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UHasselt is een civic universiteit: trouw aan 
onze oorspronkelijke opdracht nemen we onze 
verantwoordelijkheid op, engageren we ons en 
zetten we onze kennis in voor de samenleving.

Onze studenten, docenten, onderzoekers en 
alumni kunnen en willen de maatschappij slimmer, 
wendbaarder en beter maken. De uitdagingen van 
zowel deze tijd als de tijd die nog vóór ons ligt, 
vormen de kompasnaalden van ons onderwijs, 
onderzoek en maatschappelijk engagement. 
Vernieuwing is hierbij een constante.
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2019-2020 is het laatste academie-
jaar van rector Luc De Schepper. 
Na vier ambtstermijnen geeft hij 
volgend academiejaar definitief de 
fakkel door. “Bij heel veel dingen 
die ik doe, denk ik nu: dat is de 
laatste keer”, lacht hij. “Dat is best 
een vreemd gevoel. Maar tijd om 
achterover te leunen, is er niet. Er 
ligt nog te veel werk op de plank.”
 

Sterk onderzoek
“2019 was een goed jaar voor  
UHasselt. Een jaar waarin onze 
onderzoeksresultaten wereld-
wijd indruk maakten. Niet alleen 
in academische midden, maar 

“Zaaien, oogsten. 
En verder zaaien.“

OPENINGSINTERVIEW RECTOR LUC DE SCHEPPER

Baanbrekende onderzoeksresultaten, stijgende  

studentenaantallen, een sterke internationale repu-

tatie en tal van mooie projecten met een hoog civic- 

gehalte. 2019 was een goed jaar voor UHasselt.  “Na 

jaren van intensief zaaien, kunnen we stilaan grote 

successen oogsten”, zegt rector Luc De Schepper.

ook in de internationale pers” 
vertelt Luc De Schepper trots. 
“De onderzoeksgroep van Tim  
Nawrot zorgde voor een wereld-
primeur met hun onderzoek naar 
de impact van fijn stof op onze 
 gezondheid. Milos Nesladek slaagde 
erin om een qubit uit synthetische 
diamant te bouwen: een doorbraak in 
de ontwikkeling van de kwantum- 
computer van de toekomst. En 
ook in het MS-onderzoek gooide 
UHasselt hoge ogen. Het toont aan 
dat onze jonge universiteit stil-
aan een schaal bereikt waarin we 
internationaal zichtbaar zijn, met  
resultaten die de wereldwijde, acade-
mische competitie doorstaan. In de 
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“Onze onderzoeks- 
resultaten zetten  

UHasselt stilaan op de 
wereldkaart”

domeinen waarin we vandaag sterke 
resultaten neerzetten, kent onze  
universiteit een lange traditie. Er is 
jaren flink gezaaid, en stilaan kun-
nen we de vruchten plukken van dat 
harde werk. En intussen blijven we 
verder zaaien op vruchtbare grond.”

“Academische excel lent ie  i s  
natuurlijk niet onze enige maatstaf. 
Met ons onderzoek willen we ook 
maatschappelijk impact creëren. In 
elk onderzoeksinstituut maken we 
expliciet de koppeling tussen hoog-
staand fundamenteel onderzoek, 
toegepast onderzoek en valorisatie, 
en we verbinden verschillende 
disciplines met elkaar rond één  
onderzoekstopic. Dat is nodig in een  
geglobaliseerde wereld waarin alles 
met elkaar verbonden is.” 

“Onze grootste successen liggen 
vaak niet toevallig op het snijvlak 
van verschillende disciplines. We 
konden het effect van fijn stof op 
onze gezondheid bijvoorbeeld maar 
zo nauwkeurig aantonen omdat 
we eerder vanuit de gebundelde  
expertises van IMO-IMOMEC, 
BIOMED en CMK een nieuwe  
detectiemethode hadden ontwik-
keld. Dat soort interdisciplinaire  
synergieën willen we in de toekomst 
nog meer aanboren”, legt De Schepper 
uit. “Ook in het MS-onderzoek zie 
je de brede benadering terug. We 

verleggen niet alleen bakens op  
moleculair vlak, maar nemen ook het 
voortouw op vlak van datascience.  
In de MS Data Alliance waarin alle 
statistische data over MS-thera-
pieën uit 40 verschillende landen 
samengebracht worden, neemt  
UHasselt de lead.”

Internationale uitstraling
“Onze onderzoeksresultaten zet-
ten UHasselt stilaan op de wereld-
kaart. Onze internationale uitstra-
ling stijgt en de universiteit wordt 
steeds internationaler. Bijna de helft 
van onze doctorandi komt op dit 
moment uit het buitenland. Hoe-
wel die verhouding gedeeltelijk  

voorkomt uit het chronische tekort 
aan sterke wetenschappeli jke  
onderzoeksprofielen in eigen land, 
heeft die internationalisering 
ook veel voordelen. Dankzij onze 
buitenlandse onderzoekers kunnen 
we onze onderzoeksbanden met  
wereldwijde kennisinstellingen  
sterker aanhalen. En onze buiten-
landseprof fen tonen boven-
dien steeds meer internationale  
studenten de weg naar UHasselt. 
Het voorbije academiejaar volg-
den maar liefst 911 internationale  
studenten een opleiding aan  
UHasselt. En dan laat ik de vele  
uitwisselingsstudenten en deel- 
nemers aan onze summer schools 
nog buiten beschouwing.”

“Die internationale studenten zijn 
van onschatbare waarde. Niet alleen 
voor onze universiteit, maar ook voor 
onze regio, want met de kennis en  
inzichten die wij hen aanreiken, gaan 
ze nadien in hun thuisland – vaak 
vanuit heel prominente functies – aan 
de slag. Wanneer zij na hun opleiding 
hun vleugels spreiden, nemen ze al 
hun opgedane kennis over Limburg, 
Vlaanderen en België mee naar nieu-
we bestemmingen waar ze kunnen  
optreden als ambassadeurs voor verdere  
samenwerking. Veel méér impact kan 
je als universiteit haast niet creëren.”

Civic dna
Impact creëren: daar draait het voor 
UHasselt om. Als civic universiteit 
meet UHasselt haar succes het 
liefst aan de meerwaarde die ze kan  
betekenen voor de wereld en haar 
regio. “Die civic ingesteldheid is 
niet nieuw. Ze zit diep verweven 
in ons DNA, maar door dat maat-
schappelijk engagement expliciet in 
onze missie te integreren, maakten 
we dat wel een stuk zichtbaarder. In 
ons onderzoek én in ons onderwijs.”

“Natuurlijk willen we onze af- 
gestudeerden in de eerste plaats 
klaarstomen voor de boeiende  
uitdagingen op de arbeidsmarkt, 
maar daar houdt het niet op. We 
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willen hen tegelijkertijd opleiden tot  
geëngageerde wereldburgers die 
vanuit hun expertise mee nadenken 
over de grote maatschappelijke uit-
dagingen van vandaag en morgen. 
Elke opleiding zet verschillende 
initiatieven op touw om die civic 
geest tastbaar te maken. Zo werken 
onze studenten architectuur mee 
aan het participatieproject rond de 
Noord-Zuidverbinding; gebruiken 
onze wiskunde- en informatica-
studenten hun kennis om lokale 
bedrijfsleiders te helpen bij heel 
praktische problemen, en helpen 
onze geneeskundestudenten hart 
screenings uitvoeren bij 45-plussers 
om hen te sensibiliseren.”

“De buitenwereld herkent – en  
erkent – die civic geest ook steeds 
vaker. Ze zien in UHasselt nog meer 
een partner en vragen ons om onze  
expertise in te zetten om maat-
schappelijk het verschil te maken. 
Dat engagement nemen we graag op. 
Zo helpt onze decaan Architectuur 
Stefan Devoldere de stad Hasselt 
om een kwaliteitskader voor bouw-
projecten op te stellen en neemt 
BEW-decaan Piet Pauwels enthou- 
siast een rol op in SALK Turbo. In 
2019 lanceerden we daarnaast nog het  
Lasercentrum LowLight, het Appli-
catiecentrum voor Beton en Bouw, en 
Samen Veilig Mobiel. Stuk voor stuk 
initiatieven waarmee we onze unie-
ke onderzoeksexpertise omzetten in  

maatschappelijk engagement.”
“Als we vaststellen dat Limburg 
met heel wat uitdagingen kampt 
op vlak van onderwijs, dan willen 
we ook op dat terrein niet aan de 
zijlijn blijven staan. Hoe zorgen 
we ervoor dat kinderen van laag- 
opgeleide ouders makkeli jker  

toegang vinden tot het hoger  
onderwijs? Waar in de school-
loopbaan kunnen we ingrijpen? 
En hoe krijgen we ook de Lim-
burgse professional levenslang 
aan het leren? Met de nieuwe  
Educatieve Masters, de School voor  
Educatieve Studies (SES) en de  
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leerstoel Herman Reynders hebben 
we krachtige instrumenten in han-
den om ook in deze domeinen onze 
verantwoordelijkheid op te nemen.”

Groei als hefboom
“In 2019 hebben we mooie succes- 
verhalen geschreven, maar de 
uitdagingen bl i jven immens.  
Limburg blijft kampen met een 
probleem rond braindrain, en onze  
arbeidsmarkt schreeuwt om een 
aantal heel concrete profielen. 
Die problemen hebben we ook dit 
jaar niet opgelost. We lanceerden 
wél ons Groeiplan (zie kaderstuk) 
als antwoord en kregen daar ook 
de verpletterende steun van alle  
sociale partners en grote econo-
mische spelers in Limburg voor. 
Hoewel de Vlaamse regering ons 
in 2019 alvast haar fiat gaf voor vier 
nieuwe opleidingen, zijn we nog 
ver af van de twaalf opleidingen die 
deze provincie nodig heeft.”

“Het is natuurlijk niet evident om 
groeiplannen te formuleren op een 
moment dat het hoger onderwijs al 
een hele tijd in besparingsmodus zit. 
En die besparingen worden ook aan 
UHasselt heel voelbaar. De onder- 
financiering begint stilaan te wegen 
voor elke universiteit, en dat geldt  
zeker ook voor een universiteit- 
in-groei als UHasselt. We kun-
nen niet almaar méér doen met 
minder middelen. Hier en daar  
moeten we dus pijnlijke keuzes 
 maken. Soms moeten we ook durven 
beslissen om iets niet te doen” 
vervolgt de rector. “Maar onze 
ambities en ons maatschappelijk 
engagement blijven onveranderd. 
En als we in de toekomst succes-
sen willen blijven oogsten – voor  
UHasselt en haar regio, moeten we 
vlijtig blijven verder zaaien.”



• master verpleeg- en vroedkunde
• master healthcare engineering
• master materiomics (chemie en fysica)
• bachelor sociale wetenschappen

• burgerlijk ingenieur
• bio-ingenieur
• master geneeskunde
• master sociologie
• master biologie
• master communicatiewetenschappen
• master bestuurskunde
• master opleidings- en onderwijswetenschappen 

Het Groeiplan van UHasselt kwam tot 
stand na lange gesprekken met de sociale 
partners en de grote economische spe-
lers in Limburg. Iedereen schaarde zich  
enthousiast achter de groei-ambities  
van de universiteit. Met het Groeplan wil  
UHasselt enerzijds de braindrain in 
Limburg tegengaan, en anderzijds  
inspelen op de concrete behoeften van 
de Limburgse arbeidsmarkt.

In 2019 gaf de Vlaamse regering haar fiat 
voor 4 van de 12 voorgestelde nieuwe op-
leidingen: de bacheloropleiding sociale 
wetenschappen, de masteropleidingen 
materiomics, healthcare engineering, 
en verpleegkunde en vroedkunde. De  
nieuwe opleidingen kunnen mogelijk al 
van start gaan in het academiejaar 2021-
2022.

UHasselt móet verder groeien

LIMBURG SCHAARDE 
ZICH ACHTER GROEIPLAN

UHASSELT

GROEIPLAN

11

Deze 
opleidingen

hopen we ooit te 
realiseren

Met deze 
opleidingen 
mogen we 

starten
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8
personen kregen in 

2019 de 
titel van prof. nadat ze 
doorgroeiden binnen 

UHasselt

1.438
PERSONEELSLEDEN

721
MANNEN

717
VROUWEN

10
NIEUWE 
ZAP-leden
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175
ZAP

13
GASTPROFFEN

255
BURSALEN

138
BIJZONDER 

ACADEMISCH 
PERSONEEL

347
ATP

99
 AAP

31 

ONDERWIJZEND 
PERSONEEL

PERSONEEL





Als civic universiteit willen wij mensen en 
kennis inzetten om – samen met anderen 
– grote maatschappelijke uitdagingen aan te 
gaan. Ons succes hierin meten we af aan de 
continue groei van de impact en reputatie 
van onze universiteit én van onze regio. 
Daarom zullen wij muren slopen tussen  
onderzoeksdisciplines – om zo weten-
schappers optimaal te laten samenwerken 
rond nieuwe antwoorden op steeds  
complexere problemen.
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20192018201720162015

Opbrengsten UHasselt
fundamenteel           toegepast onderzoek  d

lopende doctoraten

Verdedigde doctoraten

21
.9

13
.8

52

16
.15

5.
43

4

16
.15

5.
43

4

9.
25

2.
88

8

533

74

656

84

47 
EU-PROJECTEN
WAARIN UHASSELT

PARTICIPEERT

MIJLPAAL
eerste H2020-project 

dat UHasselt 
coördineert:

 i-DREAMS (prof. dr. Tom Brijs)

62%
mannen

38%
vrouwen

38%
niet Belg

55%
mannen

45%
vrouwen

45%
niet Belg

17%
in samenwerking 
met een andere 
hogeronderwijs-

instelling

20%
in samenwerking 
met een andere 
hogeronderwijs-

instelling
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ONDERZOEK

1140
ECOOM-gevalideerde 

publicaties 
in 2019

+6% 
t.o.v. 2018

79%
tijdschrift- 

artikel

gepubliceerd 
in een Q1 journal 

opgenomen in 
VABB-SHW

86%
gepubliceerd in 
Web of Science 

2%
boek6%

boekhoofd-
stuk

13%
proceeding

49%

904
gevalideerde 

tijdschrift-
artikels  

14
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Shanghai ranking
De Universiteit Hasselt werd in 2019 voor het eerst gerankt in 

de Academic Ranking of World Universities in de sectie

 van beste universiteiten wereldwijd. 

van de beste universiteiten wereldwijd 
op het gebied van ‘Statistics’

van de beste universiteiten wereldwijd op het gebied van 
‘Transportation science and technology’

van de beste universiteiten wereldwijd op het gebied van 
‘Materials science & engineering’

Times Higher Education - 
World University Ranking

De Universiteit Hasselt verscheen in 2019 voor de derde 
keer in de Times Higher Education - World University 

Ranking en werd gerankt in de sectie:

 beste universiteiten wereldwijd. 

van de beste jonge universiteiten
 (jonger dan 50 jaar)

van de beste universiteiten wereldwijd 
op het gebied van ‘LifeSciences’

van de beste universiteiten wereldwijd op het gebied van 
‘Clinical, pre-clinical & health’

#
401-500

#
601-700

#
101-150 

#
151-300 

#
301-400 #

301-400 

#
151-200 

65
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RANKINGS

Teaching & Learning
1 Bachelor graduation rate 
2 Masters graduation rate 
3 Graduating on time (bachelors)
4 Graduating on time (masters)

Research
5 External research income 
6 Research publications  
 (size-normalised) 
7 Art related output 
8 Citation rate
9 Top cited publications 
10 Interdisciplinary publications
11 Post-doc positions 

Knowledge Transfer
12 Income from private sources
13 Co-publications with industrial  
 partners
14 Patents awarded  
 (size-normalised) 
15 Industry co-patents 
16 Spin-offs 
17 Publications cited in patents 
18 Income from continuous  
 professional development 

International Orientation
19 Foreign language bachelor  
 programmes 
20 Foreign language master  
 programmes 
21 Student mobility 
22 International academic staff 
23 International doctorate degrees 
24 International joint publications

Regional Engagement
25 Bachelor graduates working in the  
 region 
26 Student internships in the region 
27 Regional joint publications 
28 Income from regional sources
29 Master graduates working in the  
 region 

1 2
3

4
5

6

7

8

9

10

11
12

13
141516

17
18

19

20

21

22

23

24

25

26
27

28 29
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“Het afgelopen jaar was op profes-
sioneel vlak een absoluut hoogte-
punt”, vertelt Hannelore Bové. “Een 
jaar na mijn doctoraat kwamen alle 
resultaten mooi samen en viel de 
puzzel helemaal in elkaar. Sinds 
Forbes mij een plaats gaf in haar 30 
under 30-lijst, is ook de aandacht 
voor mijn onderzoek exponentieel 
gegroeid.”

Van EOS tot Dag Allemaal
“Eerlijk gezegd heeft het mij alle-
maal een beetje verrast. Ik com-
municeerde altijd al veel over mijn 
onderzoek, en wist ook wel dat ik 

Hannelore Bové
in Forbes 30 under 30

INTERNATIONALE ERKENNING VOOR UHASSELT-ONDERZOEK

2019 was het jaar van Hannelore Bové. De post- 

doctoraal onderzoekster van het Centrum voor 

Milieukunde (CMK) werd overstelpt met prijzen 

en awards. Haar onderzoek haalde de wereld-

pers, ze mocht gaan lunchen bij de koning, en  

het Amerikaanse Forbes noemde de UHasselt- 

onderzoekster een van de vijf meest beloftevolle 

Europese onderzoekers in de gezondheidsweten-

schappen. 

genomineerd was voor de Forbes´ 
lijst. Een paar weken voordien had 
ik van het Amerikaanse tijdschrift 
immers een ellenlange vragenlijst 
gekregen over mijn onderzoek, mijn 
idolen en mijn wereldbeeld. Maar 
ik ging ervan uit dat er heel veel 
jonge wetenschappers die mail had-
den ontvangen. Nadien hoorde ik 
daar ook niets meer van. Tenminste, 
tot ik op een ochtend uit de auto 
stapte en zag dat ik ontzettend veel 
gemiste oproepen had. Ook mijn 
Twitter-account leek wel ontploft. 
Ik had het portier van mijn wagen 
nog in de hand toen ik de tweet 
van Forbes las waarin ik vernoemd 
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werd als een van de “30 under 30”. 
Dat was best overdonderend. Op de 
media-aandacht die volgde, was ik 
niet echt voorbereid.”

“Plots wilden alle Vlaamse kranten 
en tijdschriften mij interviewen. 
Tot de Dag Allemaal toe”, lacht  
Hannelore Bové. “De belangstelling 
was gigantisch. Die erkenning voor 
mijn onderzoek vind ik natuurlijk 
fijn. Mijn onderzoek gaat over de im-
pact van luchtvervuiling op onze ge-
zondheid. Dat is een thema met een 
grote maatschappelijke relevantie.  
Mensen liggen daar wakker van. 
Wat zijn we precies aan het onder-
zoeken? En welke resultaten levert 
het op? Het is onze taak als weten-
schapper om de brede bevolking 
daarover te informeren.”

Baanbrekende resultaten
“Luchtvervuiling bestaat uit veel 
verschillende soorten deeltjes. Al- 
gemeen wordt aangenomen dat roet-
deeltjes een van de meest gevaarlijke 
zijn, omdat ze als een paard van Troje 
fungeren en veel schadelijke stoffen 
absorberen. Als we roetdeeltjes in- 
ademen, komen die schadelijke 
stoffen dus ook in ons lichaam  
terecht. Tot nu bestond er echter geen  
goede techniek om roetdeeltjes in 
het menselijk lichaam op te sporen. 
Met de lasertechniek die ik uitwerkte 

“Wij vonden al na twaalf  
weken in de zwangerschap 

roetdeeltjes terug in de 
placenta. Een wereldprimeur”

medisch onderzoek en cognitieve 
testen. De databank van het Geboorte- 
cohort is een onuitputtelijke schat 
aan informatie, en uniek in Europa.”

Hypothese bevestigd
“Hebben kinderen die dichter bij 
een grote baan wonen effectief meer 
roetdeeltjes in hun lichaam dan kin-
deren die in rustigere straten op het 
platteland wonen? Dat gingen we 
na. De resultaten waren duidelijk. 
Wat we vermoed hadden, zagen we 
bevestigd: het aantal roetdeeltjes in 
hun urine correspondeerde effectief 
met de blootstelling aan luchtver-
vuiling in hun directe omgeving. In 
het kader van het VRT-programma 
Pano maten we ook de roetdeel-
tjes in de urine van kinderen uit 
Brussel en Opwijk. Een excellente 
manier om onze techniek nog eens 
te valideren. Opnieuw werd onze 
hypothese bevestigd. Kinderen die 
opgroeien op een plaats met een 
hogere concentratie luchtvervuiling 
hadden ook effectief meer roetdeel-
tjes in hun urine.”

“Op zich verbazen die resultaten 
natuurlijk niet. Het bevestigt wat 
iedereen spontaan vermoedt, maar 
het is wel belangrijk om die ver-
moedens effectief in harde cijfers 
te vertalen. Dat soort resultaten 
kunnen ons immers helpen om de 

is het nu mogelijk om ze in urine en 
bloed zichtbaar te maken. Daardoor 
kunnen we heel precies in kaart 
brengen hoeveel iemand effectief 
blootgesteld is aan luchtvervuiling, 
en dat is baanbrekend. Het is een 
belangrijke stap om meer inzicht te 
krijgen in welke mate ons lichaam 
deze schadelijke stoffen opneemt en 
wat de effecten daarvan zijn op onze 
gezondheid.”

“Om de techniek te valideren, 
testten we ze in eerste instan-
tie uit op de kinderen van het  
Geboortecohort. UHasselt professor  

T i m  Naw ro t  h e e f t  m e t  d a t  
Geboortecohort een ongelooflijk 
bron van data ter beschikking. 
Hij volgt zo een 2.000 Limburgse  
kinderen al van bij de geboorte op 
om nauwgezet in kaart te brengen 
in hoeverre allerhande omgevings-
factoren een impact hebben op onze 
gezondheid. En dat al tien jaar lang. 
Alle aspecten die de gezondheid 
van kinderen kunnen beïnvloeden,  
worden gemonitord. Luchtvervui-
ling is daar slechts één aspect van. 
De ouders vullen vragenlijsten in, en 
elke vier jaar komen de kinderen naar 
de universiteit voor een uitgebreid  
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huidige normen voor luchtvervui-
ling te verstrengen en een bloot-
stellingslimiet te bepalen. Want daar 
gaat het uiteindelijk om: met ons 
onderzoek willen we maatschap-
pelijk impact creëren. Het feit dat 
organisaties als de Wereldgezond-
heidsorganisatie (WHO) interesse 
tonen in ons onderzoek, maakt ons 
hoopvol dat we met ons onderzoek 
een steentje kunnen bijdragen.”

“Ons onderzoek op de kinderen van 
het Geboortecohort was slechts het 
begin. We wilden nog verder kij-
ken en nagaan of die blootstelling 
aan luchtvervuiling ook vóór de 
geboorte al impact heeft op onze 
gezondheid. Vanaf welk moment in 
de zwangerschap zien we die bloot-
stelling terug in de placenta? We 
pasten onze techniek aan en deden 
de test. In alle placenta´s die we  
onderzochten, vonden we - zelfs 
na 12 weken zwangerschap al - 
roetdeeltjes terug. Die resultaten 
leverden ons een wereldprimeur 
op. Binnen- en buitenlandse media 
pikten het verhaal op. Niet alleen 
in het vaktijdschrift Nature Com-
munications, maar ook op BBC en 
CNN kreeg ons onderzoek veel aan-
dacht. ”

Hefboom voor succes
“Deze nieuwe meettechniek is 

een game changer. Hij heeft zijn  
effect niet gemist. Wereldwijd zijn  
onderzoekers enorm blij dat er 
eindelijk een methode bestaat om 
de roetdeeltjes die in ons lichaam  
terechtkomen objectief te meten. 
Het brengt het onderzoek in dit 
domein in een stroomversnelling. 
Toch blijven er nog heel wat vragen 
onbeantwoord. We weten intussen 
dat de roetdeeltjes die we vandaag 
inademen, niet meteen in onze 
urine terechtkomen, maar pas een 
maand tot een jaar later, maar: welke 
weg leggen ze precies af? En wat 

is nu effectief de impact van deze 
schadelijke deeltjes op onze gezond-
heid? Dat moeten we de volgende 
jaren nog verder onderzoeken.”

“Het is fantastisch dat ik het voor-
bije jaar zo´n mooie stappen vooruit 
heb mogen zetten met mijn on-
derzoek. En het is ook fijn dat daar 
maatschappelijk zo´n brede belang-
stelling voor bestaat, maar in het 
academisch onderzoek geldt altijd: 
team work makes the dream work, 
en dat is voor mij niet anders”, on-
derstreept Hannelore Bové. “Zonder 

de expertise van Marcel Ameloot 
en Tim Nawrot, had ik deze stappen  
vooruit nooit kunnen zetten. We 
werken in een bijzonder interdisci-
plinair onderzoeksteam en werken  
ook heel goed samen met andere  
onderzoeksgroepen. Iedereen is  
bijzonder gepassioneerd en verlegt 
grenzen in zijn expertisedomein,  
maar wanneer we alle puzzelstukjes  
in elkaar schuiven ontstaat de magie 
pas. Dan creëren we pas impact en 
verleggen we bakens.”
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UHasselt-onderzoek zorgt 
voor wereldprimeur

Onderzoekers van UHasselt zijn er als 
eersten in geslaagd om roetvervuiling 
in de placenta vast te stellen. “Al zeer 
vroeg in de zwangerschap – op 12 weken 
-hebben we zowel aan de moederzijde 
als aan de foetale zijde van de placenta 
roetdeeltjes teruggevonden”, zeggen 
prof. dr. Tim Nawrot en dr. Hannelore 
Bové (Centrum voor Milieukunde). Die 
ontdekking zorgde voor wereldnieuws 
in o.a. The Guardian, BBC en CNN.

Jaco Van Gronsveld bij invloed-
rijkste onderzoekers ter wereld

Professor Jaco Van Gronsveld (Centrum 
voor Milieukunde) scheerde het voor-
bije jaar hoge toppen met zijn milieu- 
onderzoek. In de citatie-ranking van Web of 
Science staat het onderzoek van professor  
Van Gronsveld bij de top 1%. De Web 
of Science Group benoemde hem dan 
ook tot een van de meest invloedrijkste  
onderzoekers ter wereld.

Karel Proesmans wint prestigieuze 
Early Career Prize

Theoretisch fysicus dr. Karel Proesmans 
heeft – als eerste Belg ooit – in Stockholm 
de prestigieuze Early Career Prize van de 
European Physical Society gekregen. Met 
die award werd de 26-jarige UHasselt- 
onderzoeker gelauwerd voor zijn onderzoek 
naar de thermodynamica in een microsco-
pische omgeving
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Twee nieuwe leden
jonge academie

UHasselt-proffen Michelle Plusquin 
en Bart Vermang zijn verkozen tot 
nieuwe leden van de Jonge Academie.   
 
Michelle Plusquin onderzoekt bin-
nen het Centrum voor Milieukunde 
(CMK) welke impact omgevingsfactoren  
tijdens de zwangerschap en gedurende  
de kindertijd hebben op de ontwikkeling 
van het kind. 

Bart Vermang werkt als onderzoeker bin-
nen het Instituut voor Materiaalonderzoek 
(IMO-IMOMEC) en Energyville rond foto- 
voltaïsche zonne-energie.

Internationale erkenning voor 
Ecotron-onderzoek

Het gerenommeerde wetenschappelijke 
tijdschrift Nature Climate Change heeft 
uitgebreid aandacht voor het Ecotron- 
klimaatonderzoek van UHasselt. “Een 
mooie erkenning van de internationale  
wetenschappelijke wereld”, zegt Ecotron 
-projectleider François Rineau.
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Waarom is de wereld zo in de ban 
van kwantumcomputers?
KEN HAENEN:  “Kwan tum-
computers beloven één van de 
grootste technologische doorbra-
ken van de toekomst te worden. 
In vergeli jking met een klas-
sieke microcomputer kan een 
kwantumcomputer veel grotere 
hoeveelheden data veel sneller en 
parallel verwerken. Een normale 
computer haalt zijn rekenkracht uit 
bits, en die zijn 0 of 1. Een kwan-
tumcomputer gebruikt qubits en 
die kunnen 0 en 1 tegelijkertijd zijn. 
Men legt die ongeziene rekenkracht 
vaak uit met het beeld van een dool-
hof. Waar een normale computer 

Kwantuminformatie past in 
synthetische diamant

GRENSVERLEGGEND ONDERZOEK

IBM, Google, Microsoft en Intel. Allemaal investeren 

ze miljoenen in het bouwen van superkrachtige 

kwantumcomputers. Maar het is niet eenvoudig om 

een makkelijk hanteerbare qubit te maken om die 

kwantuminformatie in op te slaan. De traditionele 

qubits van supergeleidende elektronische circuits 

hebben heel wat nadelen. In 2019 bouwde de 

IMO-IMOMEC-onderzoeksgroep van prof. dr. Milos 

Nesladek een alternatief uit synthetische diamant.

één voor één berekent wat alle mo-
gelijkheden zijn om de uitgang te 
vinden, verkent een kwantumcom-
puter alle paden tegelijkertijd. Alsof 
hij een kleurrijk gas door dat dool-
hof stuurt en de uitgang meteen 
zichtbaar wordt.”
MILOS NESLADEK: “Zo´n kwan-
tumcomputer kan de meest com-
plexe vraagstukken uit de wiskunde, 
fysica, chemie en materiaalkunde 
in een handomdraai kraken. Ze 
zouden labo-experimenten in de 
farmaceutische industrie overbo-
dig kunnen maken, omdat ze sterk 
zijn in het simuleren van realitei-
ten. Zonder poeders te gaan men-
gen, kan zo´n computer nagaan  
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welke reactie dat zou uitlokken. De  
mogelijke toepassingen zijn ronduit 
spectaculair. Wetenschappers uit 
de hele wereld zoeken dan ook al 
jarenlang naar de ideale bouwsteen 
voor de kwantumbit.”

Kamertemperatuur
Welk materiaal wordt er tot nu toe 
gebruikt?
KEN HAENEN: “Fotonen, neutro-
nen, atoomkernen, Majorana-deel-
tjes,… Men zoekt nog naar de ideale 
bouwsteen.”

MILOS NESLADEK:  “Op dit 
moment zijn de meest gebruikte  
qubits gemaakt van supergelei-
dende elektronische circuits. Ook 
Google gebruikt die, maar ze heb-
ben één groot nadeel: ze werken 
alleen bij cryogene temperaturen 
(-273,15º Celsius). Bovendien moe-
ten ze hermetisch afgeschermd 
worden. Zelfs de kleinste storing 
van buitenaf brengt de magnetische 
toestand (de spin) uit evenwicht. 
Daardoor blijft de levensduur van 
zo´n qubit voorlopig nog beperkt tot 
enkele nanosecondes. Wij hebben  

geprobeerd om die qubits op te slui-
ten in diamant. De resultaten zijn 
veelbelovend,”

Hoe gebruiken jullie synthetische 
diamant als kwantummateriaal?
KEN HAENEN: “Diamant be-
staat uit koolstofatomen. Voor 
het maken van deze qubit heeft 
Milos´groep één van die atomen 
vervangen door stikstof. Het buur- 
atoom hebben we leeg gelaten, 
e e n  z o g e n a a m d e  v a c a t u r e . 
Zo creëerden we een minus-
cuul  kwantummagneet je  da t  

tegelijkertijd naar de noord- en 
zuidpool kan wijzen. Door de  
robuuste behuizing is zo´n diaman-
ten qubit heel stabiel, en kan hij ook 
werken op kamertemperatuur.”
MILOS NESLADEK: “Op dit mo-
ment zijn we nog niet helemaal 
zo ver, en moeten ook wij onze  
diamanten qubit nog koelen, maar 
in de nabije toekomst zal dat zeker 
mogelijk zijn. Daardoor verhogen 
we de levensduur van de qubit spec-
taculair tot een paar minuten. Bo-
vendien slaagden we er het voorbije 
jaar in om de magnetische toestand 
(de spin) heel nauwkeurig elektro-
nisch uit te lezen. Tot voor kort was 
dat alleen optisch mogelijk. Daar-
voor hadden we heel lijvige en on-
handige apparatuur voor nodig, wat 
het werken op microschaal quasi 
onmogelijk maakte. De diamanten 
qubit die we nu bouwden, kan mak-
kelijk geïmplementeerd worden in 
bestaande elektronische techno-
logieën.”

Satellieten en NMR-sensoren
Zi jn  kwantumcompute r s  de  
enige mogelijke toepassing voor 
deze technologie?
MILOS NESLADEK: “Neen, abso-
luut niet. En eigenlijk ligt onze focus 
daar ook niet. Wij hebben momen-
teel één qubit die op zichzelf func- 
tioneert. Om een kwantumcomputer 
te bouwen heb je een veelvoud  
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daarvan nodig, en die qubits moeten 
ook onderling nog met elkaar inter- 
ageren. Met elke stap die je voor-
uitzet, wordt de technologie com-
plexer. Dat vraagt supergespecia-
liseerde en extreem toegewijde 
onderzoekers, veel onderzoekstijd 
en grote investeringen. Daar wil-
len we de komende jaren zeker nog 
verder op inzetten. Maar de tech-
nologie die we vandaag hebben met 
die ene qubit, kan al tot hele mooie 
toepassingen leiden zoals kwan-
tumsensoren voor satellieten die 
elektromagnetische velden kunnen 
meten, of NMR-sensoren die één 
biljoen keer gevoeliger zullen zijn 
dan de klassieke NMR. Ook vanuit 
de automobielsector is er veel inte-
resse voor onze vinding. Daar kan 
deze technologie zorgen voor het 
nauwkeurig en contactloos uitlezen 
van elektrische stroom in de batte-
rijen van elektrische wagens.”

Deze onderzoeksresultaten leverden 
mooie A1-publicaties op in Nature 
Communication en Science. Maar 
ze haalden ook de wereldpers. Waar 
ben je het meest tevreden mee?
MILOS NESLADEK: “Academische 
publicaties zijn immens belangrijk 
om geloofwaardigheid en zichtbaar-
heid te verwerven in dit domein. 
Dat heb je echt nodig om door be-
drijven en investeerders opgemerkt 
te worden. Hoe fijn ik het ook vind 
om onze resultaten met het grote 

EUROPESE QUANTUM
 FLAGSHIP PROGRAMMA

Het onderzoek naar diamanten qubits kadert binnen het Europese Quan-
tum Flagship programma, waarbij de Europese Unie koploper wil zijn in 
het onderzoek naar kwantumtechnologie. De Europese Unie maakte 1 
miljard euro vrij om wetenschappers en bedrijven te laten werken rond 
kwantumtechnologie en de vele toepassingen. Dit onderzoek werd gerea-
liseerd met de steun van het Horizon 2020 Quantum flagship ASTERIQS 
project, het Diaquant onderzoek (FWO) en het project Q-MAGINE van 
ERANET.

publiek te delen, als wetenschapper 
hoop je toch vooral dat bedrijven 
jouw applicatie gaan oppikken, en 
dat er echt wat mee gebeurt. Ik zou 
het fantastisch vinden als zij écht 
het potentieel van diamanten qu-
bits zien, en mee in dit onderzoek 
willen investeren.”
KEN HAENEN: “De media-aan-
dacht voor Milos´werk was over-
weldigend. BBC stuurde een repor-
ter, en hij werd zelfs op de Turkse tv 
geïnterviewd over zijn resultaten.”

Fascinerend materiaal
Wat zijn de volgende stappen?
MILOS NESLADEK: “Eerst en 
vooral willen we nu verschillende 
diamanten qubits met elkaar gaan 
verbinden, zodat ze samen een 
rudimentaire kwantumprocessor 
vormen. Daar zijn we al volop aan 
het werken. In tussentijd willen 
we de afzonderlijke qubits ook als 
hypergevoelige sensors gebruiken, 
bijvoorbeeld voor die magnetische 
en elektrische velden. Omdat de 
individuele qubits atomen zijn,  
reageren ze op de kleinste varia-
ties in het elektromagnetische veld 
waarin ze zich bevinden. Daardoor 
meten ze duizend keer zo nauw-
keurig als klassieke sensoren. Op 
dat domein kunnen ze op korte 
termijn heel concreet het verschil 
maken.”

Staat al het UHasselt-diamant- 
onderzoek in het teken van kwan-
tumtechnologie?
MILOS NESLADEK: “Neen. Binnen  
het diamantonderzoek bij IMO- 
IMOMEC hebben we twee grote 
onderzoekslijnen. Soms werken we 
aan projecten samen, maar vaak 
gaan we ook onze eigen richting 
uit. Mijn onderzoeksgroep focust op 
alles wat met kwantumtechnologie 
te maken heeft, maar Kens groep 
richt zich eerder op het groeien van 
diamant.”
KEN HAENEN: “Wij karakterise-
ren in ons labo de synthetische 
diamant en maken het materiaal 
ook zelf aan voor allerlei techno-
logische toepassingen. Dat gaat van 
slijtvaste en ultraharde deklagen 
bij het coaten van snijmesjes en 
glas tot materialen voor nieuwe 
elektronica. Een van onze belang-

rijkste onderzoeksonderwerpen is 
het gebruik van diamant bij ver-
mogensschakelaars. Bij een TGV- 
locomotief of offshorewindmolens 
gaat op dit moment veel energie 
verloren als er geschakeld wordt 
tussen hoogspanning en laagspan-
ning. We onderzoeken of diamant 
een goed materiaal is om – even-
tueel gecombineerd met een ander 
materiaal - nieuwe toestellen mee 
te bouwen. De combinatie van de 
thermische en elektrische gelei-
dende kwaliteiten van diamant zijn 
immers ronduit subliem. Als je een 
materiaal met diamant combineert, 
maak je het dus meteen efficiënter.”
MILOS NESLADEK: “Voor mij is 
diamant het meest fascinerende 
materiaal dat er bestaat. Heerlijk 
veelzijdig, en met immens veel  
potentieel voor de meest diverse 
toepassingen.”
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UHasselt reikt 
1.000ste doctoraat uit

Met zijn onderzoek rond de chemi-
sche samenstelling van organische 
zonnecellen heeft dr. Dries Devisscher 
het 1.000ste doctoraat aan UHasselt  
behaald. 

Nieuw materiaal voor zonnecellen

Een nieuw materiaal voor zonnecellen 
kan zonnepanelen nog meer energie 
laten opwekken. Dat is de conclusie 
van het Europese onderzoeksproject 
SWInG van IMO-IMOMEC.

“Dit nieuwe materiaal voor dunnefilm-
zonnecellen zouden we als een tweede 
laag bovenop de bestaande laag silicium 
van de zonnepanelen kunnen integre-
ren, waardoor de zonnepanelen nog meer 
energie opwekken”, zegt prof. dr. Bart  
Vermang. Dit onderzoeksproject werd 
uitgevoerd binnen EnergyVille, de  
onderzoekssamenwerking tussen UHasselt, 
imec, KU Leuven en VITO.

Europese erkenning voor 
onderzoeksloopbaanbeleid

UHasselt was in 2011 de eerste Vlaamse 
universiteit die van de Europese  
Commissie het kwaliteitslabel HR  
Excellence in Research kreeg. In februari 
2019 gaf een internationaal evaluatiepanel 
tijdens een audit-bezoek groen licht voor 
de verlenging van dat label.
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Applicatiecentrum beton 
en bouw geopend

Op 22 oktober 2019 werd het Applicatie- 
centrum Beton en Bouw (ACB2) van 
UHasselt officieel geopend. In dit state-
of-the-art onderzoekscentrum kunnen 
betonstructuren en gebouwconcepten 
getest worden op onder andere hun 
maximale windbelasting en aardbe-
vingsbestendigheid. 

Voor de oprichting van het ACB² kon 
UHasselt rekenen op steun van Vlaanderen 
en de Provincie Limburg. 

Zonlicht als brandstof

Prof. dr. Marlies Van Bael (UHasselt) 
en prof. dr. Pascal Buskens (TNO en 
UHasselt) hebben een innovatief con-
cept ontwikkeld om zonlicht direct 
te gebruiken als ‘brandstof’ om che-
mische processen aan te drijven. De  
onderzoekers zijn erin geslaagd om 
CO2 bij lage temperatuur en met  
zonlicht als duurzame energiebron om 
te zetten naar de brandstof methaan. 

Deze innovatie kan gelijktijdig bijdragen 
aan de transitie van fossiele brandstoffen 
naar duurzame energie en aan de vermin-
dering van CO2 uitstoot.



“Juristen zijn de ingenieurs 
van de samenleving”

KINDERRECHTEN EN MENSENRECHTEN
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Onderzoek in de rechten is dus per 
definitie maatschappelijk relevant?
STIJN SMET: “Met de uitzondering 
van rechtshistorisch onderzoek mis-
schien, en dan nog, heeft het acade-
misch onderzoek in de rechten altijd 
de bedoeling om naast heel funda-
mentele vragen ook maatschappelijke 
vragen op te lossen. Met ons onder-
zoek willen we impact hebben op de 
maatschappij: door efficiëntieverbete-
ringen voor te stellen, pijnpunten en 
tegenstrijdigheden in de bestaande 
wetgeving bloot te leggen, of advie-
zen te formuleren. In mijn geval wil 
ik met mijn onderzoek bijdragen tot 
een betere bescherming van de men-
senrechten voor bepaalde groepen in 
onze samenleving.”

In 2019 vierde de faculteit Rechten van UHasselt haar 

10de verjaardag. Dat zijn 10 jaar vol onderwijs en  

onderzoek met een grote maatschappelijke relevantie. 

“De civic gedachte is eigen aan onderzoek in de  

rechten”, vertellen professor Charlotte Declerck en  

professor Stijn Smet. “Juristen bouwen mee de samen-

leving. Wij vertalen afspraken tussen burgers in een 

wetgevend kader dat samenleven mogelijk maakt.”

C H A R L O T T E  DE C L E RC K : 
“Op zich is dat logisch natuurlijk.  
Juristen zijn de ingenieurs van onze 
samenleving. Wij proberen norma-
tief de maatschappij te sturen en een 
wetgevend kader aan te reiken dat 
samenleven mogelijk maakt. Als aca-
demisch onderzoeker in de rechten 
probeer je via je onderzoek dat kader 
te versterken. De vragen waarop je 
focust, zijn geënt op reële uitdagingen 
in de samenleving. Daar put ik als 
onderzoeker ook mijn voldoening 
uit. Papers schrijven is één ding, maar 
ik wil toch vooral voelen dat ik het 
goede aan het doen ben, en dat ik met 
mijn onderzoek het leven van burgers 
kan verbeteren.”
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hun huidskleur of etnische afstam-
ming. Maar waar ligt de grens tussen 
wat toegelaten is en wat niet? Het 
blijft moeilijk om daar juridisch slui-
tende antwoorden op te formuleren. 
Vaak hangt het ook af van de concrete 
context en van het land waarin men 
zich bevindt. Eén van mijn docto-
raatsstudenten focust daar nu op in 
haar onderzoek. Die focus is volledig 
ingegeven door dingen die vandaag 
gebeuren in onze samenleving.”

Moet dat onderzoek uitmonden in 
juridische aanbevelingen?
CHARLOTTE DECLERCK: “Dat kan,  
maar dat hoeft niet. In het geval 
van de kinderrechten zou het ook 
kunnen uitmonden in een inven-
tarisatie van de knelpunten. Hoe 
komt het dat kinderen zich onvol-
doende gehoord voelen? Vandaag 
bestaat er op papier immers al een 
mooi wettelijk kader waarbinnen 
kinderen in scheidingssituaties ge-
hoord kunnen worden door de  
familierechter wanneer ouders niet 
tot een akkoord kunnen komen, 
en toch blijkt dat niet te werken.  
Misschien ligt het niet aan de wet-
geving zelf, maar voelen familie-
rechters zich gewoon onvoldoende 
ervaren om dat soort gesprekken in 
goede banen te leiden. In dat geval 
moeten we de wetgeving niet ver-
anderen, maar investeren in studie-
dagen met workshops om die nieu-
we skills aan familierechters over te  

naar voren geschoven. Samen met 
(inter)nationale collega´s werken 
we aan een internationaal boek 
waarin de rechtspositie en het 
hoorrecht van de minderjarige van 
een rechtsvergelijkend perspectief 
wordt benaderd. Die vergelijking 
zal ongetwijfeld inspiratie brengen. 
En intussen schuif ik – als deel 
van het advies- en overleg-orgaan 
van het Vlaamse kinderrechten- 
commissariaat – ook mee aan tafel 
om voeling te blijven hebben met 
de reële uitdagingen op het terrein.”
STIJN SMET: “De “vluchtelingen-
crisis”, de opmars van autoritair  
populisme, de achteruitgang van de 
democratie in Europa,.. Veel van wat 
er rondom ons gebeurt heeft impact 
op het academisch onderzoek dat we 
voeren. Zelf focus ik al sinds mijn  
doctoraat vooral op situaties waar-
bij twee mensenrechten met elkaar 
in conflict kunnen treden. Situ-
aties waarbij het mensenrecht van 
de ene een bedreiging kan zijn voor 
het mensenrecht van de ander. Dat 
spanningsveld intrigeert mij. Daar ligt 
mijn expertise. Vanuit die blik kan je 
bijvoorbeeld kijken naar het verhaal 
van Schild en Vrienden, of de hate 
speech in het kader van het Christ-
church-drama in Nieuw-Zeeland. 
Haat zaaien online: daar zijn duide-
lijke wetten over. De antiracismewet-
geving verbiedt uitdrukkelijk om aan 
te zetten tot haat tegen personen en 
groepen van personen op grond van 

In hoeverre drukt de maatschap- 
pelijke actualiteit mee haar stempel 
op het academische onderzoek?
CHARLOTTE DECLERCK: “De 
hoofdfocus in mijn onderzoek is 
familierecht en familievermogens-
recht, maar wat er vandaag gebeurt 
in onze samenleving heeft een 
weerslag op het voorwerp van mijn 
onderzoek. Als ik in het jaarrapport 
van het kinderrechtencommissari-
aat bijvoorbeeld lees dat kinderen in 
scheidingssituaties zich onvoldoende  
gehoord voelen, dan wil ik daar 
vanuit mijn onderzoeksexpertise 
mee over nadenken. Waar loopt 
het vandaag mis? Hoe gaat men 
hier in andere landen mee om? En 
hoe kunnen we daar iets aan ver-
anderen? Die vragen heb ik in mijn  
onderzoektopic de komende jaren 
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“Veel van wat 
er rondom ons 
gebeurt, heeft 
impact op het 

academisch  
onderzoek dat   

we voeren”

▼ Stijn Smet



aan de slag kunnen. Tegelijkertijd vind 
ik het wel onze maatschappelijke 
taak om complexe, juridische issues 
te kaderen en te duiden. Juridische  
regelgeving kan voor burgers soms 
onbegrijpelijk zijn. Dan is het belang-
rijk dat wij in alle objectiviteit vanuit 
onze expertise in eenvoudige woor-
den uitleggen wat er precies aan de 
hand is. Wij moeten duiden, kaderen 
en vraagtekens plaatsen.”

Stijn werkte in 2019 mee aan een  
juridische analyse van de verkiezings-
campagne van Vlaams Belang. Is dat 
een vorm van duiden en kaderen?
STIJN SMET: “Absoluut. Het initi-
atief kwam van de UGent, maar ik 
wou daar graag vanuit mijn expertise 
aan meewerken. In de media werd 
de vraag gesteld of het verkiezings- 
programma van Vlaams Belang wel in 
overeenstemming was met de men-
senrechten. Het was onze maatschap-
pelijke rol om daar als academisch  
onderzoekers mee een antwoord 
op te formuleren. Voor mijn eigen  
mening of politieke overtuiging was 
er in die publicatie geen ruimte. Als  
onderzoeker hielden we ons strikt 
aan het juridisch kader en pasten 
we gewoon de bestaande recht-
spraak en juridische kaders toe op 
het verkiezingsprogramma. We reik-
ten daarmee het brede publiek een 
objectieve, betrouwbare en genuan-
ceerde analyse aan. Net zoals burgers 
in corona-tijden nood hebben aan  

betrouwbare inzichten van virologen 
 en epidemologen, kunnen juridische 
onderzoekers in dit soort discussies 
objectieve informatie leveren. Dat is 
onze maatschappelijke rol.”

In de feestelijkheden voor de tiende 
verjaardag van de faculteit kregen 
mensenrechten en kinderrechten 
een bijzondere plek.
STIJN SMET: “Elke onderzoeks- 
eenheid van het Centrum voor  
Overheid en Recht organiseerde 
een eigen lustrumactiviteit: collega´s  
fiscaal recht lanceerden, samen met 
Universiteit Maastricht, een kennis-
centrum over de juridische problemen 
rond grensarbeid; collega´s milieu- 
recht organiseerden een internati-
onaal academisch congres; vanuit 
sociaal recht was er een internatio-
nale moot court in arbeidsrecht; en 
staatsrecht en bestuurskunde orga-
niseerden samen de Nacht van de 
Democratie voor een breed publiek.”
CHARLOTTE DECLERCK: “Het 
eredoctoraat reikten we uit aan  
kinderrechtencommissaris Bruno 
Vanobbergen. Onze tiende verjaar-
dag viel ook samen met de 30ste 
verjaardag van het kinderrechten-
verdrag. Dat was een ideale gelegen-
heid. Bovendien komen in kinder- 
en mensenrechten eigenlijk al onze  
expertisedomeinen samen.” 
STIJN SMET: “Het is een gemeen-
schappelijke noemer waarin iedereen 
zich herkent.”

brengen. Ook in dat verhaal kunnen 
we als civic universiteit een rol op-
nemen door bijvoorbeeld dergelijke  
studiedagen te organiseren.”
STIJN SMET: “Soms bestaat onze rol 
er gewoon in om pijnpunten bloot 
te leggen, grijze zones in de wet- 
geving aan te duiden, of een evolutie te  
maken in het licht van het internati-
onaal recht.”

Hoe belangrijk is het dat jullie als  
academisch onderzoeker een stem 
opnemen in het maatschappelijk  
debat?
STIJN SMET: “Als academisch onder-
zoeker zie ik het als mijn belangrijkste 
taak om de juiste vragen te stellen, en 
in alle objectiviteit wetenschappelijk 
onderbouwde antwoorden te formu-
leren. Ik wil theoretische kaders en 
fundamentele inzichten aanreiken. 
Maar op de barricaden gaan staan om 
maatschappelijke veranderingen af te 
dwingen vind ik niet mijn belangrijk-
ste rol. Tenzij ik persoonlijk oprecht 
verontwaardigd ben over topics waar-
in ik ook unieke expertise heb. Dan 
neem ik wel de pen in de hand en 
schrijf ik bijvoorbeeld een opinie- 
artikel. In de andere gevallen leg ik 
me liever toe op mijn onderzoek en 
laat ik die publieke rol persoonlijk 
liever over aan anderen.”
CHARLOTTE DECLERCK: “Zo zie 
ik dat ook. Wij focussen ons in de 
eerste plaats op ons onderzoek en 
hopen dat anderen met die resultaten 
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Internationaal academisch 
congres millieurecht

Hoe kunnen we het milieurecht in 
Europa verder harmoniseren? Dat was 
de hamvraag op het internationale 
academische congres dat de UHasselt-
Eenheid Milieurecht in 2019 organiseerde.

Werken over de grens: aanbeve-
lingen voor beleidsmakers

Werken over de grens brengt heel wat 
belemmeringen met zich mee, zowel op 
vlak van fiscaliteit als sociale zekerheid. 
De faculteit Rechten van UHasselt en 
ITEM, Universiteit Maastricht slaan de 
handen in elkaar om deze knelpunten in 
kaart te brengen. “Samen willen we zoeken 
naar oplossingen en deze voorleggen aan  
beleidsmakers”, zegt prof. dr. Elly Van de 
Velde (UHasselt). 

Faculteit rechten
viert 10de verjaardag

met tal van feestelijkheden, de Nacht van 
de Democratie en de uitreiking van een 
eredoctoraat aan kinderrechencommissaris 
Bruno Vanobbergen.
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Is het verkiezingsprogramma van 
Vlaams Belang in strijd met de 

mensenrechten?

Onderzoekers van UHasselt en UGent 
analyseerden het verkiezingsprogram-
ma van het Vlaams Belang. Ze onder-
zochten in welke mate het programma 
het Europees Verdrag voor de Rechten 
van de Mens schendt. 

Uit het onderzoek blijkt dat verschil-
lende punten in het verkiezings- 
programma effectief in strijd zijn met 
de mensenrechten. Het gaat vooral om 
schendingen binnen de thema´s gods-
dienst, migratie, sociale rechten en de 
rechten van verdachten en daders. 

Internationale 
moot court arbeidsrecht

Tussen 13 en 15 juni 2019 verzamelden 
100 jonge ambitieuze rechtenstudenten 
uit 15 Europese landen zich in Hasselt 
voor de vierde editie van de Hugo  
Sinzheimer Moot Court Competition 
(HS MCC).

De HS MCC wil de kennis van het  
Europees en internationaal arbeidsrecht bij 
studenten verdiepen en verbeteren. Na een 
schriftelijke voorbereiding namen de stu-
denten het in een pleitwedstrijd tegen el-
kaar op. “Dat wij met onze Eenheid Sociaal 
Recht deze prestigieuze wedstrijd mogen 
organiseren, toont aan dat onze faculteit 
niet alleen nationaal maar ook internati-
onaal verankering heeft gevonden”, zegt 
professor Petra Foubert.

Anders omgaan met 
scheidingsconflicten

Naar aanleiding van de 10de verjaardag 
van de faculteit Rechten organiseerde 
de onderzoekseenheid contracten-, 
personen-, familie- en familiaal 
vermogensrecht op 25 april 2019 een 
studienamiddag over anders omgaan 
met scheidingsconflicten.

Tijdens de studienamiddag kwamen 
vier nieuwe werkwijzen aan bod: 
collaboratieve onderhandelingen, eigen-
krachtconferenties, het inzetten van 
psychologisch geschoolde gerechtelijke 
experts en trajectbemiddeling.
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studenten kennis, maatschappelijke 
inzichten én skills bijbrengen – om 
zo van hen kritische, geëngageerde 
wereldburgers te maken én wendbare, 
veelzijdige afgestudeerden die zich 
steeds weten aan te passen aan een 
steeds veranderende maatschappelijke 
context.
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6447
Aantal studenten UHasselt/tUL

(ba, ma, schakel-, 
voorbereidingsprogramma en 

doctoraat)

595
doctoraats-
studenten

5540 
Belgen

907
Buitenlandse

studenten

1838
nieuwe studenten

1257
generatie-
studenten

3037 
vrouwen

3410
mannen

2038
kotstudenten



aantal georganiseerde SEE-opleidingen 
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Hoe slecht scoort Vlaanderen op 
vlak van levenslang leren?
KARIN CONINX: “Bi jzonder 
slecht, zo blijkt uit OESO-rap-
porten. Vlaanderen zit met zeven 
procent stevig onder het Europese 
gemiddelde van twintig procent. 
Onze buurlanden doen het een stuk 
beter.”
STEFAN COENEN: “In Vlaanderen 
ontbreekt de traditie van levens-
lang leren. Vlamingen gaan nog te 
veel uit van het idee dat je vijf jaar 
studeert en daarmee volledig voor-
bereid bent voor een veelheid aan 
beroepen. Maar over vijf jaar zien 
die beroepen er totaal anders uit. 
Vandaag is het geen optie meer om 

Niet vijf jaar, 
maar levenslang leren

LEVENSLANG LEREN

In een wereld die snel verandert, is levenslang leren 

een pure noodzaak geworden. Maar Vlaanderen 

hinkt op dat terrein ernstig achterop. “Als civic  

universiteit hebben we in dat verhaal een belangrijke 

rol te spelen”, zeggen vicerector Onderwijs Karin 

Coninx en SEE-directeur Stefan Coenen.

     

aan de universiteit een diploma te 
halen en daarmee de rest van je car-
rière te onderbouwen. En de nood-
zaak om levenslang te blijven leren, 
wordt alleen maar groter. De tech-
nologische en digitale revolutie zal 
de arbeidsmarkt de komende jaren 
sterk doen veranderen. Bovendien 
staat onze productiviteit onder druk 
en zullen we langer moeten werken 
om onze welvaart te behouden.”

De reflex om bij te blijven
Stelt dat op dit moment al problemen 
op de werkvloer?
KARIN CONINX: “Bij de indus- 
trieel ingenieurs zorgt dat vandaag al  
voor problemen. Vanaf een bepaalde  
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leeftijd vinden zij maar moeilijk een 
nieuwe job omdat de sterke techno-
logische kennis die ze tijdens hun 
opleiding meekregen, totaal verou-
derd is.”
STEFAN COENEN: “Ook economen, 
juristen, wetenschappers, artsen en 
architecten zullen steeds vaker op 
hun grenzen stoten in een wereld 
die almaar sneller verandert. Voor 
een aantal beroepsgroepen – zoals 
voor juristen en kinesitherapeu-
ten – schrijft de beroepsfederatie 
een verplichting voor om bepaalde 
opleidingen te volgen. Bij de meeste 
beroepsgroepen wordt dat echter 
niet opgelegd. Daar zien we dat  
Vlamingen zelf nog maar weinig de 
reflex hebben om zichzelf te pro-
fessionaliseren. Een mentaliteits-
wijziging is broodnodig om in onze 
geglobaliseerde kenniseconomie 
competitief te blijven.”

Is levenslang leren de taak van een 
universiteit?
KARIN CONINX: “Als je aan de 
man in de straat vraagt, wat de 
hoofdtaak van een universiteit is, 
dan zal die wellicht antwoorden dat 
we jongeren moeten opleiden als 
voorbereiding op de arbeidsmarkt. 
Maar ook levenslang leren wordt 
voor universiteiten steeds meer de 
standaard.” 
STEFAN COENEN:  “E r  z i j n  
natuurlijk veel opleidingsaanbieders 
voor professionals op de markt, en 
ieder heeft zijn eigen rol te spelen. 
Maar ook een universiteit heeft haar 
plaats in dat verhaal. Moeten wij 
straks heel praktische salesoplei-
dingen gaan aanbieden? Uiteraard 
niet, maar we hebben wel de plicht 
om ervoor te zorgen dat onze afge-
studeerden en andere professionals 
toegang krijgen tot nieuwe acade-
mische inzichten en denkkaders die 
voor hun loopbaan van belang zijn.” 
KARIN CONINX: “De over-
heid legt universiteiten ook de 
verplichting op om meer te in-
vesteren in levenslang leren. Een 
verplichting die wij als civic uni-
versiteit graag willen opnemen, 
maar die lang niet evident is om-
dat er geen extra middelen tegen-
over staan. We moeten dus goed 
nadenken over de manier waarop 
we levenslang leren in onze pro-
gramma´s kunnen integreren.”

Professionaliseer de  
professional
Op welke manier zet UHasselt daar 
op dit moment al op in?
KARIN CONINX: “In elke reguliere  
bachelor-masteropleiding leve-
ren we onze studenten denk- 
kaders aan die hen moeten hel-
pen om zichzelf op termijn bij 
te scholen en zich nieuwe tech-
nologieën of methodologieën 
eigen te maken. Anderzijds verster-
ken we een aantal skills in onze 
opleidingen, en zorgen we ervoor 
dat we soft skills en academische 
vaardigheden zoals kritisch denken 
en analytisch redeneren continu 
met elkaar verwerven.”
STEFAN COENEN: “UHasselt 
School of Expert Education (SEE) 
richt zich met haar opleidingen 
volledig op professionals. Wij bie-
den vanuit de academische exper-
tise van elke faculteit verschillende  
opleidingstrajecten aan waarmee 
we de professional willen helpen 
professionaliseren. Ons aanbod 
varieert van losse studiedagen en 
korte opleidingen tot langlopende 
postgraduaten. Sommige opleidin-
gen, zoals die van de REVAL Aca-
demy, richten zich op het verdie-
pen en up-to-date houden van heel  
concrete kennis en expertise. Daar-
naast hebben we ook opleidingen 
waarin een nieuw academisch kader 
wordt aangereikt. Zo lanceerden we 
het voorbije jaar bijvoorbeeld een  
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postgraduaat rond circulaire econo-
mie. Daar is het echt de bedoeling 
dat de deelnemers zich laten inspi-
reren door dat nieuwe kader en er 
ook daadwerkelijk mee aan de slag 
gaan in hun eigen bedrijf.”

Mix van studenten en  
professionals
In de nieuwe Educatieve Masters 
wordt die scheiding tussen studen-
ten en professionals minder scherp 
gesteld. Beide doelgroepen volgen 
samen les.
KARIN CONINX: “Inderdaad. De 
Educatieve Masters zijn een totaal 
nieuw verhaal. Tot vorig academie-
jaar konden universiteitsstuden-
ten er pas na het behalen van hun  
masterdiploma voor kiezen om  
leraar te worden. Met de Educatieve 
Master worden studenten in één 
beweging klaargestoomd voor het 
werkveld én voor het onderwijs. 
Een 18-jarige die ervan droomt om 
leraar wiskunde te worden, kan daar 
voortaan in zijn masteropleiding 
voor kiezen en hoeft geen aparte 
één-jarige lerarenopleiding meer 
te volgen. Maar natuurlijk kiest 
lang niet iedereen op zijn 18de 
meteen voor een loopbaan in het  
onderwijs, en dus moeten ook 
professionals die zich willen her-
oriënteren flexibel kunnen instap-
pen in de opleiding. Omdat zij al 
een masterdiploma op zak heb-
ben, kunnen zij kiezen voor een  

verkort traject met specifieke vakken 
rond het leraarschap. Dat organise-
ren we bewust in avondonderwijs 
zodat de combinatie werk-studeren 
beter haalbaar is. De reguliere  
masterstudenten volgen hun 
domeinmastervakken gewoon 
overdag, maar het pakket rond-
leraarschap volgen ze samen 
met de zij-instromers in avond- 
onderwijs. Op die manier kunnen 
we de heterogeniteit van de groep 
ook optimaal benutten.”

Willen jullie die denkoefening in de 
toekomst ook voor andere opleidin-
gen maken?
KARIN CONINX: “In de Educa-
tieve Masters willen we zelfs nog 
een stap verder gaan en denken 
we erover na om bepaalde sessies 
ook open te stellen als nascholing 
voor leerkrachten. Hoe ga je om 
met culturele diversiteit in de klas? 
Hoe geef je digitaal leren een plek 
in jouw vak? Dat zijn topics die 
ook voor die doelgroep interessant 
zijn, en die tien jaar geleden nog 
veel minder in de lerarenopleidin-
gen aan bod kwamen. De grenzen 
tussen het reguliere bachelor- 
masteronderwijs en het aanbod 
voor professionals vervagen. En ook 
in andere opleidingen zullen we die 
oefening maken. Levenslang leren 
zal steeds vaker een vast onderdeel 
van het primair proces worden.”

Kansen in het kwadraat
Een positieve evolutie?
STEFAN COENEN: “Zonder twij-
fel. Die synergieën moeten we in 
de toekomst nog meer opzoeken. 
Heel wat modules uit onze master-
opleidingen zijn superrelevant voor 
professionals vandaag. Wie tien jaar 
geleden afstudeerde, heeft in zijn 
opleiding nooit over ontwikkelin-
gen als Artificial Intelligence (AI) 
gehoord, terwijl dat overmorgen ge-
garandeerd impact zal hebben op ie-
ders job: of je nu huisarts, econoom, 
of mobiliteitsdeskundige bent. Die 
nieuwe ontwikkelingen krijgen van-
daag wél een plek in onze curricula, 
en zij zijn ook voor de professional 
die vijftien jaar geleden afstudeerde 
interessant. Als je die nieuwe in-
zichten simultaan voor beide doel-
groepen aanbiedt, sla je twee vliegen 
in één klap.”
KARIN CONINX: “Door studenten 
en professionals in één opleidings-
traject samen te brengen, kunnen 
we bovendien ook interessante  
impulsen geven aan de reguliere  
bachelor-masteropleidingen. Daar-
mee geven we het werkveld letterlijk 
een plek in de aula. Op dit moment 
zijn we nog lang zo ver niet, maar dat 
is wel de weg die we in de toekomst 
steeds meer willen uitgaan. Daar  
liggen nog kansen in het kwadraat.”
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CIGO BLAAST 30 KAARSJES UIT

De UHasselt-KU Leuven-opleiding  
Consultancy in Groepen en Organisaties 
(CIGO) vierde haar 30ste verjaardag. In 
september ging de 30ste editie van start van 
het intens leertraject dat change managers 
helpt professionaliseren.

UHasselt verwelkomt 
1.267 nieuwe studenten

In totaal studeren er dit academiejaar 6.447 
studenten aan UHasselt.
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Postgraduaat circulaire 
economie van start

Hoe stoom je jouw bedrijf of organisatie 
klaar voor de overgang naar een bio-
gebaseerde en circulaire economie? In 
een nieuw postgraduaat reikt UHasselt 
professionals handvaten aan.

De eerste editie van dit postgraduaat werd 
financieel gesteund door Interreg Vlaan-
deren-Nederland en liep in samenwer-
king met veertien partners. De tweede 
editie start bij het begin van het acade-
miejaar 2020-2021.

Nieuw: educatieve master

Academische masters die droomden 
van een carrière in het onderwijs moes-
ten tot voor kort na hun universitaire 
opleiding nog een Specifieke Leraren-
opleiding volgen. Sinds september 2019 
maakten de Educatieve Masters dat 
een stuk eenvoudiger. In één beweging  
studeren ze af als master in hun  
domein én als leraar.

UHasselt biedt vier Educatieve Masters 
aan: in gezondheidswetenschappen,  
economie, ontwerpwetenschappen en 
wetenschappen en technologie (in sa-
menwerking met KU Leuven). 76 studen-
ten startten aan de masteropleiding. De 
overgrote meerderheid volgt een verkorte 
opleiding.

UHasselt-rechtenopleiding 
inspireert buitenlandse 

universiteiten

De faculteit Rechten van UHasselt trekt 
al van bij haar oprichting voluit de kaart 
van ProbleemGestuurd Onderwijs (PGO). 
Die aanpak inspireert, rendeert en maakt 
indruk. Ook buiten onze landsgrenzen. 
In mei 2019 ontmoeten collega´s uit  
Zweden (Umea), Nederland (Amsterdam en  
Rotterdam) en België (UHasselt) elkaar in 
Hasselt en leerden ze van elkaars ervaring.
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Waarom wilden jullie graag handels- 
wetenschappen studeren?
MICHIEL WITTERS: “Ik studeerde 
aanvankelijk kinesitherapie aan  
UHasselt, maar die opleiding lag mij 
niet. Toen ik hoorde dat UHasselt 
ging starten met handelswetenschap-
pen, was ik meteen geïntrigeerd. Een  
brede, praktische opleiding waar je 
nog alle kanten mee uit kan. De keuze 
was snel gemaakt.”
NIKLAS ENGELHARD: “Ik denk 
dat wij wat atypische studenten 
zijn, want ook ik was oorspronke-
lijk ingeschreven voor een andere 
UHasselt-opleiding: rechten. (lacht) 
Maar ik voelde wel veel sneller dan 
Michiel dat die opleiding niet bij 
mij paste. De studiebegeleidings-

“Handelswetenschappers 
weten van aanpakken”

EERSTE GENERATIE HANDELSWETENSCHAPPERS STUDEERT AF 

In juli 2019 studeerden de eerste handels- 

wetenschappers af aan UHasselt. Het Limburgse 

bedrijfsleven schreeuwde om bedrijfseconomen 

met dit unieke profiel. “Handelswetenschappers 

zijn allround-bedrijfseconomen met een praktische 

geest en een can-do-attitude”, zeggen alumni Michiel 

Witters, Jana Notelaers en Niklas Engelhard. 

dienst heeft mij fantastisch gehol-
pen. Na heel wat gesprekken en 
testen, leek handelswetenschappen 
de juiste keuze. De vierde week van 
het academiejaar heb ik de overstap 
gemaakt. Dat was verre van evident 
in een kwartielensysteem, maar ik 
heb er geen seconde spijt gehad. Ik 
voelde meteen: hier zit ik op mijn 
plaats.”
JANA NOTELAERS: “Ik had al een  
bachelordiploma op zak en stapte na 
mijn PXL-opleiding communicatie- 
management via het schakelpro-
gramma in. Voor mij was handels-
wetenschappen een heel bewuste 
keuze. Ik wou graag een masterdi-
ploma in de marketing behalen. Zo´n 
diploma opent immers deuren,”
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GEEN TEW LIGHT
Wat maakt de opleiding zo uniek?
NIKLAS ENGELHARD: “Je hoort 
soms wel vertellen dat handels- 
wetenschappen een soort van TEW 
Light is, maar dat klopt helemaal 
niet. Het is een superboeiende  
opleiding met een heel eigen pro-
fiel. Minder theoretisch dan TEW, 
maar met een enorme voeling met 
de bedrijfspraktijk. In je opleiding 
is de praktijk nooit veraf: via gast- 
colleges, heel concrete business- 
cases en real life opdrachten word 
je er meteen in gegooid.”
JANA NOTELAERS: “Handels- 
wetenschappers worden getraind als 
veelzijdige probleemoplossers die 
op de werkvloer meteen hun man-
netje kunnen staan. Alle opdrachten 
die we moesten uitvoeren, waren 
hands-on. Ondernemersplannen 
opzetten, marketingplannen uit-
denken, strategieën ontwikkelen 
en die vertalen in de bedrijfs- 
voering: het zijn allemaal dingen 
die ik vandaag in mijn job ook echt 
moet doen.”
MICHIEL WITTERS: “In deze op-
leiding leer je al doende. Door echte 
bedrijfsproblemen en business- 
cases op te lossen, en door op stage 
te gaan. Dat maakt handelsweten-
schappen toch echt uniek. Voor mij 
betekende die stage een serieuze 
meerwaarde. Niet alleen omdat ze 
mij mijn eerste job opleverde, maar 
omdat niets meer smaakt en indruk 

maakt dan échte praktijkervaring.”
NIKLAS ENGELHARD: “Op stage 
merkten we ook hoe enthousiast 
onze bedrijven waren over dat nieuwe 
economische profiel. Zij hadden 
voordien vaak ook al met studenten 
TEW en handelsingenieurs samen-
gewerkt, maar zagen in ons echte 
plantrekkers. Als je een handels- 
wetenschapper ergens in een orga-
nisatie dropt, zoekt hij zelf zijn weg 
en kan hij heel gericht ergens naar-
toe werken en resultaten boeken.”

JE EIGEN KOERS VAREN
Handelswetenschappen is wel een 
hele brede opleiding.
JANA NOTELAERS: “Dat vind ik 
persoonlijk alleen maar positief. 
Met deze richting kan je nog alle  
kanten uit. Stel dat je eerste job 
toch niet is wat je ervan verwacht, 
dan kan je met dit diploma nog 
altijd een andere richting uitgaan. 
Tegelijkertijd maak je in je masterjaar  
natuurlijk wél een duidelijke keuze.  

Zelf koos ik voor Marketing Manage-
ment omdat ik daar mijn creatieve 
kant het best in kwijt kan. Mede- 
studenten die verzot waren op  
cijfertjes kozen dan weer voor de  
afstudeerrichting Accountancy,  
Financiering en Fiscaliteit.”
MICHIEL WITTERS: “Zelf vond 
ik helemaal mijn ding in Supply 
Chain Management. Een ongeloof-
lijk boeiend en afwisselend veld.”
NIKLAS ENGELHARD: “Ik wist 
al van in het eerste bachelorjaar 
dat ik verder wou gaan in Onder- 
nemerschap en Management. Het 
vak Ondernemerschap van professor 
Pieter vandekerkhof had enorm 
veel indruk gemaakt. Daar mochten 
we vanuit het niets een hele onder-
neming uitbouwen. Dat fascineerde 
mij mateloos.”

Jullie hebben duidelijk geen spijt 
van jullie studiekeuze.
JANA NOTELAERS: “Ik zou het 
meteen opnieuw doen. En UHasselt 

is ook een ontzettend fijne univer-
siteit om deze opleiding te volgen. 
Voor ik aan mijn bacheloropleiding 
bij PXL begon, had ik al een jaartje 
aan een andere universiteit gestu-
deerd. Daar durfde ik de proffen 
niet eens te mailen als ik met een 
vraag zat. Hier zijn alle docenten 
bijzonder aanspreekbaar. Ze kennen 
jou bij naam en motiveren je om het 
beste uit jezelf te halen. Ook toen 
ik tijdens mijn schakeljaar als copy-
writer een eigen onderneming wou 
opstarten, heb ik ongelooflijk veel 
steun vanuit UHasselt gekregen. 
En daar ben ik blij om. Die ervaring 
als student-ondernemer heeft mij 
immers geen windeieren gelegd.”
MICHIEL WITTERS: “Die positieve 
sfeer werkt inderdaad bijzonder  
motiverend, maar ook  de opleiding 
zelf boeit en triggert door zijn veel-
zijdigheid en praktijkgerichtheid. 
Ik denk dat haast iedereen in deze 
opleiding iets kan vinden waardoor 
hij echt gebeten raakt.”

JE EIGEN PAD MAKEN
Hoe moeilijk was het om een eerste 
job te vinden?
JANA NOTELAERS: “Voor afgestu-
deerden in de marketing was het 
minder evident om een job in de 
regio te vinden dan voor de andere 
studenten. Heel wat marketing-jobs 
zijn nu eenmaal gesitueerd in Brussel, 
Leuven en Antwerpen. Maar uit-
eindelijk heeft een headhunter mij 
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met de bedrijfspraktijk” 
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wel zelf gecontacteerd voor mijn 
huidige job. En dat is een droomjob. 
Bij SCIA ben ik verantwoordelijk 
voor alles wat er rond sociale media 
gebeurt: de content, de teksten, de 
strategie en de evenementen. Hier 
krijg ik immens veel groeikansen. 
Bovendien mag ik tot juni bijna elke 
week naar het buitenland voor een 
beurs. Ook ervaringen koester ik.”
MICHIEL WITTERS: “Ik heb nooit 
moeten solliciteren. Na mijn stage 
kreeg ik bij H.Essers een job aange-
boden. Zo eenvoudig ging dat, en 
dat geldt voor meerdere studenten 
in mijn afstudeerrichting. Het be-
wijst niet alleen dat er in Limburg 
echt nood was aan bedrijfsecono-
men met dit profiel, maar ook dat 
onze opleiding ons prima heeft 
klaargestoomd voor de uitdagingen 
die op ons wachten.”
NIKLAS ENGELHARD: “Ik kreeg 
de kans om te doctoreren aan  
UHasselt rond strategische ver-
anderingen bij familiebedrijven. 
Die kans heb ik met twee handen  
gegrepen. Het is een atypische  
carrièrekeuze en het aanbod kwam 
ook onverwacht, maar dit is wel  
helemaal mijn ding.”
JANA NOTELAERS: “Het is fantas-
tisch dat iedere afgestudeerde na de 
opleiding echt zijn eigen weg uitgaat. 
Er is niet één carrièretraject voor een 
handelswetenschapper, maar ieder-
een kan voluit zijn eigen pad maken.” 

WIE IS WIE?

Michie l  Wit ters  vo l gde  de 
afstudeerrichting Supply Chain 
Management en liep vorig jaar stage 
bij H.Essers. Vandaag is hij bij het 
toonaangevend logistiek bedrijf aan 
de slag als tender analyst.

Jana Notelaers had al een PXL- 
bachelordiploma Communicatie-
management op zak voor ze aan 
handelswetenschappen begon. Via 
een schakelprogramma werkte ze 
de opleiding in twee jaar af. Sinds  
september 2019 is ze content  
marketing & social media specialist 
bij SCIA op de Corda Campus.

Niklas Engelhard raakte tijdens zijn 
opleiding handelswetenschappen 
in de ban van strategische verande-
ring bij familiebedrijven. Die pas-
sie verdiept hij de komende vier 
jaar nog verder als doctorandus aan 
UHasselt.
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Voor ons zit een tevreden decaan. 
Hoe kan het ook anders. De oplei-
ding handelswetenschappen is een 
succes. Veel studenten kiezen voor 
dit nieuwe economische profiel, het 
werkveld is laaiend enthousiast, de 
visitatiecommissie gaf de opleiding 
een positief rapport en de samen-
werking met KU Leuven verloopt 
vlot. “Alles gaat inderdaad volgens 
plan, en zelfs nog iets beter”, zegt 
Piet Pauwels.

“Enthousiaste studenten, 
een tevreden werkveld 
en een goed rapport”

DECAAN PIET PAUWELS OVER HANDELSWETENSCHAPPEN

De opleiding handelswetenschappen werd in 

2015 opgericht binnen het Strategisch Actieplan 

Limburg Kwadraat (SALK). “Uit SALK bleek dat 

deze regio nood had aan een praktijkgerichte  

bedrijfseconomische opleiding. Onze eerste  

generatie afgestudeerden zorgt nu voor een 

heel nieuwe economische dynamiek”, zegt Piet  

Pauwels, decaan faculteit Bedrijfseconomische 

wetenschappen.

OP MAAT VAN DE NODEN 
VAN HET WERKVELD
“Dat het werkveld enthousiast is 
over deze opleiding, hadden we  
natuurlijk wel verwacht. De opleiding 
kwam er op uitdrukkelijke vraag van 
de SALK-commissie en voor we het 
curriculum samenstelden, zijn we  
regelmatig uitgebreid met een  
expertencommissie gaan samen  
zitten. Die commissie heeft let-
terlijk mee de pen vastgehouden 
en het opleidingsprogramma mee 
vorm gegeven. Het is fijn om te zien 
dat ze vandaag ook enthousiast zijn 
over de afgestudeerden die we op-
geleid hebben. Onze afgestudeerden 

53



54



vinden snel werk. Het bewijst dat 
we in ons opzet geslaagd zijn.”

STERKE GROEI
Handelswetenschappen is een  
bijzonder populaire opleiding. Hon-
derden studenten voelen zich aan-
getrokken tot deze praktijkgerichte, 
academische economie-opleiding. 
En ook schakelstudenten kiezen  
massaa l  voor  handelsweten-
schappen. “Onze faculteit is op 
tien jaar tijd gegroeid van 800 
naar bijna 1.500 studenten. Ook 
onze  Engels ta l ige  Master  of  
Management doet het bijzonder 
goed, maar de grote studenten- 
aantallen zitten toch vooral in de 
opleiding handelswetenschappen.” 

Toch heeft die grote instroom in 
handelswetenschappen de facul-
teit niet echt verrast. “Aanvankelijk 
waren we wel een beetje bang dat 
het succes van de nieuwe oplei-
ding een kannibaliserend effect op 
TEW zou hebben, maar ook dat is 
positief uitgedraaid. De studenten- 
cijfers voor TEW kenden wel een 
kleine terugval, maar daardoor 
zijn de doorstroomcijfers van die 

geven en geven elke dag het beste van 
zichzelf. Zij brengen een positieve 
sfeer in de aula´s, motiveren onze 
studenten om praktijkervaring op 
te doen en bouwen voortdurend 
bruggen met de bedrijfswereld. Zij 
zijn er met glans in geslaagd om de 
praktijkvragen van het werkveld te 
verzoenen met een stevige acade-
mische basis. Daar heeft de visitatie- 
commissie uitdrukkelijk haar lof 
over uitgesproken.”

“Ik ben ook ongelooflijk trots op 
de stage-ervaring die we onze  
studenten kunnen aanbieden. Hon-
der stageplekken vinden waarin er 
een praktisch bedrijfseconomisch 
vraagstuk op masterniveau gedefini-
eerd wordt: dat was een hele uitda-
ging. Het blijft elke dag hard werken 
om dat proces in goede banen te 
leiden, maar naar geloofwaardigheid 
van zowel de opleiding als van de 
student kan zo´n ervaring tellen. 
We zijn de enige opleiding handels- 
wetenschappen in Vlaanderen die 
dat voor al haar masterstudenten 
voor elkaar krijgt.”

opleiding wat gestegen. Eigenlijk 
zit iedere student vandaag veel  
beter op zijn plaats dan vijf jaar  
geleden. Nu kunnen we elke stu-
dent bedrijfseconomie een oplei-
ding op zijn maat aanbieden aan 
onze universiteit.”

EEN HEEL EIGEN PROFIEL
“Als decaan ben ik bijzonder trots op 
het docententeam. Die grote groei 
legt een enorme druk op hen, en 
toch kan dat hun enthousiasme niet 
dempen. Zij zijn erin geslaagd om de 
opleiding een heel eigen profiel te  
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een opleiding op maat 
aanbieden aan UHasselt”
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Moeten Vlamingen anders naar  
“wonen” leren kijken?
JILL VAN DONINCK: “Je ziet van-
daag al heel wat architectenbureaus 
die resoluut beslissen om geen nieuw-
bouwprojecten meer te aanvaarden. 
Dat is een duidelijk statement. Als 
Vlaming dromen we allemaal te veel 
van een grote, vrijstaande woning.” 
ELLA MERTENS: “Het liefst van al 
een nieuwbouwwoning. Dat ideaal 
zit diep geworteld in onze samen- 
leving. Ook ik droomde – voor ik aan 
deze opleiding begon – van een grote,  
moderne, witte villa. Intussen kijk ik 
daar wel anders tegenaan en zie ik veel 
meer het potentieel en de charme 
van bestaande panden.”
FATEHA SH NAVEED: “Als interieur- 

“We laten zien 
wat wonen kan zijn”

MASTERSTUDENTEN INTERIEURARCHITECTUUR

Vlamingen zijn geboren met een baksteen in hun 

maag. Een grote nieuwbouwwoning op een flink 

lapje grond is ons ideaal. Ook als we ouder worden 

en de kinderen het huis verlaten hebben. En toch 

kan het ook anders. Met hun ontwerpen voor een 

cohousingproject op een oude kloostersite in Gent 

maken UHasselt-studenten interieurarchitectuur een 

nieuwe visie op wonen zichtbaar. 

architecten kunnen wij daar het  
verschil maken. Met onze ontwerpen 
kunnen we laten zien dat je van be-
staande gebouwen écht mooie, aan-
gename en kwaliteitsvolle woningen 
kan maken. En dat wooncomfort niet 
begrensd hoeft te worden door vier-
kante meters. Het kan echt allemaal 
een stuk compacter.”

COHOUSING VOOR 
OUDEREN 

Met jullie opdracht richten jullie je 
specifiek op ouderen. Waarom?

ELLA: “De vraag kwam van Symbio-
sis vzw, een burgerinitiatief dat archi-
tecturaal interessante panden zoekt in 
Vlaamse steden voor die specifieke 
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doelgroep. Het gaat steeds om een 
cohousingverhaal, waarin ouderen 
een engagement naar elkaar en de 
buurt opnemen.”
JILL: “Heel wat ouderen worstelen 
met de vraag: Waar en hoe willen 
we in onze tweede levenshelft wo-
nen? De kinderen hebben het nest 
verlaten, en hun woning is vaak te 
groot, te onderhoudsintensief of ligt 
te afgelegen. Willen ze hun bestaande  
woning renoveren? Kiezen ze liever 
voor een compactere woning, dichter-
bij de stad? Hoe gaan ze ervoor zorgen 
dat ze niet sociaal geïsoleerd geraken? 
En wat gaan ze doen wanneer ze straks 
wat meer zorg nodig hebben? Die 
vragen zijn bijzonder relevant voor  
ouderen. Symbiosis vzw vond –  

terecht – dat er iets ontbrak in het 
huidige woon-zorgaanbod en kwam 
met een alternatief.”
FATEHA: “Ze gingen in heel Vlaan-
deren op zoek naar unieke locaties 
met een ziel. In Gent vonden ze 
deze oude kloostersite. Ze schakelden 
een professioneel architectenteam 
in om daarmee aan de slag te gaan, 
en vroegen tegelijkertijd aan ons om 
ontwerpen te maken. Een boeiende 
opdracht.”

Wat maakt deze opdracht voor  
masterstudenten interieurarchitec-
tuur zo bijzonder?
ELLA: “Dit was niet zomaar een 
ontwerpoefening, maar een levens- 
echte opdracht. We ontwerpen voor 

bewoners die niet alleen op papier  
bestaan, en mogen plannen ontwer-
pen voor een historisch pand dat écht 
een plaats heeft in de stad. Dat levens- 
echte maakt de opdracht bijzonder 
interessant.”
JILL: “Ik vond het heel fijn dat onze 
doelgroep ouderen waren en dat we 
duidelijk moesten inspelen op reële, 
maatschappelijke issues.”
FATEHA: “De toekomstige bewoners 
van deze site zijn natuurlijk pioniers. 
Veel ouderen staan voor dezelfde uit-
dagingen, maar nog maar weinigen 
verkennen deze vorm van wonen 
Het pad moet nog geëffend worden. 
Met onze ontwerpen en maquettes 
kunnen we letterlijk tonen wat er  
allemaal mogelijk is. In zo´n bestaand 
gebouw, én binnen elke compacte 
woonunit.”

PLANNEN EN ONTWERPEN
Hoe zijn jullie aan deze opdracht  
begonnen?
FATEHA: “In de eerste fase ont-
wierpen we in groep een masterplan 
voor de hele site. Waar brengen we 
de woonunits onder? Welke delen 
maken we het best gemeenschap-
pelijk? Volstaat een gedeelde keuken 
en woonkamer? Of voorzien we ook 
extra´s als een bibliotheek, een was-
serette of een atelier? En waar geven 
we die ruimtes een plek?”
JILL: “We gingen ook ter plaatse de 
site bezoeken, en gingen in gesprek 
met de toekomstige bewoners en 

de mensen van Symbiosis vzw. Die 
gesprekken hielpen ons om meer 
voeling te krijgen met de woonideeën 
en de unieke eigenheid van het pand.”

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

TASTBAAR VERLEDEN
Zijn in jullie ontwerpen de typische 
klooster-elementen nog aanwezig?
ELLA: “Absoluut. Dat was voor een 
stuk ook de uitdaging. We vertrok-
ken niet van een lege, witte doos, 
maar van een bestaand pand met zijn  
eigen kwaliteiten. De ziel van het 
oude klooster moest wel voelbaar 
blijven in onze ontwerpen.”
JILL: “We gaven het verleden een 
plek in onze ontwerpen door ze in 
een ander daglicht te stellen, te ver-
sterken, en ermee in dialoog te gaan. 
We speelden met wat er voorhanden 

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

Hoe reageerden de toekomstige  
bewoners op jullie ontwerpen?
FATEHA: “Hun reacties waren heel 
positief. En dat was echt heel fijn. 
Eerst was er de officiële jury waar-
in architecten en docenten kritisch  
keken naar onze ontwerpen. Een paar 
uur later kwamen de toekomstige  
bewoners een kijkje nemen. Met 
grote ogen keken zij naar onze ma-
quettes en ze keken ook met heel 
andere ogen naar onze ideeën. Ze 
probeerden zich meteen hun eigen 
leven binnen dat nieuwe kader voor 
te stellen. Dat was heel fijn.”
JILL: “Ik hoorde twee dames tegen 
elkaar zeggen: “dit geeft je toch ont-
zettend veel zin om hier te komen 

wonen, he.” En dat vond ik zo´n  
leuke opmerking. Zij kiezen wel 
resoluut voor dit nieuwe woon-
project, maar het blijft – ook voor 
hen – toch moeili jk om zich 
daar heel concreet iets bij voor 
te stellen. Veel voorbeelden van  
cohousingsprojecten van deze om-
vang in een klooster zijn nu eenmaal 

niet voorhanden.”
ELLA: “Wij hebben met onze ont-
werpen echt zichtbaar gemaakt hoe 
hun leven er kan uitzien binnen die 
kloostermuren. Als je dan ziet dat 
onze ideeën inspireren en zin geven 
om aan dat nieuwe verhaal te begin-
nen, dan geeft dat ontzettend veel 
voldoening.”
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aangename en kwaliteitsvolle
woningen kunnen worden”
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“Een woonplek 
die gelukkig maakt”

ONDERWIJS EN ONDERZOEK GAAN HAND IN HAND

“Een levensechte opdracht waarin studenten in een 

historisch waardevol pand nieuwe woonconcepten 

verkennen: dit was de gedroomde opdracht voor 

onze masterstudenten interieurarchitectuur. En 

het paste perfect binnen ons onderzoeksthema: 

ontwerpen voor welbevinden”, vertellen prof. dr. 

Ann Petermans en architecte Marit Meganck die de 

Ontwerpstudio Wonen begeleidden.

Op welke manier past deze op-
dracht bij jullie onderzoeksthema  
“ontwerpen voor welbevinden”?
ANN PETERMANS: “Uiteindelijk 
gaat dit project echt daarom. Hoe 
ontwerp je een ruimte waarin ou-
deren zich thuis en gelukkig voelen? 
Hoe creëer je de perfecte balans tus-
sen gedeelde en private ruimte? Een  
architecturaal interessante plek die  
gelijkgezinden spontaan samen-
brengt, maar waarin iedereen toch 
ook zijn privacy behoudt? Hoe 
doorbreek je die kloostermuren 
en breng je het stadsleven binnen 

in dat oude klooster? Voor deze  
opdracht werkten we ook samen 
met Gwendoline Schaff die in een 
joint PhD (Universiteit Luik en 
UHasselt) doctoreert rond ontwer-
pen voor welbevinden en wonen 
bij ouderen.”
MARIT MEGANCK: “Gwendo-
line kwam vaak langs in de ont-
werpstudio om de opdracht theo-
retisch mee te voeden. Studenten  
hadden daar nood aan. Als 20- 
jarigen associeerden ze welbevin-
den voor ouderen spontaan met  
gebruikscomfort voor mensen met 
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“In onze ruimtes willen 
we sociale interactie en 

activiteiten stimuleren”

Hoe belangrijk is die sociale inter-
actie in dat verhaal?
ANN PETERMANS:  “Enorm  
belangrijk. Uit onderzoek blijkt  
immers duidelijk dat sociale inter-
actie, activiteiten, een engagement 
in de gemeenschap en warme con-
tacten een positieve impact hebben 
op ons welbevinden. Zeker voor 
ouderen. We weten dat deze leef-
tijdscategorie die sociale interactie 
bijzonder apprecieert. We moesten 
dus een ruimte ontwerpen die deze 
sociale interactie en activiteiten sti-
muleert.”
MARIT MEGANCK: “Voor Sym-
biosis vzw is dit veel méér dan een 
woonproject. Het is ook een sociaal 
project dat letterlijk de verbinding 
wil maken tussen het stedelijke 
leven en de site. Het ontwerpen 
van de aparte woonunits was dan 
ook maar een deel van het ver-
haal. De invulling van de publie-
ke en gemeenschappelijke ruim-
tes was minstens even belangrijk. 
Het laatste wat Symbiosis vzw wil 
is een 21ste eeuwse versie van een 
besloten kloostergemeenschap  
creëren.“

een (toekomstige) beperking.  Zoals 
brede gangen en rolstoelvriendelijke 
ruimtes. Uit Gwendolines onder-
zoek blijkt net dat ouderen zich  
helemaal niet gelukkig voelen in een  
omgeving die hen continu attent 
maakt op  beperkingen die er ooit  
kunnen aankomen. Ze willen zich 
goed en energiek voelen. En dat 
vraagt een architecturaal interes-
sante setting die inspireert, sociale 
interactie stimuleert en rust brengt.” 
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“Canadezen kijken met 
andere ogen naar ons 

erfgoed”

STUDIO MONTRÉAL

Terwijl UHasselt-studenten interieurarchitectuur een cohousing-

project ontwierpen op een kloostersite, deden hun collega´s 

in Montréal hetzelfde. “Noord-Amerikanen kijken anders naar 

ons historisch-religieus erfgoed. Dat was een eye-opener”, 

vertellen Shari Danckers en Silke Kerkhofs die op uitwisseling 

waren in Montréal.

“Met historisch-religieus erfgoed 
zijn Canadezen minder vertrouwd. 
Zij hebben nu eenmaal geen grote,  
eeuwenoude kloosters zoals wij, en 
kijken er op een heel andere manier 
naar.  Waar wij als Europeanen ons 
tastbaar verleden erg koesteren en 
willen behouden, hadden zij het vaak 
over: ‘elementen die ze moesten be-
houden’.  Dat leverde interessante  
gesprekken op. Een oude dambord-
vloer die nog in redelijke staat is, ver-
vangen zij zonder schroom door een 
moderner alternatief. En ze hebben 

aan de gemeenschappelijke en pu-
blieke gedeeltes.  En onze Canadese 
collega´s lieten hun creativiteit de 
vrije loop. Zij ontwierpen niet alleen 
een fietsherstelplaats, een boeken-
cafeetje en een yogaruimte, maar 
lanceerden ook het idee om in de 
voormalige kapel een hondenhotel 
onder te brengen. Wij baseerden onze 

keuzes veel meer op omgevings- 
analyses, en probeerden met onze 
ontwerpen in te spelen op de  
noden van de buurtbewoners. In hun 
ontwerpen herkende je de bestaande 
ruimtes soms gewoonweg niet meer. 
Die clash van ideeën maakten het  
ongelooflijk boeiend en leerrijk.”  

er ook geen problemen mee om de 
oude kloostermuren die dat klooster- 
verleden letterlijk tastbaar maken,  
gewoon te slopen. Dat was voor ons 
soms een schok. Maar het maakte wel 
voelbaar, dat wij als Europeanen heel 
anders met ons erfgoed omgaan. Als 
interieurarchitect-in-spe was dat een 
echte eye-opener”, zegt Silke.

HONDENHOTEL IN KAPEL
“In Montréal maakten we geen ont-
werpen voor de individuele woon-
units, maar gaven we vooral invulling 
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ARCHITECTUUR EN KUNST
Mee nadenken over ruimtelijke 

vraagstukken
De Noord-Zuidverbinding is het oudste 
en meest heikele mobiliteitsprobleem in  
Limburg. Een nieuwe procedure moet het 
complex project uit het slop halen. In april 
2018 startte Studio NZL met de onderzoeks- 
fase. Onderzoekers van de faculteit Archi-
tectuur en Kunst stellen hun expertise ter 
beschikking, en ook hun studenten nemen 
een rol op in dit verhaal.

Welke interventies verbeteren op korte termijn 
de levenskwaliteit van omwonenden? Welke 
quickwins kunnen het verschil maken op vlak 
van verkeersveiligheid en duurzame mobili-
teit? En hoe kunnen we niet alleen Noord-Zuid 
maar ook Oost-West met elkaar verbinden? 
Daarop focusten masterstudenten Architectuur 
tijdens hun cocreatieweek in Houthalen-Hel-
chteren. Ze brachten potentiële oplossingen 
in beeld om het gesprek met alle stakeholders 
aan te gaan.

ECONOMIE
De meegroeiromper 

bleek een schot in de roos
Wat begon als een schoolopdracht, groeide 
uit tot een echte onderneming. De meegroei- 
rompertjes die Caro Gaethofs, Seppe Lecis,  
Arwen Droogmans, Laurens Ilsbroekx, en Lisa 
Oderkerk ontwikkelden en produceerden, 
zorgden voor krantenkoppen, ondernemers- 
prijzen en veel interesse van retailers. Op de 
Small Business Projects (SBP)-finale van Vlajo 
werden de UHasselt-studenten handelsweten-
schappen verkozen tot beste SBP van Vlaanderen.

WISKUNDE
Bedrijfsproblemen oplossen 

met wiskunde
In 2019 lanceerde de opleiding wiskunde haar 
eerste Modelleerweek. Een week lang trokken 
wiskundestudenten naar zee om er aan de hand 
van grote datasets te werken aan complexe  
cases aangeleverd door Vlaamse bedrijven.

H. Essers, Greenyard, Aquafin, Climatrix, Intel-
lisol, Vectr. Consulting en Hegge bezorgden de 
studenten grote datasets en vroegen hen om te 
werken aan complexe situaties uit de dagelijkse 
arbeidsrealiteit. De studenten berekenden  
bijvoorbeeld de meest efficiënte reisroute voor 
personeelsleden, of maakten op basis van de  
datasets van de afgelopen jaren een voorspellende 
analyse voor het bedrijf.
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GENEESKUNDE
Heart for Life

Hoe fit en gezond is jouw hart? Dat konden 45-plussers 
op 8 februari 2019 komen ontdekken op de universi-
teitscampus in Diepenbeek. Studenten geneeskunde 
van UHasselt informeerden de bezoekers, en voerden 
interactieve tests uit die potentiële risico´s op hart- en 
vaatziekten blootlegden.

Hart- en vaatziekten zijn één van de grootste doodsoor-
zaken in België. Met dit evenement wilden de studenten 
45-plussers sensibiliseren over de staat van hun hart en 
vaten. Ze maten o.a. de bloeddruk, de buikomtrek, het vet-
percentage, de cholesterol en het BMI van de bezoekers. 
Ook de rusthartslag en de hartslag na een inspanning werd 
in kaart gebracht.

UHasselt-geneeskundestudenten dragen ook met andere 
initiatieven bij aan de samenleving. Elk jaar organiseren 
ze o.a. Bloedserieus-bloedinzamelacties op de campussen 
en Teddy Bear Hospital.

RECHTEN
Gratis huuradvies

Ben je een huurder of verhuurder? Zit je met een probleem 
of kan je wat hulp gebruiken bij het opstellen van een  
contract? Dan staan UHasselt-rechtenstudenten klaar om 
jou gratis advies te verlenen. In de vzw Huuradvies Hasselt 
stelt een team van vrijwilligers-rechtenstudenten hun  
expertise ter beschikking van alle Hasselaren. 
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Als civic universiteit zullen wij met andere kennis- 
centra, overheden, bedrijven en maatschappelijke  
actoren samenwerken – om zo kennis op te bouwen 
rond lokale, regionale en globale uitdagingen en  
nieuwe ideeën en oplossingen te ontwikkelen.
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MAATSCHAPPELIJKE 
DIENSTVERLENING & INNOVATIE
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Eén op duizend Belgen wordt getrof-
fen door multiple sclerose (MS), de 
ontstekingsziekte van het centraal 
zenuwstelsel. Ondanks wereldwijde  
wetenschappelijke inspanningen  
weten we vandaag nog steeds niet 
goed wat MS veroorzaakt. En een  
geneesmiddel is nog niet voor mor-
gen. Toch zetten onderzoekers van 
het Biomedisch Onderzoeksinsti-
tuut (BIOMED) het voorbije jaar veel- 
belovende stappen vooruit.  

HERSTEL STIMULEREN
Jullie myeline-onderzoek kon op veel 
media-aandacht rekenen. Waarom is 
dit zo beloftevol?
TIM VANMIERLO:  “Bi j  MS- 
patiënten valt hun eigen afweer- 

“We zullen MS 
onder controle krijgen”

BAANBREKEND MS-ONDERZOEK

2019 was een topjaar voor het MS-onderzoek aan 

UHasselt. A1-publicaties, patenten voor nieuwe 

vindingen, veel media-aandacht én een heleboel 

prijzen. Prof. dr. Tim Vanmierlo en dr. Bieke Broux 

zijn hoopvol: “We zullen MS onder controle krijgen. 

Daar zijn we van overtuigd.”

systeem het myeline – de bescher-
mende isolatielaag rond de zenuwcel 
– aan. Daardoor kunnen de zenuw-
cellen afsterven. In de eerste fase van 
de ziekte kan het lichaam zelf nog 
nieuw myeline aanmaken, maar in 
de latere “progressieve” fase kan dat 
niet meer. De therapieën die van-
daag voorhanden zijn, focussen op 
het afweersysteem. Ze proberen te 
verhinderen dat het myeline aange-
vallen wordt. Wij zijn anders tewerk 
gegaan en hebben onderzocht hoe we 
het herstel van myeline kunnen sti-
muleren. En daar zijn we in geslaagd. 
In onze in-vitro en in-vivo-modellen 
vonden we een stof die het herstel 
van myeline stimuleert. Als we dat 
effectief in een behandeling kunnen 
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vertalen, dan zou dat bijzonder goed 
nieuws zijn voor MS-patiënten. We 
lossen er natuurlijk MS niet mee op, 
want de oorzaak blijft, maar het zou 
wel een serieuze impact hebben op 
de levenskwaliteit van MS-patiënten 
in de progressieve fase. De helft van 
alle patiënten komt vandaag in deze  
progressieve fase terecht, en daar  
bestaat nog geen enkele behandeling 
voor.” 

Zal deze vinding ook effectief tot een 
nieuwe behandeling leiden?
TIM VANMIERLO: “De target die 
wij gevonden hebben kan vertaald 
worden naar mensen, en we hebben 
onze vinding gepatenteerd om dat 

verder te onderzoeken. Maar zo ver 
zijn we op dit moment nog niet.”
BIEKE BROUX: “Er moeten nog 
cruciale tussenstappen gezet worden 
om na te gaan of het effectief werkt 
bij mensen én of het veilig is. En bij 
elke tussenstap kan het nog mislopen. 
Voor je aan een klinische studie kan 
starten, heb je nog twee jaar nodig.”
TIM VANMIERLO: “In de medi-
sche wetenschap is het geen sine-
cure om van een vinding naar een 
behandeling te gaan. De procedures 
zijn complex en vragen tijd. Onze 
collega´s van TTO hebben ons fan-
tastisch begeleid en gecoacht bij 
dat hele traject. Dankzij hun hulp 
hebben we een innovatiemandaat 

van VLAIO kunnen verwerven en 
daarmee kan dr. Lize Piccart het  
onderzoek nu verderzetten, samen 
met het Vlaamse biotech-bedrijf  
Rewind Therapeutics. Dat is een 
mooie stap in de goede richting.” 

DE OORZAAK 
ACHTERHALEN 
Biekes onderzoek is even veel- 
belovend, maar toch helemaal 
anders.
BIEKE BROUX: “Waar Tim focust 
op het stimuleren van het herstel, 
probeer ik de inflammatoire oorzaken 
van MS beter te begrijpen. Daarbij kijk 
ik vooral naar het afweersysteem van 
de patiënt. Bij MS-patiënten dringen 
de immuuncellen van het bloed de 
hersenen binnen en berokkenen ze 
daar schade. Dat is één van de vroeg-
ste stappen in de ontwikkeling van 
MS. Bij gezonde mensen verhindert 
de bloed-hersenbarrière de immuun-
cellen toegang tot de hersenen. Hoe 
komt het dat die bloed-hersenbar-

rière bij MS-patiënten verstoord is? 
Dat probeer ik met mijn onderzoek 
te achterhalen. We weten wel dat 
MS voor 30% met genetica te maken 
heeft, maar zelfs wanneer je met die 
bepaalde set genen geboren wordt, 
betekent dit nog niet dat je ook  
automatisch MS krijgt. Dan nog zijn 
er triggers. Ik wil onderzoeken: Wat 
zorgt ervoor dat de afweercellen van 
de ene persoon hersenschade gaan 
veroorzaken, en die van de andere 
niet? De exacte oorzaak van MS ken-
nen we nog steeds niet.”
TIM VANMIERLO: “Biekes onder-
zoek zou MS écht kunnen oplossen. 
Als we weten wat de ziekte veroor-
zaakt, zouden we in een vroege fase 
al kunnen ingrijpen.”

Je kreeg een prestigieuze beurs van de 
Nederlandse MS Stichting. Wat ga je 
concreet onderzoeken?
BIEKE BROUX: “Voor dat onder-
zoek werk ik samen met collega´s 
van Universiteit Amsterdam. We  

“We werken als groep heel 
hard om impact te creëren”
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onderzoeken een immuuncel 
waarvan we weten dat die naar de  
hersenen van MS-patiënten gaat en 
daar schade berokkent. We geloven dat 
we een target gevonden hebben die de  
migratie naar de hersenen volledig 
kan blokkeren, en die – zelfs wanneer 
de immuuncel de hersenen al bereikt 
heeft – de schadelijke effecten van die 
cellen kan blokkeren. Het is belofte-
vol onderzoek.”

SUCCESTEAM
Dit jaar regende het succesverhalen 
in het UHasselt MS-onderzoek. Hoe 
verklaren jullie dat succes?
TIM VANMIERLO: “UHasselt is  

wereldwijd gekend voor zijn MS- 
onderzoek. De basis is jaren geleden 
al gelegd. Hier is ontzettend goed  
gezaaid en hard geïnvesteerd in sterke 
onderzoekers en langlopende projec-
ten. Daar plukken we nu de vruchten 
van. A1-publicaties zijn belangrijk en 
daar zetten we dan ook fors op in, 
maar ook op vlak van valorisatie heb-
ben we een hele professionaliserings-
slag gemaakt. We worden daarbij goed 
omkaderd vanuit TTO. Ze hebben 
ons geleerd om ook vanuit de bril 
van valorisatie naar ons onderzoek 
te kijken.”
BIEKE BROUX: “We werken als 
groep heel hard om impact te creëren. 

Elke groepsleider heeft zijn eigen  
niche en kijkt vanuit zijn eigen blik 
naar het MS-onderzoek, maar we pro-
beren tegelijkertijd mooie synergieën 
op te zoeken om de ziekte vanuit een 
breder perspectief beter te begrijpen.”
TIM VANMIERLO: “We werken 
ook nauw samen met onze collega´s 
van Maastricht University. Er lopen 
zoveel interessante onderzoeks- 
projecten op dit moment dat er elk  
moment nog een nieuw succesverhaal 
zou kunnen komen, maar het blijft  
wetenschappelijk onderzoek: 9 van de 
10 keer draait het op niets uit. En je 
weet van tevoren niet uit welke hoek 
het succes gaat komen.”

Instant voldoening valt er niet te  
rapen in dit veld. Wat drijft jullie dan?
TIM VANMIERLO: “Uiteindelijk 
draait het altijd om de patiënt. Bij 

“We komen veel in contact met 
MS-patiënten, voor hen willen 

we het verschil maken”

BIOMED zorgt men ervoor dat 
elke onderzoeker in contact komt 
met MS-patiënten. We beantwoor-
den hun mails, ontmoeten hen op  
contactdagen,… Dat is belangrijk, 
want een ziekte op papier is nog iets 
heel anders dan een ziekte die de  
patiënt beleeft. Dat contact met  
patiënten geeft ons in ieder geval een 
enorme drive. Voor hen wil je het 
verschil maken.”
BIEKE BROUX: “Absoluut, we doen 
het voor de patiënt. Maar ik put 
ook veel voldoening uit het contact 
met het onderzoeksteam. Als je ziet 
met hoeveel enthousiasme master- 
studenten en doctorandi zich enga- 
geren voor een onderzoekstraject, dan 
geeft dat immens veel zin om er als 
groep voor te blijven gaan. Toponder-
zoek is altijd ook teamsport.”
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Kan zeewier de ontwikkeling 
van alzheimer afremmen?

De ontwikkeling van alzheimer kan moge-
lijk afgeremd worden door een plantenstof 
in zeewier. Dat blijkt uit een studie van 
UHasselt en de universiteit Rotterdam. 
“Het gaat om de stof Saringosterol, die 
voorkomt in zeewier uit de Oost-Chinese 
zee. Testen bij alzheimer-muizen laten 
zien dit zeewier de afzetting van amyloïde 
eiwitten in de hersenen tot 80 procent 
vermindert”, zeggen UHasselt-onderzoe-
kers prof. dr. Tim Vanmierlo en dr. Jeroen 
Bogie.

Voedingsproducten 
screenen op bacteriën

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

Via het project AgrEUfood investeert  
Interreg Vlaanderen-Nederland 850.000 
euro om deze nieuwe technologie verder 
te ontwikkelen en in de praktijk te testen. 

Limburgs Oncologisch Laser 
Instituut (LOwLight) geopend

Low-level lichttherapie (LLLT) voorkomt ernstige 
huidaandoeningen bij patiënten met borst- en 
hoofd-halskanker. Dat was de conclusie van 
het doctoraatsonderzoek van dr. Jolien Robijns 
in 2018. Met de oprichting van LOwLight ver-
taalt het Limburg Clinical Research Center  
(UHasselt-Jessa-ZOL) die inzichten nu ook naar 
patiënten en experten. 
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Hartfalenpatiënten thuis 
opvolgen

UHasselt, de Mobile Health Unit en 
het Jessa Ziekenhuis werken in het  
kader van een Europees project (Interreg 
NWE-Chance) samen met buitenlandse 
 eHealth-bedrijven, hartcentra en  
kennisinstellingen aan de ontwik-
keling van een thuishospitalisatie- 
platform voor hartfalenpatiënten.

BIOMED zoekt 
therapievoorspellers voor MS

Welke therapie voor MS zal aanslaan 
bij welk type patiënt? En kan je dit nog 
beter voorspellen? BIOMED krijgt – 
samen met Revalidatie & MS Centrum 
Pelt – 80 miljoen euro om die vraag te 
beantwoorden. 

Dit onderzoek kadert in het grote Eu-
ropese onderzoeksproject 3TR en 
wordt gefinancierd door het Innovative  
Medicines Initiative 2 (IMI2).

Bieke Broux ontvangt de
Global MS Research Booster Award

Een internationale beurs van 180.000 
euro waarmee de Nederlandse Stichtingen  
MoveS, Stichting MS Research en de MS 
International Federation belangrijk onder-
zoek naar de oorzaak van MS ondersteunen.
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“Zoveel mogelijk impact 
creëren: daar draait het om”

TECHNOLOGIETRANSFER EN SPIN-OFFS
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IMOB trok de voorbije jaren resoluut 
de kaart van valorisatie. Een bewuste 
keuze?
D AV Y  J A N S S E N S :  “ Z e k e r .  
Mobiliteitswetenschappen is een  
onderzoeksdiscipline die zich hier goed 
toe leent. Met onze onderzoeksresul-
taten kan je snel maatschappelijke en  
economische impact creëren. Dat 
geeft veel voldoening, en het past 
mooi bij de missie van UHasselt als  
civic universiteit.”
TOM BRIJS: “Gedeeltelijk is die keuze 
natuurlijk ook ingegeven door finan-
ciële omstandigheden. De middelen 
voor fundamenteel onderzoek zijn 
enorm geslonken. Overheden ver-
wachten steeds nadrukkelijker dat uni-
versiteiten hun expertise ten dienste 

Hoe kunnen we onze onderzoeksexpertise zo vlot mogelijk 

laten doorstromen naar de markt? En hoe zorgen we er 

tegelijkertijd voor dat we in ons onderzoek zo veel moge-

lijk inspelen op de noden van die markt? Daar dacht het  

Instituut voor Mobiliteit (IMOB) de voorbije jaren  

grondig over na. “We bouwden een stevig onderzoeks- 

ecosysteem uit om de innovatie-motor nog verder op te  

drijven”,  vertellen professoren Davy Janssens en Tom Brijs.

stellen van de maatschappij, en dat 
we in onze ontwikkelingstrajecten 
nauw samenwerken met bedrijven 
en andere organisaties. Onze rol is 
in dat verhaal enorm veranderd. Wij 
zitten niet langer achter het stuur: het 
zijn bedrijven die de richting bepa-
len waarmee we met ons onderzoek 
uitgaan en welke innovatie-opportu-
niteiten de moeite waard zijn om te 
verkennen. Dat is een hele mindshift, 
maar het maakt ons academisch  
onderzoek zeker niet minder inte-
ressant. Integendeel, als je onderzoek 
verricht rond een maatschappelijk 
relevante issue zoals mobiliteit, werkt 
dat zelfs heel motiverend.”
DAVY JANSSENS: “Vroeger gebruik-
ten we onze expertise veel meer voor 
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het schrijven van onderzoeksrappor-
ten. We maakten de meest ingenieu-
ze analyses, maar met die resultaten 
gebeurde er niet altijd veel op het 
terrein.  Vandaag kijken we daar heel 
anders naar. Wanneer we een nieuw 
onderzoek starten, stellen we ons me-
teen de vraag: waar kan dit toe leiden? 
Hoe gaan we die resultaten vertalen 
in concrete oplossingen? Als het ant-
woord op die vraag niet duidelijk is, 
beginnen we er zelfs niet meer aan.”

Voor Route2School is dat heel duide-
lijk. Daarmee spelen jullie heel direct 

in op een maatschappelijk probleem: 
verkeersveiligheid bij kinderen. 
DAVY JANSSENS: “Die maatschap-
pelijke nood verklaart ook het succes 
van de digitale schoolkaarten, de app 
en de website. Vier op tien kinderen 
die in een verkeersongeval betrokken  
raken, zijn op weg van of naar school. 
Hoe kunnen we onze schoolverkeers-
routes beter maken? En wat kunnen 
steden, gemeenten en scholen doen 
om die verkeersveiligheid te verbete-
ren? Daar liggen mensen wakker van. 
En op dat terrein kunnen wij met onze 
expertise het verschil maken. Met 

Route2School begeleidt onze spin-
off ABEONA consult meer dan 80  
gemeenten. We brengen – via de app 
en de website – de schoolroutes in 
kaart. Hoe komen de leerlingen naar 
school? Welke route nemen zij? En 
nog belangrijker: hoe ervaren ze die 
route? Welke knelpunten komen ze 
onderweg tegen? En welke oplossing 
stellen zij voor? Al die input verzame-
len we in digitale schoolroutekaarten. 
Daarover gaan we in dialoog met de 
gemeente. Met Route2School bren-
gen we echt dingen in beweging. Dat 
is ongelooflijk fijn.”

Had je met een verkeersveilig-
heidsrapport niet hetzelfde kunnen  
bereiken?
DAVY JANSSENS: “Onderzoeks- 
rapporten zijn bijzonder zinvol en 
nuttig, maar tegelijkertijd zijn die  
resultaten heel vergankelijk. Situaties 
veranderen aan een recordtempo en 
daardoor wordt zo´n studie al snel 
achterhaald. Door een tool te ontwik-
kelen, kunnen we sneller duurzame 
resultaten boeken, voor veel gemeen-
tes tegelijkertijd. Onze impact wordt 
daardoor groter en het resultaat is 
tastbaarder. En door zo verschillende 
stakeholders bij het proces te betrek-
ken, creëren we in één beweging ook 
draagvlak en engagement bij de brede 
bevolking.”

Met Route2School focussen jullie 
voornamelijk op de Vlaamse markt. 
Geldt dat voor al jullie valorisaties?
DAVY JANSSENS: “We willen  
Route2School graag internationaal 
uitrollen, maar dat is niet zo evi-
dent. Consultancy is een belangrijk 
onderdeel van Route2School, en het 
is niet eenvoudig om in het bui-
tenland een betrouwbare ervaren 
partner te vinden die dat uit handen 
kan nemen. In Canada en Vietnam 
hebben we nu zo´n partner gevon-
den. Daar wordt Route2School bin-
nenkort ook gelanceerd.”  
TOM BRIJS: “Voor heel wat andere 
producten en diensten die we bij 
IMOB ontwikkelen, is internatio-
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naliseren veel voordehandliggender. 
Met onze spin-off DriveSimSoluti-
ons (DSS) kijken we bijvoorbeeld 
heel uitdrukkelijk naar de buiten-
landse markt. De expertise die we in 
het rijsimulatoronderzoek opbouw-
den, laat zich niet door landsgren-
zen beperken.
We bouwden rijsimulatoren voor 
het revalidatiecentrum van het Uni-
versitair Ziekenhuis Leuven, en Uni-
versiteit Rome TRE, maar vermark-
ten onze  knowhow even goed in 
Lyon (Frankrijk), Qatar, Libanon en  
Ethiopië.”

Waarop focust DriveSimSolutions?
TOM BRIJS: “We bouwen rijsimu-
latiesystemen op maat, en leveren 
alle services daarrond. We zorgen 
onder meer voor technische onder-
steuning, schrijven scenario´s die 
gevisualiseerd worden in de simu-
lator en nemen de data-analyse voor 
onze rekening. Daarnaast gebrui-
ken we onze eigen systemen ook 
voor autofabrikanten die hun nieu-
we technologieën willen uittesten 
vooraleer ze die in hun nieuwe mo-
dellen integreren. Hoe ervaren onze 
deelnemers hun prototypes? Waar 
moet er nog bijgestuurd worden? 
En welke technische snufjes leiden 
de aandacht te veel af en brengen de 
verkeersveiligheid in het gedrang? 
Dat brengen we nauwgezet in kaart 
en vertalen we in advies op maat.”

Jullie coördineren ook iDREAMS, het 
allereerste Horizon2020-programma 
dat door UHasselt gecoördineerd 
wordt.
TOM BRIJS: “iDREAMS is een 
ontzettend interessant onderzoeks- 
programma: zowel op academisch 
vlak als op vlak van valorisatie. Europa 
beseft dat er op korte tijd heel veel 
veranderd is in voertuigtechnologie. 

Er zijn steeds meer systemen die ge-
deeltelijk de rijtaak van de bestuurder 
overnemen, zoals parkeerassistentie 
en cruise control. Op termijn leidt dat 
misschien wel tot volledig autonome 
voertuigen, maar in tussentijd kan 
die schermzone gevaarlijk zijn. Hoe 
zorgen we ervoor dat een bestuurder 
op elk moment weet welke rijtaak 
de wagen precies overneemt, en in 
welke omstandigheden? En hoe zor-
gen we ervoor dat ook het voertuig 
weet in welke staat een bestuurder 
zich bevindt? Als de chauffeur moe 
of gestresseerd is en plots weer het 

stuur moet overnemen, moet dat 
voertuig hem misschien wat snel-
ler attent maken op een potentieel 
gevaarlijke verkeerssituatie. In dit 
consortium brengen we alle moge-
lijke data over het voertuig, de weg- 
omgeving en de bestuurder zelf  
samen om nieuwe ontwikkelingen 
te bedenken die de verkeersvei-
ligheid kunnen verbeteren. Hier 

komt immens veel expertise over 
sensortechnologie, big data, hard- 
ware en verkeersveiligheidsmodellen  
samen. IMOB coördineert het pro-
ject en focust in haar onderzoeksdeel 
op het interventieluik. Wij zoeken 
naar manieren om via gamification de 
post-trip-interventie te verbeteren 
zodat de bestuurder zijn rijgedrag kan 
én wil verbeteren.”

Dit soort projecten veronderstelt 
een heel andere visie op academisch  
onderzoek. 
TOM BRIJS: “Dat klopt. Wij moe-

ten vanuit een ondernemende bril 
naar ons onderzoek kijken, en dat is 
soms een uitdaging. Maar vanuit de 
dienst TechTransfer worden we daar-
in wel heel goed begeleid. Ook onze 
IOF-managers spelen een belangrijke 
rol in dat verhaal. We hebben echt 
een enorme transitie gemaakt op dat 
terrein.”
DAVY JANSSENS: “We zijn en  
blijven academici, en zullen nooit 
echt ondernemers worden. Dat is ook 
de bedoeling niet, maar door vanuit 
die nieuwe bril naar ons onderzoek te 
kijken, kunnen we onze impact wél 
vergroten. We blijven focussen op de 
unieke expertise die we bij IMOB in 
huis hebben, maar denken beter na 
over hoe ons stukje van de puzzel 
het best ingeschakeld kan worden 
om écht een verschil te maken. Hoe 
kunnen we met ons onderzoek zoveel 
mogelijk impact creëren: dáár gaat het 
vandaag echt om.”
TOM BRIJS: “En het is echt een 
continue wisselwerking. Door die  
nauwe samenwerkingen met bedrij-
ven voelen we beter wat er leeft op 
het terrein, en kunnen we daar ook 
in ons ander onderzoek op inspelen. 
Dat levert nieuwe inzichten en groei-
kansen in het kwadraat. Innoveren is 
teamwerk. Iedereen speelt zijn eigen 
rol, maar samen doen we de motor 
draaien.”

“Binnenkort lanceren we  
Route2School ook in Vietnam 

en Canada”
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Een warme spin-off community
Sinds 1990 richtte UHasselt 22 spin-
offs op. Om die spin-off gemeenschap  
samen te brengen, met elkaar en met 
ondernemende UHasselt-onderzoekers,  
organiseerde de universiteit haar allereer-
ste spin-off event.

“UHasselt meets Spin-offs is een mooie 
eerste stap om nieuwe ideeën, inzichten 
en contacten met elkaar te delen, en een 
hartelijke UHasselt-spin-off-community 
te creëren van gelijkgezinden”, aldus rector 
Luc De Schepper.

Eerste hulp bij spin-off
Hoe maak ik van mijn idee een spin-off? 
Waar houd ik best rekening mee in mijn 
businessplan? En op welke manier kan de 
TechTransferOffice (TTO) van UHasselt mij 
helpen? TTO´er Steven Van Hoof schreef 
een startergids om ondernemende onder-
zoekers op weg te helpen.

Fibricheck en Cubigo 
gooien hoge ogen

In 2019 sierden de successen van twee 
UHasselt-spin-offs de krantenkoppen. 
Fibricheck sloot een overeenkomst af 
met het beursgenoteerde Fitbit, waardoor 
de UHasselt-technologie om hartritme-
stoornissen op te sporen straks geïnte-
greerd wordt in miljoenen smartwatches. 
En Cubigo, het digitale zorgplatform van 
Geert Houben, kon twee belangrijke deals 
ondertekenen met grote Amerikaanse en 
Canadese spelers die de toon zetten in de 
seniorenzorg van Noord-Amerika.
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Mag opa nog met de auto rijden?

Die vraag wordt steeds vaker aan de huisarts 
gesteld. Toch is het voor artsen niet zo evident 
om een juiste beslissing te nemen. Dr. Judith  
Urlings ontwikkelde, in samenwerking met het 
Jessa Ziekenhuis, een nieuwe evaluatiemethode 
om sneller en laagdrempeliger de rijgeschiktheid 
van ouderen te helpen bepalen.

Ondernemende onderzoekers

Ook het voorbi je jaar zette TTO  
UHasselt heel wat initiatieven op touw 
om het ondernemerschap van UHasselt- 
onderzoekers naar een hoger niveau te  
tillen. Van value propsition-workshops in de  
doctoral schools, en dedicated IP-sessies 
door TTO-juristen en externe experten, 
tot de voorbereiding van een meerdaagse 
Science2Business-workshop in samen-
werking met Pitch Please: het onderne-
merschap van UHasselt-onderzoekers 
kreeg in 2019 een boost!
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Als civic universiteit willen we een plek zijn 
waar de regio de wereld vindt, en de wereld 
de regio.
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Wat zijn de INT3-stages precies?
LIESBETH OEYEN:  “Dit initia-
tief kadert in het Global Minds- 
programma van de Vlaamse Inter- 
universitaire Raad voor Ontwik-
kelingssamenwerking (VLIR-UOS). 
Die programma´s focussen op drie  
domeinen: onderwijs, onderzoek en 
sensibilisering. Naast de reguliere 
activiteiten die we in het kader van 
Global Minds organiseerden, was er 
nog ruimte voor een extra initiatief.”
SOFIE IGNOUL: “INT3 staat voor 
Interdisciplinar International  
Internship: INT tot de derde macht. 
Via interdisciplinaire zomerstages 
in ontwikkelingslanden willen we 
studenten laten proeven van pro-
jecten in het Zuiden. Je kan hen 

“Met deze zomerstages 
verlagen we de drempel”

VAN STUDENT TOT GLOBAL CITIZEN (INT3)

UHasselt-studenten zijn wereldburgers. Tijdens de 

zomervakantie kregen negen studenten de kans 

om op een laagdrempelige manier kennis te maken 

met ontwikkelingssamenwerking. In het kader van 

het VLIR-UOS Global Minds-programma trokken 

ze naar Ecuador en Zuid-Afrika. “Interdisciplinaire 

internationale stages die inspireerden”, vertellen 

Liesbeth Oeyen en Sofie Ignoul, die de lokale  

projecten coördineerden.

maar warm maken voor ontwik-
kelingssamenwerking als ze het op 
een laagdrempelige manier kunnen 
leren kennen. Dat was de idee.”

LAGE DREMPEL. HOOG 
RENDEMENT. 
De stages moesten laagdrempelig 
zijn.
SOFIE IGNOUL: “Absoluut. Aan 
UHasselt krijgen studenten al heel 
wat kansen om op uitwisseling of 
stage te gaan in het Zuiden, maar 
we merken toch dat dit voor veel 
studenten nog een grote drempel 
is. Met INT3 kiezen we er bewust 
voor om die drempel zo laag moge-
lijk te houden. Ze kunnen reizen in 
groep, wij gaan zelf mee, nemen de 
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praktische organisatie van vluchten 
en verblijfplaatsen volledig op ons, 
en werken samen met vertrouw-
de lokale partners. Ze zijn in goede 
handen en dat geeft hen een veilig 
gevoel.”
LIESBETH OEYEN: “Studenten 
appreciëren dat ook ontzettend. Ik 
ging bijvoorbeeld mee naar Ecua-
dor en daar spreekt men natuurlijk 
Spaans. Hoewel studenten op voor-
hand allemaal een cursus Spaans ge-
volgd hadden, merkte ik toch dat ze 
– zeker de eerste week – ontzettend 
blij waren dat ik wat kon vertalen, of 
samen met hen een telefoonkaartje 
kon gaan kopen. Dat zijn heel kleine 
dingen, maar het geeft hen, en hun 
ouders, een gerust gevoel, en het 

zorgt ervoor dat ze zich voluit op dit 
nieuwe avontuur kunnen storten.”
SOFIE IGNOUL: “In die veilige 
setting zie je hun employability 
skills enorm groeien. Al die stu-
denten hebben een hele evolutie 
doorgemaakt. De ervaring heeft hen 
meer matuur en rijker gemaakt. Dat 
was mooi om te zien.”

DUURZAME  
PARTNERSCHAPPEN 
Hoe hebben jullie de  
bestemmingen geselecteerd?
SOFIE IGNOUL: “Daarbij zijn 
we niet over één nacht ijs gegaan. 
We hebben er nadrukkelijk voor  
gekozen om samen te werken met 
universiteiten in het Zuiden waar 

onze faculteiten al langer mee  
samenwerkten, of met wie ze graag 
in de toekomst een partnerschap 
zouden afsluiten. Van in het begin 
stond vast dat we graag zomerstages 
wilden organiseren in verschillende 
continenten. We gingen het gesprek 
aan met alle faculteiten en trok-
ken op prospectie naar Zuid-Afrika, 
Vietnam, Ecuador en Kenia.”
LIESBETH OEYEN: “Ter plaatse 

bezochten we verschillende univer-
siteiten en projecten. Dat was een 
hele fijne en waardevolle ervaring. 
We keerden niet alleen terug met 
projecten voor INT3, maar maakten 
ook plannen voor nieuwe samen-
werkingen.”

Uiteindelijk kozen jullie voor 
Zuid-Afrika en Ecuador.
LIESBETH OEYEN: “In Ecuador 
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stootten we op een project dat 
perfect paste bij de visie van onze  
faculteit architectuur: een her-
bestemmingsproject voor een  
haciënda in Susudel. Bovendien 
werd dat project al omkaderd door 
de universiteit van Cuenca, en 
werd ook de lokale bevolking bij 
dat herbestemmingstraject betrok-
ken. Daarmee sloot het naadloos 
aan bij de visie van VLIR-UOS die 
erg inzet op projecten waarin uni-
versiteiten uit Vlaanderen en het 
Zuiden samen – en hand in hand 
met de lokale community - wer-
ken aan capaciteitsopbouw. Dat was 
een droomproject, dat veel deuren 
openden voor nieuwe toekomstige 
samenwerkingen.”

SOFIE  IGNOUL:  “ In  Zu id - 
Afrika maakte de vertegenwoordi-
ging van de Vlaamse overheid ons  
attent op een superinteressant pro-
ject in Bloemfontein. In het Meraka  
Cultural Village werkten studen-
ten en docenten van de Univer-
sity of Free State al samen met 
medewerkers van de ngo Start 
Living Green. De Meraka Cul-

“Met deze stages laten we 
onze studenten proeven van  

projecten in het Zuiden”
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tural Village is een soort van  
trainingscentrum waarin de plaat-
selijke bevolking vertrouwd wordt 
gemaakt met duurzame bouwtech-
nieken. Ook dat project paste dus 
perfect bij de visie van Global Minds. 
Bovendien opende dit project heel 
wat opportuniteiten voor interdis-
ciplinaire samenwerking: studen-
ten van architectuur, biomedische  
wetenschappen, handelsingenieur 
en rechten konden elk vanuit hun 
eigen expertise een bijdrage leve-
ren aan dit grotere verhaal. En ook 
hieruit konden mooie nieuwe part-
nerschappen ontstaan.”
LIESBETH OEYEN: “Ook in 
Ecuador was het de bedoeling om  
studenten uit verschillende facul-

teiten op zomerstage te sturen, 
maar voor deze editie is dat nog niet  
helemaal gelukt. De interesse kwam 
vooral uit de faculteit Architectuur 
en kunst. We zien dat de groep die 
zich voor de tweede editie kandi-
daat stelt al diverser is.”

EEN GOEDE MIX
Hoe hebben jullie de studenten  
geselecteerd?
SOFIE IGNOUL: “We keken naar 
hun persoonlijke motivatie, de  
bijdrage die ze konden leveren aan 
het project en we hadden ook oog 
voor de groepssamenstelling. We 
wilden een zo heterogeen mogelijke 
groep: zowel op vlak van disciplines 
als van karaktereigenschappen. 

“Onze studenten zijn tijdens 
INT³ global citizens 

geworden”
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Doordat ze samen ook een sponsor- 
activiteit moesten organiseren om 
de logistieke organisatie ter plaatse 
mee te helpen financieren, leerden 
ze elkaar al goed kennen voor ze op 
reis vertrokken.”
LIESBETH OEYEN: “We heb-
ben hen ook goed voorbereid op 
dit avontuur. Er waren groeps- 
vormingssessies, we namen hen 
mee naar een escape room, organi-
seerden workshops rond veiligheid,  
gezondheid en interculturaliteit, en 
voor de studenten die naar Ecuador 
trokken voorzagen we ook lessen 
Spaans. Ze verschenen goed voor-
bereid aan de start.”

Waar zijn jullie het meest trots op?
LIESBETH OEYEN: “Op vijf weken 
tijd hebben die studenten een enor-
me transformatie doorgemaakt. Ze 
zijn gegroeid: op vlak van zelfstan-
digheid en maturiteit. Ze hebben in 
team leren functioneren, met een 
open blik naar de wereld rondom 
hen leren kijken, en zich durven 
storten in nieuwe, onbekende avon-
turen. Dat is goud waard.” 
SOFIE IGNOUL: “Voor de mees-
te studenten is dit echt een ideale 
smaakmaker. Een kennismaking met 
ontwikkelingssamenwerking die 
om een vervolgverhaal schreeuwt. 
Zij hebben aan den lijve ervaren 
hoe fijn het is om samen te wer-

ken met landen in het Zuiden. Ze 
hebben gevoeld op welke manier 
zij vanuit hun eigen expertise een 
bijdrage kunnen leveren. Onze stu-
denten zijn daar echt global citizens  
geworden.”

Wordt dit project in 2020 op dezelfde 
manier voortgezet?
LIESBETH OEYEN:  “Zonder  
twijfel. In Ecuador werken we met  
dezelfde partner samen aan een  
ander herbestemmingsproject in 
de buurt. Daar blijft het recept  
ongewijzigd.”
SOFIE IGNOUL: “In Zuid-Afrika 
werken we in 2020 aan een project 
in Pretoria, en we lanceren nog een 

nieuw initiatief in Kenia. Met de 
ervaring die we intussen opbouw-
den, kunnen we onze studenten 
nog beter begeleiden. En die tweede 
generatie INT3-studenten dient zich 
al enthousiast aan.”
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Aan maatschappelijk engagement 
heeft Charlotte Eyckmans geen ge-
brek. “Maar toch zou de stap naar 
ontwikkelingssamenwerking groot 
geweest zijn zonder dit initiatief”, 
lacht Charlotte. “Dit was een veilige, 
laagdrempelige kennismaking met 
het Zuiden. We reisden in groep, 
werden fantastisch begeleid door 
mensen van UHasselt én werden 
ook ter plaatse schitterend opgevan-
gen. Over ons verblijf en praktische 
problemen hoefden we ons helemaal 
geen zorgen te maken. Dat werd  
allemaal voor ons geregeld.”

ZUID-AFRIKAANSE BUDDY 
Deze zomer trok Charlotte samen 

“Dit smaakt naar meer!”
CHARLOTTE EYCKMANS (3de BACHELOR RECHTEN) TROK NAAR ZUID-AFRIKA. 

Ook vóór deze stage engageerde Charlotte Eyckmans zich al voor organisaties als het Rode Kruis en Amnesty 

International, maar met ontwikkelingssamenwerking had ze nog geen ervaring. “Ik was zelfs nog nooit buiten 

Europa op reis geweest. Deze stage was de ideale gelegenheid om op een laagdrempelige manier te proeven 

van projecten in het Zuiden”, aldus de rechtenstudente.

met vier andere UHasselt-studenten 
uit andere opleidingen naar Bloem-
fontein in Zuid-Afrika. “Een onver-
getelijk avontuur”, vertelt ze. “Op de 
luchthaven werden we al opgewacht 
door onze Zuid-Afrikaanse buddy´s, 
studenten van de lokale universiteit 
die zich over ons ontfermden. We 
verbleven op de universiteitscampus 
zelf en werden echt helemaal opge-
nomen in hun community.”

ARMOEDE
“In mijn vrije tijd ben ik veel met 
kansarmoede bezig. Van tevoren 
dacht ik dan ook dat de armoede ter 
plaatse mij niet zo erg zou choque-
ren. Maar niets was minder waar.  
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rassingsfeestje. Er werd lokaal ge-
kookt, taart gebakken, gedronken en 
gefeest. Heerlijk!”

DUURZAAM BOUWEN
“Het project waarin we participeer-
den was razend interessant. De  
Meraka Cultural Village is een soort 
van trainingscentrum waarin de lokale 
gemeenschap leert om met afval- 
materiaal duurzaam te bouwen. 
Ze bouwen muren van klei, raam- 
partijen van plastic flessen en andere 
imposante constructies. Ronduit 
indrukwekkend en wetenschap-
pelijk onderbouwd bovendien.  
Iedereen droeg vanuit zijn expertise 
zijn steentje bij. Als rechtenstudente 
bracht ik vooral in kaart wat er op 
juridisch vlak moet gebeuren om 
deze constructies duurzaam te ver-
ankeren in de wetgeving. Ik sprak 
met proffen en juridische experten, 
en leerde enorm veel bij over de 
wetgeving en de politieke situatie in 
Zuid-Afrika. Stuk voor stuk boeiende 
ontmoetingen die indruk maakten.”

“Voor mij was dit een onvergetelijke 
ervaring die smaakt naar meer. Deze 
stage heeft mij de ogen geopend en 
mijn blik verruimd. In Bloemfon-
tein maakte ik vrienden voor het 
leven, en kreeg ik de smaak voor 
ontwikkelingssamenwerking echt te 
pakken. Dit is zeker niet mijn laatste 
internationale avontuur.”

De tweede dag namen onze bud-
dy´s ons mee naar de sloppenwijken. 
Hoewel zij zelf ook op de campus 
verbleven, woonde hun familie vaak 
zelf in zo´n township. De aanblik van 
die kilometerlange gemeenschappen 

diep. De dag van ons bezoek had er 
bovendien net een brand gewoed 
waarbij veel mensen het leven gela-
ten hadden. Dieptrieste taferelen die 
voor altijd op mijn netvlies gebrand 
staan.”

“Ondanks de precaire levensomstan-
digheden waarin die mensen leven, 
heerst er een ongelooflijke positieve 
sfeer in Bloemfontein. Zelfs in die 
verschrikkelijke omstandigheden 
zijn de mensen warm en attent, en 
vastbesloten om het ons naar onze 
zin te maken. Voor mijn verjaardag 
organiseerden ze spontaan een ver-

waarin hele families samenwonen op 
oppervlaktes van een paar vierkante 
meters, zonder stromend water of 
elektriciteit brachten mij toch even 
uit mijn evenwicht. De omvang en 
de graad van armoede raakte mij 

“In Bloemfontein maakte ik  
vrienden voor het leven”
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“Een blikopener: als architect én als mens”
PAULINE CROES (1ste MASTER ARCHITECTUUR) GING NAAR ECUADOR.
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“Samen met  twee  s tudenten  
interieurarchitectuur en een PXL- 
studente ergotherapie trokken we 
naar Ecuador. We werkten er, samen 
met de lokale community en studen-
ten architectuur, aan de herbestem-
ming van een grote haciënda. Hoe 
kunnen we dat gigantische gebouw 
omvormen tot een nieuwe hotspot 
voor duurzaam ecotoerisme? En hoe 
kunnen we de lokale gemeenschap 
een plek geven in dat nieuwe ver-
haal? Daar mochten we mee over 
nadenken.”

WARME MENSEN
“In de luchthaven werden we opge-
pikt door lokale studenten en hun 

Pauline Croes was nog op Erasmus-uitwisseling in  

Lissabon, toen ze hoorde over de INT3-stages. “Mijn 

Portugal-ervaring smaakte naar meer. Ik was klaar voor 

een volgende stap. Een zomerstage rond een her- 

bestemmingsproject in Ecuador klonk als muziek in mijn 

oren”, vertelt de masterstudente architectuur.

docent. De eerste drie weken ver-
bleven we bij hen thuis in een gast- 
gezin. Dat was een hele fijne er-
varing”, vertelt Pauline. “Ook al is 
Ecuador een land in ontwikkeling, 
en verschillen hun woonstan-
daarden van de onze: je merkt wel 
meteen dat hun leven toch niet 
zó dramatisch van het onze ver-
schilt. De gastfamilies in Cuenca  
waren hartelijk. Ze openden hun huis 
en hun hart voor ons, en zorgden 
ervoor dat we ons op elk moment 
welkom voelden. De laatste week 
verbleven we met alle studenten, de 
Belgische en Ecuadoriaanse, in de  
haciënda in Susudel zelf. Ook dat 
was onvergetelijk. Op die idyllische 
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site proefden we van het Zuid- 
Amerikaanse boerderij-leven, waar 
katten, honden en kippen nooit ver-
af waren. We maakten samen wan-
delingen, organiseerden feestjes en 
vormden echt een hechte groep. ”

PRAATCULTUUR
“De lokale architectuurstudenten 
hadden het masterplan voor de site 
al helemaal afgewerkt. Wij moch-
ten mee nadenken over de interi-
eurinrichting, en over manieren 
om de plaatselijke bevolking mee 
te betrekken in het ontwerpproces. 
Dat was een echte eye-opener”, zegt 
Pauline. “Hier in Europa zijn grote 
ontwerptrajecten ook steeds vaker 
een participatief proces, maar wij 
zijn in onze communicatie toch 
een stuk zakelijker en functioneler. 
In Ecuador zijn verhalen echt het 
bindmiddel – de cement – dat een 
gemeenschap samenhoudt. Wanneer 
hen gevraagd wordt, hoe zij hun rol 
zien in die nieuwe bestemming voor 
de haciënda, wordt daar uren over 
gepraat. En die verhalen inspireren.”

WORKSHOPS
“We organiseerden workshops voor 
de lokale community. In de voor-
middag leerden de lokale kinderen 

werken met adobe, een plaatselijk 
bouwmateriaal. Zij bouwden een 
maquette van de site. In de namid-
dag gingen andere leden van de  
lokale gemeenschap aan de slag met 
de maquettes die wij gebouwd had-
den. Hoe zouden zij de inrichting 
anders aanpakken? Wat vonden zij 

van onze voorstellen? Ze toonden 
ons letterlijk hun ideeën. Dat was 
enorm inspirerend.”

“Ik heb als mens en als toekom-
stig architecte veel geleerd uit deze  
stage. Deze ervaring heeft mijn  
horizon verruimd en heeft me met 

een bredere bril naar de wereld én 
naar architectuur leren kijken. Ik heb 
nu nog meer zin om nieuwe ervarin-
gen op te zoeken en mijn grenzen te 
verleggen.”



Tinne Hannes en Anouk Baeten (REC) gingen 
op Erasmus in eigen land

“Walen zijn heerlijk hartelijk!”
Spanje, Frankrijk, Italië en Finland: daar willen de meeste 
studenten op Erasmus gaan. “En toch hoef je niet naar de 
andere kant van Europa te trekken om een internationale 
ervaring op te doen”, vertellen Tine Hannes en Anouk 
Baeten. De rechtenstudenten uit derde bachelor ruilden 
UHasselt vier maanden in voor UNamur. Zij staken de 
taalgrens over en gingen op Erasmus in eigen land.

“Erasmus Belgica is een absolute aanrader”, vertelt Anouk 
Baeten. “Het is de allerfijnste manier om op een recordtijd 
goed Frans te leren, je eigen land beter te leren kennen én 
je internationale netwerk uit te breiden.”
Tinne Hannes: “Mij heeft deze ervaring alleen maar méér 
zin gegeven om in de masteropleiding opnieuw een inter-
nationaal avontuur aan te gaan.”

Kobe Stassen (BEW) ging op uitwisseling in 
Macau (China)

“China laat zich niet in stereotypen 
vangen”

Na de middelbare school ging Kobe Stassen 
al een jaartje op uitwisseling naar China. 
Daar werd hij verliefd op de Chinese taal 
en cultuur. Toen hij in de eerste master 
handelsingenieur de kans kreeg om een 
semester in Macau (China) te studeren, 
twijfelde hij geen seconde.

“China is een heerlijk land. Het laat zich veel 
minder in stereotypen vangen dan wij in 
het westen in het algemeen aannemen. En 
het is een belangrijke handelspartner. Als je 
een semester tussen Chinese studenten kan  
leven, en hun taal en cultuur van binnenuit 
kan leren kennen, is dat een immens ver-
rijkende ervaring.”

Lotte Vanherle (GLW) liep stage in Lund (Zweden)
“Zo´n internationale stage verbreedt je blik”

Lotte Vanherle moest niet lang nadeken waar ze haar 
juniorstage wou lopen. “Sowieso Scandinavië. Zweden 
en Finland hebben immers een sterke reputatie in het 
biomedisch onderzoek. In hun labo´s wou ik graag 
eens meedraaien”, vertelt de alumna Biomedische 
wetenschappen.

“Tijdens mijn stage in het Biomedical Centre van Lund Uni-
versity, onderzocht ik mee welke impact hoge bloeddruk 
en hartfalen hebben op bepaalde target-organen. Ik raakte 
gefascineerd door het onderwerp, intussen ben ik nog 
steeds in datzelfde labo in Zweden, en werk ik hier aan 
een doctoraat.”

“Een internationale stage is voor iedereen een aanrader. 
Je leert jezelf als mens veel beter kennen, en wint aan 
maturiteit en zelfstandigheid. Ook als professional is het 
bijzonder verrijkend. Over het muurtje kijken, inspireert 
immers altijd.”
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Evelyne Caubergh (RWS) ging op inleefstage in India
“Op deze ervaring kan je je niet voorbereiden”

“Professor Valentijn Schroyen maakte mij warm voor de inleefstage in India. 
Hij is al vijftien jaar actief in de vzw Bodhi Project, die in samenwerking met 
Indische ngo´s de slum-gemeenschap probeert te mobiliseren. Daarbij focussen 
ze op kinderen met een handicap.”, legt Evelyne Caubergh uit.

In haar eerste master Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie trok Evelyne vier 
weken naar India. “Ik verbleef één week in New Delhi en drie weken in Bhuba-
neswar. Daar werkten we met kinderen met een hersenverlamming. De jongste 
waren amper 5 maanden oud, de oudste was net 21 jaar geworden. We gingen niet 
alleen langs bij de familie in de sloppenwijken om de kinderen te helpen revalide-
ren, maar leerden onze technieken ook aan lokale health workers. Dat zijn meisjes uit 
de sloppenwijken zelf, die geen medische opleiding gevolgd hebben, maar zich wel 
willen engageren om de leefomstandigheden in de slums te verbeteren.”

“Deze ervaring maakte ontzettend veel indruk. De omstandigheden waarin de 
Indiërs wonen, zijn vaak schrijnend en de middelen zijn extreem beperkt. Ook al 
werden we van tevoren heel goed voorbereid en werden we ook ter plaatse fantas-
tisch omringd: op dit soort ervaring kan je je eigenlijk niet voorbereiden. Sommige 
beelden blijven voorgoed op je netvlies gebrand. Deze inleefstage heeft mij als mens 
milder gemaakt. Ik wil nog méér dan voordien mijn steentje bijdragen.”

Fysicastudenten reisden naar het noorderlicht
“Aurora borealis: fascinerend om te zien én te 

bestuderen.”
Elk voorjaar trekken de UHasselt-studenten van 3de 
bachelor fysica op expeditie. Ze reizen noordwaarts, 
gewapend met state-of-the-art apparatuur om een van 
de meest tot de verbeelding sprekende natuurver-
schijnselen te bestuderen: de aurora borealis of het 
noorderlicht.

Het kleurenspektakel van het poollicht is niet alleen 
magnifiek om te aanschouwen. Het begrijpen ervan 
maakt de ervaring voor elke fysicus nog mooier. Elektro-
magnetisme, elektronica of fotonica: iedere student vindt 
een aspect om te bestuderen. In september 2019 trokken 
de studenten naar Tromso in Noorwegen. 

Ook de andere wetenschappen-studenten reizen vaak 
in het kader van hun opleiding. De biologiestudenten 
van derde bachelor trokken in 2019 op veldstage naar 
Tenerife. De tweejaarsstudenten liepen een mariene stage 
in Wimeraux (Frankrijk).
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Drie nieuwe 
eredoctoraten

DIES NATALIS

Dit jaar vierde UHasselt haar 46ste verjaardag. En dat werd traditiegetrouw gevierd met 

de uitreiking van drie nieuwe eredoctoraten. In 2019 stond de Dies Natalis volledig in het

teken van Inclusief en Excellent. “Als er één probleem is in ons onderwijs dat we dringend

moeten aanpakken, dan is het de groeiende onderwijskloof. Jonge mensen met

laaggeschoolde ouders, een beurs of met een migratieachtergrond zijn nog altijd

ondervertegenwoordigd in het hoger onderwijs”, zegt rector Luc De schepper. Met het

Ankerinstituut Inclusief en Excellent wil UHasselt daarop inspelen.
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FRANKLIN A. TUITT
Instellingseredoctoraat
Professor Franklin A. Tuitt (University of Denver) 
is een autoriteit op vlak van diversiteit in het hoger 
onderwijs. Hoe zorg je ervoor dat iedereen, onge-
acht zijn of haar achtergrond, zich thuis voelt aan 
een universiteit? En hoe maak je hun studieloop-
baan succesvol? Daar denkt Tuitt in zijn onderzoek 
over na. De Amerikaanse professor maakt momen-
teel een analyse van het Europese hoger onderwijs.

PATRICIA MOORE
Op voordracht van de fac. Architectuur en Kunst
Patricia Moore is de Moeder van het Inclusief Ontwerpen. 
In 1979 werd ze bekend nadat ze – verkleed als oud 
vrouwtje in een pak dat ouderdomsziekte simuleerde 
– door de Verenigde Staten en Canada reisde. Ze 
onderzocht hoe toegankelijk wegen, gebouwen en 
openbare ruimtes zijn als je minder mobiel bent, 
of kampt met hoor- of gezichtsproblemen. “One 
size doesn´t fit all”, zegt Patrica Moore. “Universal  
Design doet een maatschappij rekening houden met  
mensen van álle leeftijden en álle beperkingen.”

ALARCOS CIEZA
Op voordracht van de fac. Revalidatiewetenschappen
Met haar onderzoek leverde professor Cieza een 
grote bijdrage aan de ontwikkeling en implemen-
tatie van ICF, het internationaal classificatiesysteem 
dat de gezondheidstoestand van mensen en hun 
functionele beperking definieert en meet. Alarcos 
Cieza beschouwt revalidatie als een universeel 
recht dat moet ingebouwd worden in gezondheids- 
systemen. Sinds 2014 staat Cieza aan het hoofd 
van het Disability & Rehabilitation-programma van de  
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Onder 
haar leiding werd een ambitieus actieplan Rehabili-
tation 2030, Call to Action uitgerold.
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Eredoctoraten als kers 
op de verjaardagstaart

VIER VERJAARDAGS-EREDOCTORATEN

BRUNO VANOBBERGEN
10 jaar Rechten
Als Vlaams Kinderrechtencommissaris houdt Bruno Vanobbergen de samen- 
leving wakker. Hij stelt de belangen en rechten van het kind centraal en geeft 
het kind een duidelijke stem in het maatschappelijk debat. Vanobbergen  
herinnert er ons als samenleving aan dat het Kinderrechtenverdrag een  
verdrag is voor álle kinderen, ook voor kinderen zonder papieren en Belgische 
kinderen van IS-strijders.

CLARICE GARCIA BORGES DEMÉTRIO
20 jaar VLIR-USO
Professor Clarice is één van de steunpilaren van de biostatistiek. Haar harde 
werk zette de biostatistiek op de kaart in Brazilië en ver daarbuiten. De profes-
sor Biometrie (Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz) reisde onvermoeid 
de wereld rond om nieuwe kennis op te doen, uit te dragen en studies rond 
biostatistiek op te starten met partnerschappen over de hele wereld. 
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In 2019 werden heel wat verjaardagen gevierd aan UHasselt. En ook die verjaardagen 

kregen een feestelijk randje met de uitreiking van vier nieuwe eredoctoraten.

ARNE AKBAR
20 jaar Biomedisch Onderzoeksinstituut
Professor Akbar is een expert in het onderzoek rond immunologie. Zijn  
onderzoek naar de aftakeling van het immuunsysteem door veroudering geniet 
wereldfaam. Zijn team is er als eerste in geslaagd om de veroudering van het 
immuunsysteem in de huid van ouderen te bestuderen, en om aan te tonen dat 
het verouderingsproces kan omgekeerd worden. In nauwe samenwerking met 
de farma-industrie werkt zijn team aan nieuwe therapieën om de immuniteit 
bij ouderen tegen kanker te versterken.

RONNIE LETEN
50 jaar Universitair Economisch Onderwijs in Limburg
“Als alumnus met een indrukwekkende carrière staat topmanager Ronnie Leten 
symbool voor onze identiteit, ons verleden én onze toekomst”, zegt decaan 
BEW Piet Pauwels. Acht jaar lang was Ronnie Leten CEO van industriegigant 
Atlas Copco, een onderneming van 34.000 werknemers, actief in 180 landen. 
Momenteel is hij voorzitter van de Zweedse telecomreus Ericsson en het 
mijnindustriebedrijf Epiroc. 
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Onze passie voor 
wetenschap werkt aanstekelijk

GEEF WETENSCHAP EEN STEM

De nieuwe inzichten die we aan UHasselt ontwikkelen, willen we niet alleen voor onszelf

houden. We willen onze kennis delen, in dialoog gaan met het brede publiek, en jongeren

boeien voor de wondere wereld van wetenschap en technologie. Ook in 2019

organiseerden we heel wat laagdrempelige evenementen om wetenschap dichter bij de

mensen te brengen.
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UNIVERSITEIT VAN VLAANDEREN

Topwetenschap op internet, radio en tv
Bij de Universiteit van Vlaanderen delen topwetenschappers de meest spannende inzichten en  
ontdekkingen uit hun vakgebied in gratis gastcolleges op internet, radio en tv. Sinds de start in 2017 
zijn er al 650 colleges opgenomen die meer dan 40 miljoen keer gekeken zijn. In 2019 gaven 20  
UHasselt-proffen een college voor de Universiteit van Vlaanderen.
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DAG VAN DE WETENSCHAP

3.800 LABIOMISTA-bezoekers 
op Dag van de Wetenschap

Op zondag 24 november 2019 ontvingen UHasselt, LABIOMISTA, Stad Genk en 
PXL ontvingen 3.800 wetenschapsliefhebbers voor een dag vol wetenschappelijke  
experimenten en boeiende lezingen aan LABIOMISTA. Een Dag van de Wetenschap 
op het snijvlak van kunst, natuur en wetenschap.

Alle kunstwerken in LABIOMISTA: ©Koen Vanmechelen
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NOG MEER STEMMEN 
VOOR WETENSCHAP IN 2019:
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IN DE MEDIA

#UHasselt
Baanbrekend wetenschappelijk onderzoek. Ambitieuze onderwijsprojecten met een maatschappelijke meerwaarde. En studentikoze initiatieven 
die indruk maakten. Aan UHasselt gebeurt het allemaal. Dat is ook de (internationale) pers niet ontgaan. 

In 2019 zorgde UHasselt niet alleen voor krantenkoppen, tv- en radio-reportages. Ook op sociale media was #UHasselt omnipresent.
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