de administratieve procedure opgestart. 

 

 
Naam doctorandus Universiteit 1 Universiteit 2 

Gezamenlijke doctoraten met buitenlandse of niet-Vlaamse universiteiten 

1 Annika Saarikoski Jyväskyla University UHasselt 

2 Beno Mesarec University of Maribor UHasselt 

3 Tadesse Awoke Ayele University of Gondar  tUL/UHasselt 

4 Malamba Lez Didier UHasselt University of Lubumbashi 

5 Harold Crespo Seriol Universidad de Oriente UHasselt 

6 Li Yanzhe Zheijang University China UHasselt 

7 Denis Kazakiewicz The Medical University of Bialystok tUL/UHasselt 

8 Jacek Koziarek The Medical University of Bialystok tUL/UHasselt 

9 Premyslaw Szalaj The Medical University of Bialystok tUL/UHasselt 

10 Joram Langbroek KTH Royal Institute of Technology UHasselt 

11 Joris Comhair tUL/UHasselt ULB 

12 Zhou Yanlong Beijing Institute of Technology UHasselt 

13 Dominik Ziemke TU Berlin UHasselt 

14 
Ipek Guler 

University of Santiago de 

Compostela tUL/UHasselt 

15 Sejla Imamovic tUL/UHasselt UMaastricht 

16 Assegde Asfaw Negash Addis Ababa University UHasselt 

17 Alejandro Navazas Alvarez University of Ovieda UHasselt 

18 Wouter Reyns UHasselt UNamur 
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19 Monique Martins Gomes EESC-USP UHasselt 

20 Leen Luyten UNamur UHasselt 

21 Suzan Wetzels tUL/UHasselt UMaastricht 

22 Hilde Heggen UHasselt UMaastricht 

23 Diana Clemente Batalha Pardal tUL/UHasselt Pompeu Fabra University Barcelona 

24 Amoury Groenen UMaastricht tUL/UHasselt 

25 Gwendoline Montes Diaz tUL/UHasselt UMaastricht 

26 Yander Diez Universidad de Oriente UHasselt 

27 Marjolein Raijmakers tUL/UHasselt UMaastricht 

28 Parisa Rafiaani UHasselt ULg 

29 Mónica Hernandez Rodiguez Universidad de Oriente UHasselt 

30 Deborah Stijnberg Anton De Kom Universiteit  UHasselt 

31 Francisco Massot  Universidad de Buenos Aires UHasselt 

32 Gaël Heintges UHasselt TU Eindhoven 

33 Verena Jung UMaastricht UHasselt 

34 Melissa Lo Monaco UNamur tUL/UHasselt 

35 
Syyed Adnan Raheel Shah 

University of Engineering and 

Technology Taxila UHasselt 

36 Rudolf Perold UHasselt Stellenbosch University 

37 
Lukasz Kowalkowski 

Warsaw University of Life Sciences – 

SGGW UHasselt 

 

38 Poukens Jules tUL/UHasselt KU Leuven 

39 Rik Steensels UHasselt KU Leuven 

40 Thomas de Römph KU Leuven tUL/UHasselt 

41 Sanaj Majid UAntwerpen UHasselt 

 42 Ines Frederix UHasselt UAntwerpen 

43 Laura Ferreira Pinheiro Nicolielo KU Leuven tUL/UHasselt 

44 Tomas Ambra VUB UHasselt 

45 Elisabeth Aerts tUL/UHasselt UAntwerpen 

46 Mehran Khorshid KU Leuven UHasselt 

47 Lousin Moumddjian UGent UHasselt 

48 Sarah Mingels UHasselt KU Leuven 

49 Rezaul Karim KU Leuven UHasselt 

50 Veerle Lemmens tUL/UHasselt KU Leuven 

51 Marjan De Costers UHasselt KU Leuven 

52 Peter De Cupere UHasselt VUB 

53 Céline Kowalczyk UHasselt UGent 

Tabel 80 Overzicht van de 53 ondertekende gezamenlijke doctoraten 
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9.4.2    Publicaties  

Het aantal gevalideerde publicaties in (internationaal) gereviewde academische en 

wetenschappelijke tijdschriften met UHasselt-affiliatie bedroeg in 2007 229 en is geleidelijk gestegen 

tot 839 publicaties in 2017 (het laatste kalenderjaar waarvoor momenteel de cijfers gevalideerd zijn 

door het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring – ECOOM en het Vlaams 

Academisch Bibliografisch Bestand - Sociale en Humane Wetenschappen– VABB-SHW). De volgende 

grafiek toont de evolutie van de gevalideerde UHasselt publicaties in tijdschriften opgenomen in de 

Web of Science (bestaande uit de Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, 

Arts and Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index- Science en Conference 

Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities). Dit toont de toenemende aanwezigheid 

van de UHasselt in wetenschappelijke tijdschriften met hoge internationale erkenning. 

 

Onderstaande tabel geeft het aantal wetenschappelijke publicaties (publicaties, proceedings, boeken 

en thesissen) weer, opgenomen in de Document Server@UHasselt per wetenschapsdisciplines voor 

2017. Merk op dat bij de telling van het aantal publicaties een publicatie waarvan de co-auteurs tot 

verschillende wetenschappelijke disciplines behoren aan beide wetenschapsdisciplines werd 

toegekend. 

 

VLIR_CODE OMSCHRIJVING AANTAL 

215 Aardwetenschappen en aardrijkskunde 0 

411 Algemene en logistieke diensten 5 

229 Architectuur, ruimtelijke ordening en stedenbouw 85 

211 Biologie 120 

313 Biomedische wetenschappen (incl. biochemie) 171 

221 Bouwkunde 27 

122 Criminologie 0 

321 Diergeneeskunde 0 

131 Economie en Toegepaste Economie 272 

222 Elektronica en elektrotechniek 40 

331 Farmacie 0 

311 Geneeskunde 110 
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Figuur  14 Evolutie UHasselt ECOOM gevalideerde publicaties WoS 
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111 Historische wetenschappen 0 

225 Informatica (incl. toegepaste informatica) 60 

226 Informatie- en communicatietechnologie 0 

112 Kunstwetenschappen (incl. archeologie) 41 

113 Letteren (incl. informatie-, documentatie-, bibliotheek- en archiefwetenschappen) 3 

341 Lichamelijke opvoeding en kinesitherapie 113 

224 Materiaaltechnologie 86 

213 Natuurkunde (incl. sterrenkunde) 29 

142 Pedagogische wetenschappen en didactiek 1 

143 Politieke en sociale wetenschappen 0 

141 Psychologie 0 

121 Rechtswetenschappen (incl. notariaat) 124 

212 Scheikunde (incl. biochemie) 97 

151 Sociale gezondheidswetenschappen 0 

312 Tandheelkunde 0 

227 Technische en toegepaste scheikunde 45 

114 Theologie, bijbel- en godsdienstwetenschappen 0 

228 Toegepaste biologische wetenschappen 0 

223 Werktuigkunde 0 

115 Wijsbegeerte (incl. moraalwetenschappen) 0 

214 Wiskunde 162 

Tabel 81 Aantal wetenschappelijke publicaties per wetenschapsdisciplines voor 2017 
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Bijlage 1: Projectfiches Onderzoeksgroepen en -instituten UHasselt  

 

Jaarlijks dienen de onderzoeksgroepen en –instituten te rapporteren over de ontwikkelde 

onderzoeksresultaten. Deze rapportering gebeurt in de vorm van projectfiches en zijn in bijlage 

toegevoegd aan dit verslag. Ondersteunende documenten bij de projectfiches van de 

onderzoeksgroepen en -instituten zijn terug te vinden via 

http://www.uhasselt.be/Onderzoeksgroepen 

 

*Opmerking: in de huidige fiches wordt de functie “gastprofessor” weergegeven onder de categorie 
ZAP. Dit betreft zowel de bezoldigde als onbezoldigde aanstellingen. 
  

http://www.uhasselt.be/Onderzoeksgroepen
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