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KLEUR BEKENNEN
WOORD VOORAF

De bekende lange straat op campus 
Diepenbeek onderging het voorbije 
jaar een opvallende metamorfose. 
Onze lange, witte gang bekende 
kleur. Net zoals wij.

Ook UHasselt bekende in 2018  
immers kleur. We noemden onszelf 
trots een civic universiteit en maakten 
in onze beleidsplannen heel concreet 
hoe wij die civic rol willen invullen. We 
kozen drie grote maatschappelijke 
uitdagingen, de zogenaamde grand 
challenges, waaraan we onze onder-
wijs- en onderzoeksactiviteiten willen 
verbinden. We stellen daarmee heel 
duidelijk: vanuit onze expertise willen 

wij meebouwen aan een duurzame, 
gezonde en inclusieve samenleving. 
En daarbij willen we maatschappelijke 
meerwaarde creëren: voor de wereld 
en onze regio. Het liefst samen met 
anderen.

Ook wat onze groeiambities betreft, 
bekenden we kleur. Het Groeiplan dat 
we het voorbije jaar lanceerden, liet 
immers geen ruimte voor interpretatie: 
de komende tien jaar wil UHasselt met 
twaalf nieuwe opleidingen uitgroei-
en tot een universiteit van 10.000  
studenten. Vanuit die opleidingen  
willen we onze regio de kennis, afge-
studeerden en het onderzoek bieden 

die ze broodnodig heeft om de inno-
vatie en de welvaart in Limburg te ver-
sterken en te verankeren. En met het 
Ankerinstituut Inclusief & Excellent ne-
men we bovendien expliciet het maat-
schappelijk engagement op om méér 
talent de weg naar de universiteit te 
tonen. Ook dat talent, dat statistisch 
gezien te weinig kansen krijgen door 
zijn socio-economische positie.

Onze campusgang in Diepenbeek 
kreeg het voorbije jaar kleur. De 
straatartiest Oli-B die de levendige 
figuren over de lengte van de lan-
ge muur tekende, wou daarmee het  
effect creëren dat – wanneer je er 

voorbij wandelt – de figuren met 
je mee lijken te wandelen. Hij wou  
studenten het gevoel geven dat die 
kleurrijke figuren jarenlang met hen 
meewandelen op weg naar hun  
diploma. 

Ook UHasselt heeft nog een lange 
weg voor de boeg. Maar we hopen 
van harte dat u met ons meewandelt. 
Struin alvast mee door dit jaarverslag. 
Dan ziet u meteen welk traject we  
vorig jaar aflegden, en waar we 
naartoe gaan. 

Luc De Schepper
Rector UHasselt
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“OM ONZE CIVIC AMBITIES  
WAAR TE MAKEN,  

MOETEN WE GROEIEN”

RECTOR LUC DE SCHEPPER

2018 was niet alleen het jaar waarin de civic missie van UHasselt vorm kreeg. Het was ook het jaar waarin 

UHasselt haar groeiambities duidelijk presenteerde aan de buitenwereld. „Die twee dingen zijn onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. Als wij als civic universiteit onze maatschappelijke rol ten volle willen opnemen, móeten 

we gewoonweg groeien“, stelt rector Luc De Schepper.
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MAATSCHAPPELIJK  
ENGAGEMENT
Wat moeten we verstaan onder een 
civic universiteit? 
LUC DE SCHEPPER: “Een civic uni-
versiteit is een universiteit die de grote, 
maatschappelijke uitdagingen gebruikt 
als kompas om haar onderwijs- en 
onderzoeksactiviteiten te sturen. Een 
universiteit die vanuit een sterke ver-
bondenheid met de regio naar glo-
bale uitdagingen kijkt en die – zowel 
economisch als sociaal – haar maat-
schappelijke verantwoordelijkheid op-
neemt. Zo´n universiteit was UHasselt 
al. Maar vorig jaar beslisten we om 
die ambitie ook nadrukkelijk zo te be-
noemen, en in onze missie en visie te 
verankeren.”

Hoewel die nieuwe missie pas van 
2017 dateert, lijkt de hele UHasselt 
al van dat nieuwe civic concept door-
drongen. Hoe verklaar je dat?
LUC DE SCHEPPER: “Omdat we 
al een civic universiteit waren, lang 
voor we het ook zo gingen noemen. 
Dat merkten we meteen toen we die 
civic missie in concrete acties vertaal-
den. We maakten in elke vakgroep de 
A4-oefening. Op de voorkant somden 
we alles op wat we al civic deden. 
Op de achterkant lanceerden we nieu-
we voorstellen die in deze missie pas-
sen. De lijstjes waren aan beide zijden 
heel lang, en er was nog immens veel 
inspiratie en motivatie om nieuwe civic 
projecten en initiatieven uit te bouwen.”

GROTER EN STERKER
Jullie Groeiplan vloeit bijna logisch 
voort uit die missie.
LUC DE SCHEPPER: “Dat klopt. Als 
wij – als civic universiteit – inderdaad 
maatschappelijk een motor willen zijn 
die innovatie en welvaart in de regio 
wil aanzwengelen en verankeren, dan 
hebben we nog een aantal belang-
rijke opleidingen en onderzoekpijlers 
nodig. Met de twaalf nieuwe oplei-
dingen die we voorstellen, kunnen we 

Limburg nog nodig heeft, gebruiken 
we het Strategisch Actieplan Limburg 
Kwadraat (SALK) als kompas. De  
expertencommissie selecteerde met 
SALK acht groeisectoren waarin  
Limburg het verschil kan maken. Om 
die sectoren echt alle kansen te geven 
heb je nu eenmaal ook opleidingen, 
afgestudeerden en onderzoek nodig. 
Voor de humane wetenschappen vormt 
het Ankerinstituut Inclusief & Excellent 
het uitgangspunt. De allergrootste  

meer meerwaarde creëren voor onze 
regio.”

Hoe bepaalden jullie welke nieuwe 
opleidingen jullie willen inrichten?
LUC DE SCHEPPER: “Daar zijn heel 
wat gesprekken aan voorafgegaan: 
met werkgeversorganisaties, sociale 
partners, bedrijfsleiders, beleidsmakers 
en andere regionale stakeholders. Om 
te bepalen welke exacte en toege-
paste wetenschappelijke opleidingen 
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CIJFERS PERSONEEL

De totale opbrengsten  
(geworven voor fondsen, leerstoelen,  
beurzen, projecten) via giften en sponsoring
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12  
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ZAP-leden
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6  
UHasselt  

onderzoekers  
behaalden in 2018  

de ZAP-graad

CIJFERS UNIVERSITEITSFONDS

Groeiplan

2018  € 637.459,64

2017 € 484.451,77
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uitdaging voor Limburg blijft immers 
talent. Van de Limburgse jongeren van 
wie de ouders zelf geen hoger-onder-
wijsdiploma hebben, haalt slechts 24 
procent een diploma van een univer-
siteit of hogeschool, terwijl leeftijds 
genoten met hoogopgeleide ouders 
maar liefst 80 procent kans hebben 
op een diploma hoger onderwijs. Dat 
moet ons zorgen baren. Zeker als je 
de demografische evolutie bekijkt. 
Op dit moment maken die jongeren 
31 procent uit van alle Limburgse  
18-jarigen. Tegen 2035 groeit die 
groep tot 50 procent. Als zij de weg 
naar de universiteit niet vinden, heb-
ben we straks een groot probleem.”

ELK TALENT AANBOREN
Op welke manier kan een faculteit 
Sociale Wetenschappen soelaas 
bieden?
LUC DE SCHEPPER: “We weten dat 
deze groep jongeren sneller kiest voor 
sociale opleidingen. Die lijken minder 
af te schrikken dan hardere exact- 
wetenschappelijke of ingenieurs- 
richtingen. Daarnaast hebben we als 
regio ook nood aan wetenschappe-
lijk onderzoek op dit terrein. Limburg 
kampt met een aantal grote sociale uit-
dagingen: braindrain, vergrijzing, ver-
kleuring en toenemende ongelijkheid. 
Ook daar willen en moeten wij als 
civic universiteit mee over nadenken.”

En toch is die onderparticipatie van 
kansengroepen in het universitair 

onderwijs geen typisch Limburgs 
probleem.
LUC DE SCHEPPER: “De cijfers in 
Antwerpen, Gent en Brussel zijn in-
derdaad even dramatisch. UHasselt 
wil deze problematiek dan ook niet 
claimen. Wij spreken een duidelijk 
engagement uit om hier de komende 
decennia mee oplossingen voor te 
bedenken. Tegelijkertijd koesteren we 
de hoop dat andere universiteiten met 
ons de krachten willen bundelen om 
deze uitdaging samen aan te gaan. 

Misschien moet er aan elke universiteit 
wel een ankerinstituut opgericht wor-
den rond deze problematiek. In ieder 
geval is de uitdaging te groot om te 
negeren.”

GOEDE VOORBEELDEN  
INSPIREREN
Vlaanderen scoort op dit terrein in 
het algemeen heel slecht. Hoe komt 
dat?
LUC DE SCHEPPER: “Uit OESO- 
rapporten blijkt inderdaad dat wij in 
Vlaanderen op dit vlak helemaal on-
deraan aan het lijstje bengelen. Waar-
om scoren de Scandinavische landen, 
het Verenigd Koninkrijk en zelfs ons 
buurland Nederland zoveel beter? 
Wat doen zij anders? En wat kunnen 

we uit hun successen leren? Op dit 
moment maken we de internationale 
benchmark. Dat is belangrijk, want 
wat deze succesverhalen ons leren, is 
dat het wél mogelijk is om deze uitda-
ging het hoofd te bieden. Een orga-

nisatie als TADA boekt in onze hoofd-
stad schitterende resultaten. Zij kunnen 
wetenschappelijk onderbouwen dat 
jongeren die deelnamen aan de  
Toekomstateliers succesvollere studie-l 
loopbanen uitbouwen. En als je ziet 
dat aan een Amerikaanse topuniversi-
teit als UCLA (University of California 
Los Angeles) meer dan de helft van 
de afgestudeerden een migratieach-
tergrond heeft, dan moet dat hier toch 
ook kunnen. Al zal het wel tijd vragen. 
Onze Amerikaanse collega´s zijn daar 
al van in de jaren ´90 mee bezig. Zij 
hebben twintig jaar voorsprong.” 

UHasselt neemt heel wat initiatieven 
op dit terrein.
LUC DE SCHEPPER: “Ja, maar ook 
onze initiatieven hebben niet het ge-
wenste effect. Als je ziet dat de slaag-
kansen van autochtone jongeren aan 
UHasselt 50 procent bedragen, terwijl 
slechts twintig procent van de jongeren 
met een migratieachtergrond slaagt, 
dan moeten we ook intern onze eigen 
initiatieven durven herdenken. Ook bij 
ons kan en moet het veel beter.”

MET GEBUNDELDE KRACHTEN
Kan het Ankerinstituut Inclusief &  
Excellent oplossingen aanreiken?
LUC DE SCHEPPER: “Dit is een com-
plexe problematiek die we systema-
tisch moeten aanpakken. We moeten 
de hele schoolloopbaan – vanaf de 
kleuterschool – bekijken en op de juis-
te momenten ingrijpen met de juiste  

Aan de Amerikaanse 
topuniversiteit UCLA heeft meer 

dan de helft van de studenten een 
migratieachtergrond. Dat moet 

hier toch ook kunnen.
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instrumenten. UHasselt gaat dit al-
leen niet kunnen oplossen, maar ons  
Ankerinstituut Inclusief & Excellent kan 
de problematiek wel wetenschappelijk 
onderbouwd analyseren. We kunnen 
goede voorbeelden aanreiken, met 
partners – scholen, ouderverenigin-
gen, moskeevereningen en CLB´s - in 
gesprek gaan, proeftrajecten uitteke-
nen en de effectiviteit van genomen 
initiatieven in kaart brengen. Dáár kun-
nen we het verschil maken. En ook de 
masteropleiding onderwijskunde kan 
ons helpen. Ook vanuit die opleiding 
kunnen we gaan sleutelen aan die pro-
blematische onderwijsloopbanen en 
acties ondernemen die ervoor zorgen 
dat die vroegtijdige sortering zich niet 
blijft doorzetten.”

Binnen de provinciegrenzen is het 
draagvlak voor het Groeiplan bij-
zonder groot. 
LUC DE SCHEPPER: “Dat komt omdat 
het Groeiplan in directe dialoog met 
alle regionale stakeholders tot stand is 
gekomen. Het idee van het Ankerin-
stituut vloeit bijvoorbeeld rechtstreeks 
voort uit die gesprekken. Onze sociale 
partners merkten terecht op dat we niet 
alleen meer opleidingen nodig had-
den, maar dat we ook specifiek iets 
moesten ondernemen rond deze pro-
blematiek. We zijn de dialoog aan-
gegaan en hebben goed naar elkaar 
geluisterd. Dat was nodig, want we 
beseften van bij het begin dat alle sta-
keholders honderd procent achter ons 

Groeiplan moesten staan om onze am-
bities enige kans op slagen te geven.”
 
MET OPEN BLIK EN 
UITGESTREKTE HAND
Want buiten de provinciegrenzen 
wordt minder enthousiast gerea-
geerd.
LUC DE SCHEPPER: “Dat is niet vreemd 
natuurlijk. Universiteiten hebben nu een-
maal een competitief financieringsmodel. 
Een student die aan UHasselt studeert, 
zit niet aan een andere universiteit. Al 
zijn wij intussen natuurlijk wel ervarings-
deskundigen als het om samenwerkin-
gen gaan. In onze ingenieursopleiding 
werken we samen met KU Leuven, de 
faculteit Rechten is een samenwerkings-
project tussen drie universiteiten,... We 
weten intussen goed hoe we zo´n trans- 
universitaire opleiding moeten organi-
seren. Ook voor de realisatie van dit 
Groeiplan willen we best samenwerken 
met andere universiteiten.”
 
Voor alle nieuwe opleidingen?
LUC DE SCHEPPER: “Dat lijkt me dan 
weer geen goed idee. We moeten te-
gelijkertijd immers ook onze eigenheid 
en autonomie bewaren. We werken 
met een heel eigen onderwijsconcept en 
enten onze onderzoeksactiviteiten graag 
op de noden van de regio. Dat moet in 
de toekomst mogelijk blijven. Maar we 
gaan de gesprekken over dit Groeiplan 
graag aan met een open blik en uitge-
strekte hand.”
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“LINKEN LEGGEN,  
BRUGGEN BOUWEN EN 
GRENZEN VERLEGGEN.”

VICERECTOR ONDERZOEK JEAN-MICHEL RIGO

Hoe vertaal je de civic missie van UHasselt in een stimulerend onderzoeksbeleid? Hoe zorg je ervoor dat 

onderzoekers van verschillende disciplines enthousiast samenwerken rond drie grote maatschappelijke 

uitdagingen? En hoe blijf je daarbij ook het fundamenteel onderzoek nieuwe kansen geven? “Met het nieuwe 

onderzoeksbeleid willen we nog meer dynamiek brengen”, vertelt vicerector onderzoek Jean-Michel Rigo.

DUURZAAM, GEZOND EN 
INCLUSIEF.
“UHasselt positioneert zich uitdrukkelijk 
als een civic universiteit: een universiteit 
die met haar onderwijs en onderzoek 
inspeelt op de grote maatschappelijke 

uitdagingen van vandaag. Dat is an 
sich geen stijlbreuk. Die maatschappe-
lijke reflex zit – net als onze verbonden-
heid met de regio - heel diep verankerd 
in ons DNA. Maar met het nieuwe  
beleidsplan hebben we wel duidelijke-

re keuzes gemaakt en scherper gesteld 
waar we voor willen staan.”

“Bij het maken van die keuzes zijn we 
niet over één nacht ijs gegaan. We 
zijn vertrokken vanuit wat er al bestond 

binnen de universiteit en op regio-
naal en internationaal vlak: de SALK- 
initatieven, de uitdagingen van de 
Europese Unie en de Sustainable  
Development Goals. Binnen dat ka-
der hebben we keuzes gemaakt.  
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Na intensief overleg met externe en in-
terne klankbordgroepen, decanen en 
onderzoekers scharen we ons als civic 
universiteit achter drie duidelijk omlijn-
de grand challenges. We willen vanuit 
ons onderwijs en onderzoek bijdragen 
aan een duurzame, gezonde en inclu-
sieve maatschappij.”

EEN NIEUWE  
ONDERZOEKSORGANISATIE
“Beleidskeuzes maken is één ding, 
maar je onderzoek op een manier or-
ganiseren dat die keuzes ook effectief 
voelbaar worden op het terrein is nog 
wat anders. We hervormden onze 
onderzoeksorganisatie om die focus 
op die drie grand challenges stevig 
in onze structuur in te bedden, inter- 
disciplinariteit verder te stimuleren en 
een nieuwe onderzoeksdynamiek op 
gang te brengen.”

“Tot nu toe was ons onderzoek 
georganiseerd in onderzoeksinstituten 
en onderzoeksgroepen. Een volledige 
onderzoeksgroep behoorde tot één 
instituut, dat – naast een structurele  
financiering van de universiteit - zelf 
verantwoordelijk was voor haar 
projectfinanciering. In onze nieuwe 
structuur behouden we nu vier 
onderzoeksinstituten: imo-imomec, 
BIOMED, CMK en het nieuwe Data 
Science Institute. Daarin focussen we 
voluit op de drie grand challenges. In de  
onderzoekscentra IMOB, EDM en LCRC 
bouwen we daarnaast complementaire 

expertise uit. Interdisciplinariteit is in 
beide entiteiten een voorwaarde. Dat 
is logisch, want de grote uitdagingen 
van vandaag vragen een zo breed 
mogelijke benadering uit verschillende 
disciplines.”

GROTE EN KLEINE  
ONDERZOEKSPROJECTEN
“Met grote projecten ondersteunen we 
onderzoek dat expliciet inspeelt op de 
drie grand challenges. Die projecten  

linken leggen, bruggen bouwen én 
samen grenzen verleggen: daar draait 
het om. De concrete initiatieven komen 
uiteraard van de onderzoekers zelf, 
maar vanuit de dienst onderzoekscoör-
dinatie proberen we hen wel zo goed 
mogelijk te ondersteunen en zetten we 
acties op touw om onderzoekers uit 
verschillende disciplines nog meer met 
elkaar in contact te brengen.”

zullen in de toekomst nog steeds 
getrokken worden door een onder-
zoeksinstituut, maar – anders dan vroe-
ger – kunnen voortaan ook individuele 
onderzoekers uit andere groepen mee 
hun schouders zetten onder een pro-
ject. Zo willen we onze onderzoekers 
optimaal stimuleren om uit de comfort-
zone van hun eigen discipline of groep 
te treden en hun bijdrage te leveren in 
de vraagstukken waar die bijdrage het 
grootste verschil kan maken. Nieuwe 
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De Universiteit Hasselt verscheen in 2018 
voor de tweede keer in de Times Higher 
Education - World University Ranking en werd 
gerankt in de sectie 401-500 VAN BESTE 
UNIVERSITEITEN WERELDWIJD

In 2018 namen 1614 universiteiten wereldwijd 
deel. Het onderstaande scorediagram laat zien dat 
UHasselt daarbij op de meeste indicatoren goed 
tot zeer goed scoort ten opzichte van de gemiddel-
de hoger onderwijsinstelling. Bovendien behoort 
UHasselt met excellente scores op 11 indicatoren 
tot de 5% beste universiteiten in U-Multirank. 
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De Shanghai ranking was de eerste ranking die universiteiten wereldwijd met elkaar  
vergeleek. In de subrankings scoort UHasselt bijzonder goed in de volgende domeinen:

CLINICAL  
MEDICINE
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84
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39
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- 
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251 

- 
300

401 
- 

500

of the best universities  
worldwide in the field of  
PHYSICAL SCIENCES

of the best universities worldwide 
in the field of CLINICAL, 

PRE-CLINICAL & HEALTH

van de GENERATION X  
UNIVERSITEITEN (universiteiten  
opgericht tussen 1967 en 1985)

of the best universities  
worldwide in the field of  

ENGINEERING  
TECHNOLOGY

of the best universities  
worldwide in the field of  

LIFE SCIENCES

van de BESTE JONGE  
UNIVERSITEITEN  
(jonger dan 50 jaar)

UHasselt in de rankings

STATISTICS TRANSPORTATION  
SCIENCE &  

TECHNOLOGY

MATERIALS 
SCIENCE & 

ENGINEERING

HUMAN 
BIOLOGICAL 
SCIENCES

SHANGHAI RANKING

U-MULTIRANKTIMES HIGHER EDUCATION
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ONDERZOEKSINSTITUTEN EN 
ONDERZOEKSCENTRA
“Elk onderzoeksinstituut bestrijkt het 
hele spectrum van fundamenteel onder-
zoek tot uiterst valorisatiegedreven on-
derzoek. Vanuit die brede invalshoek 
gaan zij op zoek naar manieren om 
vanuit hun expertise bij te dragen tot 
een duurzame, gezonde of inclusieve 
samenleving. Doordat de structuren 
minder strak zijn dan voordien, en 
per project andere onderzoekers uit 
andere disciplines kunnen toetreden, 
willen we het speelveld breder maken 
en meer verschillende onderzoekers 
de kans geven om mee hun schouders 
te zetten onder de grote uitdagingen 
van vandaag. Dat moet nog meer  
dynamiek brengen.”

FUNDAMENTEEL ONDERZOEK
“Het fundamenteel onderzoek staat 
vandaag onder zware druk: in 
Vlaanderen, in Europa en overal ter  
wereld. Academisch onderzoek wordt 
steeds vaker afgetoetst aan haar eco-
nomische relevantie. We zien een  
duidelijke tendens om valorisatie- en 
innovatiegedreven onderzoek te pro-
moten, terwijl de middelen voor het 
fundamenteel onderzoek krimpen. Dat 
vinden we, ook als civic universiteit, 
een gevaarlijke evolutie. Als je van-
daag niet investeert in fundamenteel 
onderzoek, dan is er binnen 15 jaar 
immers niets meer om toe te passen. 
Maar hoe bescherm je jouw onder-
zoekers tegen die trend in een wereld 

waar succes afgemeten wordt aan 
metrieken, citaties en H-indexen? Dat 
is niet zo evident.”

“Met de kleine projecten probeert 
UHasselt ondersteuning te bieden voor 
beloftevolle onderzoeksvoorstellen die 
bij het FWO net uit de boot vallen. Dat 
is fundamenteel onderzoek pur sang. 
Blue Sky-onderzoek waarin onderzoe-
kers hun passie en nieuwsgierigheid 
mogen volgen. In een academische 
wereld waar economische relevantie 
soms het hoogste goed lijkt, willen we 

daarmee expliciet ook het fundamen-
teel onderzoek op onze universiteit 
alle kansen, steun en aanmoediging 
geven.”

ONDERZOEK IS  
INTERNATIONAAL
“Internationalisering heeft altijd al een 
prominente plaats gekregen in ons  

onderzoeksbeleid. Dat is vandaag niet 
anders. Onze internationale reputatie, 
de mobiliteit van onze onderzoekers, 
sterke internationale netwerken en  
science sharing met universiteiten in 
het Zuiden: dat vinden we immens 
belangrijk. De voorbije jaren gaven 
we onze ZAP´ers heel wat incentives 
op dit terrein. We ondersteunden hun  
initiatieven met een apart fonds én  
we valoriseerden hun internatio-
nale inspanningen in hun acade-
misch dossier. Vandaag zien we 
dat dit beleid begint te renderen.  

Het Global Minds-programma is in 
die context een succesverhaal. Tot 
een paar jaar geleden namen vooral 
de oudere proffen en emiriti het voor-
touw in science-sharingprojecten in het  
Zuiden. Vandaag zien we dat ook 
meer jonge, geëngageerde proffen 
een rol opnemen in die projecten. 
Daar zijn we zeer blij mee.”

“Niet alleen op vlak van ontwikke-
lingssamenwerking, maar ook op 
andere domeinen plukken we stilaan 
de vruchten van onze investeringen 
in internationalisering. We bouwen 
sterkere banden op met de Amerikaan-
se universiteiten via FullBright en zien 
een grote stijging in het aantal dubbel 
doctoraten met Namen, Luik en  
Maastricht. In 2019 zullen we ook toe-
treden tot een internationaal netwerk 
van werelduniversiteiten van onze 
schaal. Ook dat is alleen maar positief 
en veelbelovend voor de toekomst.” 

“De komende jaren willen we ook 
toetreden tot een sterk internationaal 
netwerk van civic universiteiten. Als 
we elkaar – over de landsgrenzen 
heen - kunnen vinden in een gedeelde  
missie, dan kunnen we elkaar nog 
beter helpen groeien en inspireren. 
Samen kunnen we nog meer linken 
leggen, bruggen bouwen en grenzen 
verleggen. Daar draait het uiteindelijk 
om in een civic universiteit.” 

Als je vandaag niet investeert  
in fundamenteel onderzoek, dan is  

er binnen 15 jaar niets meer  
om toe te passen. 
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Onderzoekscijfers

VERDEDIGDE 
DOCTORATEN

LOPENDE 
DOCTORATEN

PROJECTEN

616
 505 
 111

599
 494 
 105550

 455 
 95

533
 445 
 88494

 412 
 82

68
 58 
 10

74
 59 
 15

75
 61 
 14

81
 63 
 18

87
 68 
 19

Evolutie laatste 5 jaar
 Doctoraat aan UHasselt/tUL
 UHasselt doctoraat i.s.m. een  
andere hogeronderwijsinstelling 

2017

2017

2018

2018

2016

2016

2015

2015

2014

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2014

INKOMSTEN

1e geldstroom: deel van de gewone werkingstoelagen
 2de geldstroom: geld van de overheid interuniversitair verdeeld (BOF, FWO, IUAP en werkingsmiddelen bursalen IWT)
 3de geldstroom: beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek, bijzondere financiering door Belgische en internationale  
overheden, met inbegrip van de Europese Unie. ( vb. overheidsopdrachten,IWT (SBO, TBM TETRA), EFRO, Interreg, FP7-H2020)
 4de geldstroom: samenwerking met de privésector, inclusief wetenschappelijke dienstverlening
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In 2018 participeert 
UHasselt in 60 EU  
projecten (Horizon2020, 
Erasmus+, Interreg,...). 
In 25 projecten treedt 
UHasselt op als coör-
dinator van het project 
en in 35 projecten als 
partner.

18 van deze 60 EU 
projecten werden in 
2018 opgestart. In 10 
hiervan treedt UHasselt 
op als coördinator van 
het project en in 8 pro-
jecten als partner.
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“WIJ ZIJN ER OM ONZE  
ONDERZOEKERS TE ONDERSTEUNEN”

DIRECTEUR ONDERZOEKSCOÖRDINATIE ANN PETERS

“Onderzoek is een core business van een universiteit. Onderzoekers moeten zich daarop kunnen focussen.  En 

het is onze rol om hen daarbij te ondersteunen, te omkaderen en te stimuleren”, stelt Ann Peters, directeur 

Onderzoekscoördinatie. Met een nieuw onderzoeksbeleidsplan, verdere professionalisering van de dienst 

Onderzoekscoördinatie en de nieuwe civic PhD´s hielp haar dienst het onderzoek het voorbije jaar weer groeien.

“UHasselt is nog een jonge universi-
teit en we zijn ook niet de grootste”, 
lacht Ann Peters. “Toch moet je de lat 
hoog leggen en streven naar excel-
lentie. Dat doen we door te focussen 
op een aantal helder afgebakende  
domeinen. We waren de eerste 
Vlaamse universiteit met een speer-
puntenbeleid en die aanpak heeft zijn 
vruchten afgeworpen. Met het nieuwe 

beleidsplan stellen we die focus nog 
scherper. Ook dát zal renderen.” 

BUNDEL DE KRACHTEN
“Als jonge universiteit hebben we min-
der uitgebreid toegang tot financierings-
kanalen als andere Vlaamse universitei-
ten met een langere onderzoekstraditie. 
Je blind staren op die achterstand heeft 
geen zin. Het heeft ons geleerd om 

bijzonder creatief om te gaan met de  
middelen die we hebben. Intussen heb-
ben we een ware traditie opgebouwd 
in het maximaliseren van budgetten 
door zinvolle samenwerkingen aan te 
gaan.”

“Partnerschappen sluiten, zit in ons 
bloed. We zijn er rotsvast van over-
tuigd dat gebundelde krachten ster-

kere resultaten boeken. Dat kennis 
verdubbelt, wanneer je ze deelt. Een 
paar jaar geleden bleek uit onze  
bibliometrische analyses duidelijk dat 
UHasselt-publicaties die voortvloeien 
uit internationale samenwerkingen 
een hogere impact hadden. Daarom 
hebben we onze dubbeldoctoraten 
met buitenlandse universiteiten verder 
uitgebreid. Met het BOF-programma 
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civic PhD´s zijn er voor de industrie, 
maar ook voor rechtbanken, ngo´s en 
andere economische en maatschap-
pelijke actoren. Hebben bedrijven of 
organisaties een doctoraatswaardi-
ge onderzoeksvraag in een domein 
waarin wij unieke expertise hebben? 
Dan kunnen we daar een doctoraat 
rond opzetten. UHasselt financiert met 
BOF-middelen de helft van dat docto-
raatsonderzoek. De andere helft komt 
van de externe partner. Laagdrempelig 
én relevant. In maart 2019 lanceren 
we onze eerste call.”

ONDERSTEUN EN OMKADER
“We zetten ook erg in op het infor-
meren, omkaderen en stimuleren van 
onze onderzoekers. Daarin ligt vol-
gens mij de grootste meerwaarde 
van de dienst Onderzoekscoördinatie. 
Welke financieringskanalen bestaan 
er allemaal? Voor welke Europese call 
komt mijn onderzoek in aanmerking? 

Een onderzoeker is in de eerste plaats 
gefocust op zijn onderzoek – en zo 
hoort het ook – maar om in dit compe-
titieve veld voldoende financiering te 
kunnen verwerven, moeten ze ook de 
eigenheid van de verschillende finan-
cieringskanalen correct leren inschatten 
en de juiste administratieve informatie 
aangereikt krijgen. Onze dienst helpt 
hen daarbij.”

“Iedere medewerker heeft zijn eigen 
expertise. We bouwden expertise-
cellen uit rond een aantal domeinen: 
contractbeheer en registraties, onder-
zoeksfinanciering, informatiemanage-
ment en data-analyse, doctoraatsbe-
leid en doctoral schools, internationali 
sering en ontwikkelingssamen- 
werking, een beleidscel onderzoek en de  

universiteitsbibliotheek. Door elke ex-
pertise een gezicht te geven, vinden 
onderzoekers makkelijker hun weg 
naar ons. Ons advies op maat ren-
deert: dat zie je aan het toenemend 
aantal succesvolle onderzoeksprojec-
ten waarvoor we – ook in ontzettend 
competitieve kanalen – financiering 
vinden.” 

“We proberen onze onderzoekers ook 
warm te maken om actief een rol op te 
nemen in commissies van organisaties 
als het FWO, de Jonge Academie en 
de VLIR. Hoe meer UHasselt-onderzoe-
kers een plek mee aan tafel in Brussel 
opnemen, des te meer we als kleine 
universiteit onze stem kunnen laten ho-
ren bij het beleid. Ook dat is belang-
rijk.”

bilaterale samenwerking ondersteu-
nen we die gezamenlijke doctoraten 
voluit. En dat werkt. Doctorandi zijn 
laaiend enthousiast: zij hebben toe-
gang tot de expertise, onderzoeks 
infrastructuur en het netwerk van twee 
universiteiten. Maar ook de profes-
soren zijn uiterst positief. Door vier 
jaar lang met een collega-prof van 
een andere universiteit één jonge  
onderzoeker te begeleiden, leer je 
elkaar immers vanzelf beter kennen. 
Het partnerschap wint, de onderzoeks-
groep of het onderzoeksinstituut wint 
én de universiteit wint.”

CREËER MEERWAARDE
“Binnenkort lanceren we ook ons 
nieuwste samenwerkingsconcept: de 
civic PhD´s. Daarmee willen we ook or-
ganisaties die niet zo snel de weg vin-
den naar het academische onderzoek, 
op een laagdrempelige manier laten 
kennismaken met onze expertise. Die 

Dankzij onze civic PhD’s kunnen 
ook bedrijven en organisaties aan 

UHasselt een doctoraat starten
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NIEUW 

UHasselt lanceert civic PhD

Hoe kan je met academisch onderzoek 
meerwaarde creëren voor je regio en 
de samenleving? Hoe zorg je ervoor dat 
een brede waaier aan actoren hun weg 
vindt naar dat academische onderzoek? 
Om drempels te verlagen en – maat-
schappelijk en economisch - impact te 
creëren, lanceert UHasselt het civic 
PhD.

“Het concept is simpel”, legt directeur 
Onderzoekscoördinatie Ann Peters uit. 
“Hebben bedrijven of organisaties een 
doctoraatswaardige onderzoeksvraag in 
een domein waarin wij unieke expertise 
hebben? Dan kunnen we daar –samen 
met die partner– een doctoraat rond opzet-
ten. UHasselt financiert met BOF-middelen 
de helft van dat doctoraatsonderzoek. De 
andere helft komt van de externe partner. 
Laagdrempelig én relevant.”

Met het civic PhD richt UHasselt zich expli-
ciet niet alleen tot de industrie, maar ook 
tot ziekenhuizen, rechtbanken, overheden, 
ngo´s en andere organisaties.

CONFERENTIE

Rankings en accreditatie: twee wegen naar hetzelfde doel?

In mei 2018 organiseerde de dienst Onderzoekscoördinatie de internationale IREG-9- 
conferentie over de relatie tussen universitaire rankings en accreditaties. Beide werelden 
gingen met elkaar in gesprek over kwaliteitsmetingen in het hoger onderwijs. 

Met een 84ste plaats staat UHasselt voor het tweede jaar op rij in de top 100 van beste jonge 
universiteiten. Die gegevens worden ook bevestigd in de U-Multirank die naar een ruimer aantal 
kwaliteitsindicatoren kijkt. Onze universiteit krijgt maar liefst elf excellente beoordelingen in domei-
nen als onderzoek, kennisoverdracht, internationale oriëntatie en regionale betrokkenheid. 

Internationale rankings en officiële accreditaties zijn twee heel verschillende manieren om de 
kwaliteit van ons hoger onderwijs te meten. Terwijl accreditatiecommissies eerder nagaan of de 
kwaliteitsvoorwaarden op vlak van onderwijs behaald worden, rangschikken universitaire rankings 
hogeronderwijsinstellingen op basis van hun “excellentie” in verschillende domeinen (onderwijs, 
onderzoek, kennistransfer, enz.). De vraag daarbij is wat “kwaliteit” in het hoger onderwijs precies 
betekent en hoe dit gemeten kan worden.

135 deelnemers van overheden, universiteiten, accreditatiecommissies en rankingorganisaties 
kwamen naar Hasselt om de relatie tussen accreditatiesystemen en rankings kritisch te bekijken.

ONDERZOEKSEVALUATIES

2018: het jaar van de 7 evaluaties

“De dienst Onderzoekscoördinatie zal zich 2018 vooral herinneren als 
het jaar van de vele evaluaties. De evaluaties van BOF, IOF, FWO, VABB, 
ECOOM, OJO en de systeemevaluatie van de tweede geldstroom  
vroegen grote inspanningen van alle medewerkers”, aldus directeur 
Onderzoekscoördinatie Ann Peters.
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“STUDENTEN DIE DE 
MAATSCHAPPIJ BETER KUNNEN 

EN WILLEN MAKEN”

VICERECTOR ONDERWIJS. KARIN CONINX

UHasselt positioneert zich uitdrukkelijk als een civic universiteit, maar wat betekent die nieuwe missie concreet 

voor het onderwijs? Op welke manieren willen we die civic invalshoek in onze opleidingen, didactische aanpak en 

eigen accenten tastbaar en voelbaar maken? Daar dachten we het afgelopen jaar met een breed team over na“, 

vertelt vicerector Onderwijs Karin Coninx. Het resultaat is geen trendbreuk, maar een breed gedragen beleidsplan 

met duidelijke civic klemtonen.
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Hoe moeilijk was het om de civic 
missie van UHasselt te vertalen naar 
het onderwijsbeleid?
KARIN CONINX: “Eigenlijk was dat 
niet zo´n zware opdracht. Toen we vo-
rig jaar Johan Goddard, de founding 
father van de civic universiteit, een 
eredoctoraat toekenden, gingen we 
hierover meteen met hem in gesprek. 
In een workshop maakte hij voor onze 
decanen duidelijk op welke manier 
een civic universiteit zich kan onder-
scheiden. De voorbeelden die hij aan-
haalde, waren voor ons heel herken-
baar. Dat we van bij de start met zo´n 
wereldexpert in dialoog konden gaan, 
inspireerde en motiveerde. Zeker om-
dat Goddard in zijn hele verhaal ook 
onderstreepte dat onze universiteit dat 
civic gedachtengoed eigenlijk al in 
haar DNA droeg. UHasselt heeft zich 
immers van bij haar oprichting uitdruk-
kelijk gepositioneerd in functie van de 
meerwaarde die ze voor haar regio 
kon creëren. De workshop met God-
dard vormde het ideale startschot voor 
een ruimere denkoefening. Van daar-
uit werd het makkelijk om samen met 
onze faculteiten aanknopingspunten 
op te sporen en bloot te leggen, ook 
voor de vertaling van de civic missie 
naar het onderwijsbeleid.“

Wat wil UHasselt als civic univer-
siteit uiteindelijk realiseren op vlak 
van onderwijs?
KARIN CONINX: “Wij willen studenten  

en afgestudeerden vormen die de maat-
schappij slimmer, wendbaarder en be-
ter kunnen en willen maken. De vraag 
was vooral: hoe pakken we dat con-
creet aan? Door het accent uitdrukkelijk 
op die civic missie te leggen, leg je 
spontaan veel nadruk op samenwerking 
en wisselwerking met externe stakehol-
ders. Hoe maken we die partnerships 
met de buitenwereld waar? En hoe  

vertaalt zich dat in elke opleiding?“

Dat is voor elke opleiding weer 
anders.
KARIN CONINX: “Uiteraard heeft 
elke opleiding zijn specifieke eigen-
heid, en gaan niet alle opleidingen 
die interactie met de maatschappij 
even doorgedreven aan. Sommige 
opleidingen nodigen gastsprekers 

uit het werkveld uit om de professi-
onele leefwereld en ervaringen een 
plek te geven, dichtbij hun studen-
ten. Andere opleidingen organiseren 
grootschaligere projecten of master-
proeven in samenwerking met dat 
werkveld. En nog anderen bouwen 
in voortdurende interactie met een 
bredere groep van stakeholders op-
leidingsonderdelen of zelfs een hele 
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leerlijn uit. Met het nieuwe beleids-
plan tekende iedere opleiding een 
initieel plan uit. Wat doen we al op 
dit moment? En vooral: hoe kunnen 
we van daaruit die samenwerkingen 
naar een niveau hoger tillen?“

Multi- en interdisciplinaire samen-
werkingen kregen veel aandacht.
KARIN CONINX: “Ja, Als je als uni-
versiteit mee will nadenken over de 
grote uitdagingen in de samenleving 
vandaag, zal een monodisciplinaire 
aanpak immers niet volstaan. Het is 
belangrijk dat onze studenten al tij-
dens hun opleiding de kans krijgen om 
ervaring op te doen in een multi- en 
interdisciplinaire setting, dat ze daar-
bij feedback krijgen en leren reflecte-
ren over hun eigen rol in zo´n breder 
verhaal. Op dit moment lopen er aan 
onze universiteit al heel wat mooie 
projecten waarin studenten uit verschil-
lende opleidingen – elk vanuit hun ei-
gen discipline en expertise – de krach-
ten bundelen. Studenten industriële  
ingenieurswetenschappen krijgen de 
kans om samen met hun collega´s van 
biomedische wetenschappen projec-
ten uit te denken rond mobile health. 
En ook in de opleiding informatica, 
economie en statistiek worden kruis-
bestuivingen met andere disciplines 
opgezocht via medestudenten, staf 
leden en onderzoekers. Daarin willen 
we nog verder gaan, want dit zijn kan-
sen voor interessante wisselwerkingen 
tussen onderwijs en onderzoek.“

Kaderen die multi- en interdisciplinai-
re samenwerkingsprojecten binnen 
jullie beleid rond employability skills?
KARIN CONINX: “Dat klopt. Instel-
lingsbreed schoven we zo´n acht jaar 
geleden al vijf generieke employabi-
lity skills naar voor. Multidisciplinair 
samenwerken is er daar één van, 
naast zelfsturend leren en handelen, 
communiceren en presenteren, stake-
holder awareness en ethisch denken 
en handelen. De voorbije jaren heeft 
elke opleiding getracht om de juiste 

en stakeholders – met hun specifieke 
kennis en expertise het verschil pro-
beren te maken. Neem nu studenten 
economie: zij kunnen perfect een 
businessplan uitwerken voor lokale 
ondernemers, maar even goed voor 
projecten in de sociale economie of 
voor vrijwilligersorganisaties. Daar 
kunnen ze met hun expertise toege-
voegde waarde creëren voor de sa-
menleving. Met Community Service 
Learning willen we hen motiveren om 
vanuit een maatschappelijke reflex 

hun academische en employability 
skills te combineren, en oog te heb-
ben voor actuele uitdagingen in een 
brede maatschappelijke context.”

Hoe meet je maatschappelijk en-
gagement?
KARIN CONINX: “Dat is niet een-
voudig, maar het is wel belangrijk 
dat elke opleiding daar vanuit haar 
eigenheid over nadenkt. Goede voor-
beelden en pilootprojecten kunnen 
inspireren. Daarom organiseerden 
we met onze Onderwijsdag eind 
november al een inspiratiedag rond 
dit topic, en voorzien we financiële 
stimulansen om onderwijsinnovatieve 
projecten die hierop focussen extra te 
ondersteunen. Er lopen aan UHasselt 
al heel wat mooie initiatieven. Binnen 
de faculteit Architectuur en kunsten 
zijn de Live Projects een schitterend 
voorbeeld. Masterstudenten zoeken 
in deze projecten – in overleg met 
de lokale gemeenschap – een op-
lossing voor een ruimtelijke kwestie. 
Zo gingen ze het voorbije jaar na 
wat het, deels in onbruik geraakte, 
Kolenspoor in Genk kan betekenen 
voor een productief samengaan van 
werk, wonen en recreatie in de regio. 
Vanuit hun vakspecifieke expertise 
zochten ze, in overleg met de loka-
le stakeholders, naar oplossingen die 
een maatschappelijke meerwaarde 
kunnen betekenen voor alle partijen. 
Dat is Community Service Learning op 
haar best. Maar andere opleidingen 

Ook studenten moeten zich  
afvragen: ‘hoe kan ik een bijdrage 

leveren aan de samenleving?’

balans te vinden tussen academische 
en employability skills. Maar waar 
die employability skills in het verleden 
vaak apart werden aangeboden, 
streven we nu naar een betere inte-
gratie. We zetten duidelijke leerlijnen 
uit en integreren ze – samen met de 
academische skills – in het curriculum. 
Daarbij krijgt elke opleiding uiteraard 
wel de kans om haar eigen accenten 
te leggen. Dat moet ook, want com-
municeren betekent voor een rechten- 
student nu eenmaal iets anders dan 

voor een student wiskunde.”

Jullie introduceren ook het concept: 
Community Service Learning. Wat 
houdt dit in?
KARIN CONINX: “Community  
Service Learning is een onderwijs-
kundige aanpak waarbij je studenten 
uitdaagt om een sterk maatschappe-
lijk engagement op te nemen tijdens 
hun opleidingstraject. Het idee is dat 
we hen stimuleren om – samen met 
maatschappelijke actoren, partners 
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kunnen ervoor kiezen om heel ande-
re accenten te leggen. In de faculteit 
Industriële ingenieurswetenschappen 
erkent men bijvoorbeeld een aantal 
minder opleidingsgebonden engage-
menten. Studenten die een actieve 
rol opnemen in studentenparticipatie, 
tutorprojecten, of als peter of meter 
voor een eerstejaarsstudent, worden 
daarvoor beloond met studiepunten. 
Ook dat is een waardevolle vorm van 
maatschappelijk engagement die we 
ter overweging geven aan andere 
opleidingen. Hoe we die Community 
Service Learning ook invullen, het is 
cruciaal dat we onze studenten uit-
dagen om zichzelf de vraag te stel-
len: hoe kan ik vanuit mijn specifieke 
kennis, skills en persoonlijke interesses 
een bijdrage leveren aan de samen-
leving? Het is wel belangrijk dat elke 
student daarbij de kans krijgt om een 
keuze te maken die bij zijn eigen per-
soonlijkheid en interesses past.”

UHasselt trekt ook resoluut de kaart 
van inclusief onderwijs.
KARIN CONINX: “Ook dat is 
geen stijlbreuk. Inclusief onderwijs is 
een belangrijke uitdaging voor elke 
universiteit. Bij de ontwikkeling van onze 
curricula vormen daarom niet alleen de 
eindcompetenties het uitgangspunt. 
Ook de beginsituatie van de student 
verdient – en krijgt – aan UHasselt de 
nodige aandacht. Met ons onderwijs 
willen we al onze studenten maximale 
ontplooiingskansen bieden, ongeacht 

hun vooropleiding, geslacht of socio-
economische status. Differentiëren 
wordt daarbij steeds belangrijker. 
In het nieuwe onderwijsbeleidsplan 
willen we de mogelijkheden daartoe 
verder verkennen en in onze curricula 
integreren.”

Gebeurt dat op dit moment al?
KARIN CONINX: “UHasselt ontwik-
kelde de voorbije jaren al succesvolle 
trajecten voor excellente studenten. 
Met het twintraject fysica-wiskunde 
geven we studenten de kans om twee 
diploma´s tegelijkertijd te behalen. 
Ook het traject student-onderzoekers 
wil excellente studenten op hun maat 
uitdagen en motiveren. We besteden 
daarnaast veel aandacht aan een be-
tere remediëring en het ontwikkelen 
van remediëringstools, waarvan er 
voorbeelden zijn voor o.a. wiskunde 
en chemie. Daar willen we de ko-
mende jaren nog veel verder in gaan. 
Vorig jaar grepen we in het kader 
van succesvolle studieloopbanen in 
op een aantal studievoortgangsmaat- 
regelen. Met al die verschillende 
maatregelen, remediëringstools, vor-
men van studie- en studieloopbaan-
begeleiding proberen we zo veel 
mogelijk studenten zo sterk mogelijke 
kansen te geven, zonder daarbij de 
lat te laten zakken. Inclusief en excel-
lent: dat hoeven geen tegenstellingen 
te zijn.”
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BASISKWALIFICATIE ONDERWIJS (BKO)

Erkenning voor 

professionaliseringstraject

voor startende docenten

“UHasselt staat bekend om haar inno-
vatieve en studentgerichte onderwijs-
model. Onderwijsprofessionalisering 
voor onze docenten dragen we hoog in 
het vaandel. We zijn dan ook blij met de 
erkenning van het professionaliserings- 
traject voor beginnende docenten als 
BKO-traject voor Basiskwalificatie On-
derwijs”, vertelt vicerector Onderwijs 
Karin Coninx.

“Met deze erkenning spreekt de internatio-
nale evaluatiecommissie haar uitdrukkelijke 
waardering uit voor het gedegen introduc-
tietraject dat UHasselt voor haar startende 
docenten uittekende, conform een aantal 
door hen vooropgestelde criteria. Het beha-
len van deze BKO-erkenning heeft ook een 
meerwaarde in het kader van het ruimere 
Europese kwaliteitslabel HR Excellence in 
Research. Zo tonen we immers aan dat we 
onze professoren de gelegenheid bieden 
zich te professionaliseren op vlak van hun 
onderwijsopdracht en – competenties.” 

NIEUWE SCHOOL

School voor Educatieve Studies (SES) boven de doopvont

Vanaf september 2019 ondergaan de academische lerarenopleidingen een grondige 
transformatie. Als voorbereiding daarop centraliseerde UHasselt haar onderzoek naar 
onderwijs alvast in de School voor Educatieve Studies. 

“We zijn al een paar jaar intensief aan 
de slag met de voorbereidingen voor 
SES”, vertelt vicerector Onderwijs 
Karin Coninx. “We centraliseerden 
het onderzoek naar onderwijs in 
deze interfacultaire school, versterkten 
onze contacten met middelbare 
scholen, organiseerden STEM-dagen 
voor leerkrachten en bouwden een 
sterke wisselwerking uit tussen SES 
en de faculteiten. Voor een civic 
universiteit kan het belang van een 
goed werkende lerarenopleiding 
nauwelijks overschat worden.” 

START MASTERS 
HANDELSWETENSCHAPPEN

63 masterstudenten 

starten aan UHasselt

Drie jaar na de oprichting van de oplei-
ding handelswetenschappen startten 
de 63 eerste UHasselt-studenten aan 
hun masteropleiding. 
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NIEUWE FACULTEIT REVALIDATIEWETENSCHAPPEN

Een zevende faculteit voor UHasselt

In november 2018 werd, in aanwezigheid van minister voor Volksgezondheid 
Jo Vandeurzen, de nieuwe faculteit Revalidatiewetenschappen voorgesteld. 
Daarmee lanceert UHasselt haar zevende faculteit.

“Anno 2018 is de rol van de 
zorgverlener, zoals de kine-
sitherapeut of ergotherapeut, 
veel breder geworden. De 
klinische expert behandelt 
niet alleen lichamelijke aan-
doeningen, maar zet ook in 
op gezondheidspreventie en 
het fysiek en sociaal welbe-
vinden van de patiënt. Aan 
onze nieuwe faculteit willen 
we daarop inzetten en de 
interdisciplinaire zorgverlener 
van de toekomst opleiden”, 
aldus kersvers decaan prof. 
dr. Peter Feys.

FIT-PARAMETER

Bereken je slaagkans!

UHasselt ontwikkelde een nieuwe tool 
om de slaagkansen van jongeren aan de 
universiteit beter te kunnen inschatten. 
De voorspellende kracht van die nieuwe 
tool blijkt dubbel zo groot als die van de 
huidige ijkingsproef.

DE OVERSTAP
Om de slaagkansen van jongeren aan de 
universiteit te berekenen, kijkt de tool naar 
de vooropleiding én het puntengemiddelde 
van de jongere. Op basis van de databank 
hoger onderwijs, die vijf opeenvolgende 
jaren de overstap van tienduizenden jonge-
ren in kaart bracht, wordt aan elke over-
stap - bijv. van Latijn-Wetenschappen naar 
Rechten - een fitwaarde toegekend op een 
schaal van 0 tot 9.

VIRTUEEL LEERPLATFORM

Krik je basiskennis chemie (op je eigen tempo) op!

UHasselt ontwikkelt met SO2HO een virtueel leerplatform dat  
studenten aan de universiteit én jongeren uit het laatste jaar secundair  
onderwijs helpt om hun kennis van chemie op te frissen en bij te werken.

Ontdek het platform op www.so2ho.be
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“KLAAR VOOR DE  
VOLGENDE VERSNELLING”

DIRECTEUR TECH TRANSFER OFFICE. ELKE PIESSENS

“Tech Transfer is gebaseerd op een civic engagement: kennis die aan UHasselt ontwikkeld wordt, zo vlot mogelijk 

verspreiden naar de maatschappij en dáár het verschil maken. Nu UHasselt die civic gedachte ook expliciet in haar 

missie verankerde, hebben we onze organisatiestructuur nog beter afgestemd op die focus. De fundamenten 

liggen er. We zijn klaar om verder te schakelen”, zegt ir. Elke Piessens, directeur van Tech Transfer Office.

MEER SLAGKRACHT
Een civic missie voor UHasselt be-
tekent geen stijlbreuk voor de Tech 
Transfer Office.
ELKE PIESSENS: “Absoluut niet. 
Onze rol bestond er altijd al in om 
alle UHasselt-kennis – via samen- 
werkingscontracten, licenties en spin-
offs - uit te dragen naar de samen- 

leving, en om tegelijkertijd interessan-
te maatschappelijke en economische 
opportuniteiten op te sporen om er in 
ons onderzoek mee aan de slag te 
gaan. Dat onze universiteit de civic 
idee nu in haar missie expliciteert, 
geeft het Tech Transfer Team (TT Team) 
vooral meer slagkracht. Het zorgt 
ervoor dat UHasselt-onderzoekers 

zichzelf nog meer de vraag gaan stel-
len: wat is de meerwaarde van mijn 
onderzoek voor de samenleving? En 
op welke manier kan ik vanuit mijn rol 
daartoe bijdragen?”

Focust het TT Team vooral op  
economische valorisatie?
ELKE PIESSENS: “Uiteraard is econo-

mische valorisatie voor ons belangrijk. 
Kennistransfer heeft nu eenmaal vaak 
als doel om bedrijven te helpen innove-
ren en hen op die manier economisch 
sterker te maken, maar vaak kan je 
dat economische en maatschappelijke 
niet helemaal van elkaar loskoppelen. 
Farmaceutische bedrijven die betere  
behandelingsmethodes op de markt 
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2018

690 onderzoekscontracten voor 
dienstverlenend én contractvernieu-
wend onderzoek afgesloten voor een 
totaalbedrag van  21.213.882,05 €

Waarvan 559 innovatieve onderzoeks-
opdrachten met een factuurbedrag 
onder de 20.000 euro  voor een 
totaalbedrag van 1.183.768,55 €
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 WERKINGSJAAR  
1 januari 2018 -  

31 december 2018

21.213.882 €1.183.768 €

In vergelijking met voorbije 4 jaar:

In 2018 liepen er 63 octrooiaanvragen 

2014 60 octrooiaanvragen 

63 octrooiaanvragen

2015 67 octrooiaanvragen

2016 69 octrooiaanvragen

2017 74 octrooiaanvragen

DV  
< 10.000€

DV <= 10.000€  
< 125.000€

DV> 
= 125.000€

CVN  
<125.000€

CVN <= 
125.000€ TOTAAL

2014 aantal 574 25 1 59 28 687
totaal bedrag 1.194.974,48 1.413.285,89 141.707,80 2.005.939,13 9.804.223,39 14.560.130,69

2015 aantal 546 39 1 54 25 665
totaal bedrag 1.232.783,45 2.004.680,13 143.182,80 2.355.906,40 7.355.583,30 13.092.136,08

2016 aantal 615 32 1 47 24 719
totaal bedrag 1.334.385,43 1.495.312,84 172.240,30 2.285.472,37 9.118.766,19 14.406.177,13

2017 aantal 667 21 1 45 36 770
totaal bedrag 1.510.117,02 813.633,82 371.199,55 2.097.973,83 10.746.523,63 15.539.447,85

2018
aantal 559 17 3 60 51 690   

totaal bedrag 1.183.768,55 612.974,85 786.642,40 2.576.011,64 16.054.484,61 21.213.882,05

OCTROOIAANVRAGEN

4  
werden 

ingediend 
in 2018

2  
werden 

vorig jaar 
toegekend

2 
SPIN-OFFS  

worden opgericht  
in 2018: Safety & HR  

Solutions + Avroxa
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brengen, creëren daarmee ook 
maatschappelijke winst. Hetzelfde 
geldt voor innovaties op het terrein 
van hernieuwbare energie en bat-
terij-onderzoek. Toch helpen we 
vanuit het TT Team ook heel bewust 
UHasselt-onderzoeksresultaten mee 
uitdragen die misschien niet meteen 
tot grote economische winst leiden. 
Denk aan het onderzoek rond de  
impact van groen op stress-gerelateer-
de klachten en burn-outs, wellbeing 
in architectuur, toegankelijkheid van 
zorg of diversiteit: ook die onder-
zoeken helpen we vertalen naar de  
samenleving.”

DE KROONJUWELEN  
OP DE KROON
Tech Transfer wordt traditioneel 
vooral geassocieerd met octrooien 
en spin-offs.
ELKE PIESSENS: “Octrooien en spin-
offs gelden inderdaad een beetje 
als de kroonjuwelen van kennis- en 
technologietransfer. Ze worden vaak 
gezien als een graadmeter voor suc-
ces, terwijl ze eigenlijk maar een deel 
van het verhaal zijn. Uiteraard zijn wij 
enorm fier op onze kroonjuwelen, de 
twee spin-offs die we het voorbije jaar 
oprichtten, maar de kroon onder die 
juwelen moet ook groot genoeg zijn. 
(lacht) Wil je valorisatie echt goed 
faciliteren? Dan moet je in de eerste 
plaats investeren in een stevige basis 
van onderzoekssamenwerkingen. Van 
daaruit volgen de patenten, licenties 

en spin-offs als het ware vanzelf.”

De cijfers van 2018 zien er op dat 
vlak veelbelovend uit.
ELKE PIESSENS: “Het aantal dienst-
verleningscontracten is op hetzelfde  
niveau gebleven, maar het bedrag 
dat we genereren uit vernieuwend 
contractonderzoek is impressionant 
gegroeid. Dat vertelt ons twee dingen: 
enerzijds maken die cijfers duidelijk 
dat we onze regionale rol nog steeds 

ter harte nemen. We blijven doel- 
bewust bedrijven uit de regio onder-
steunen bij hun innovaties. Die vele, 
kleine dienstverleningsopdrachten die 
wij voor lokale bedrijven uitvoeren, 
vormen misschien financieel maar een 
fractie van de contractonderzoeks 
inkomsten, maar de return voor de 
regio is meestal wel heel concreet. 
Dat vinden we nog steeds belangrijk. 
Anderzijds zijn we ook ontzettend blij 
dat het aantal grote, innovatieve, dis-

ruptieve onderzoeksprojecten enorm 
gegroeid is. Daaraan zie je immers 
dat onze universiteit volop aan het 
groeien is: in schaalgrootte, kennis 
en toegevoegde waarde voor de  
industrie en samenleving. We werkten 
intensiever samen met grote industrië-
le spelers, evolueerden van 81 naar 
111 opdrachten per jaar. En ook het 
totaalbedrag steeg imposant van 13 
naar 18 miljoen euro.”
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WITTE RAVEN
Hoe verklaar je die succesvolle  
cijfers?
ELKE PIESSENS: “Enerzijds is er de 
groei van de universiteit en het aantal 
onderzoekers, maar anderzijds heb-
ben we de TechTransfer-werking de 
afgelopen jaren grondig herdacht. 
Waar we in 2007 startten met een 
klein TT Team van drie medewerkers 
zijn we vandaag een performante 
dienst met een centraal expertteam 
én lokale business developers die 
met twee voeten in het UHasselt- 
onderzoek staan. We centraliseer-
den alle expertise rond contracten, 
juridische dienstverlening, spin-off-
creatie, marcom, Proof-of-Concept- 
financiering en beleid, en bouwden nog 
kortere en krachtigere lijnen uit met de  
UHasselt-onderzoeksinstituten, -centra 
en -groepen.”

Wat is precies de rol van de  
business developers?
ELKE PIESSENS: “Aan UHasselt is er 
geen gebrek aan baanbrekend onder-
zoek dat in de buitenwereld het ver-
schil kan maken, maar zonder onze 
business developers is het onbegon-
nen werk om inhoudelijk-academisch 
in te schatten welke onderzoeksoutput 
echt valorisatiepotentieel heeft. De 
business developers, die gefinancierd 
worden vanuit het Industrieel On-
derzoeksfonds (IOF) zijn onze witte  
raven. Zij beschikken zelf over een 
stevige wetenschappelijke achter-

grond in hun onderzoeksdomein en 
begrijpen perfect waar hun collega 
-onderzoekers mee bezig zijn. Welke 
onderzoeksprojecten dragen valori-
satiepotentieel in zich? Waarin ligt 
de grootste meerwaarde voor het 
bedrijf? Welke resultaten kan zo´n 
samenwerking opleveren? Zij kunnen 
dat vanuit hun rol perfect inschatten. 
In tandem met de centrale TT-experten 
zoeken we dan samen naar manieren 
om die opportuniteiten in effectieve 
kennistransfer te vertalen. Onze cen-

trale experten geven expertadvies en 
bemiddelen – op zakelijk en juridisch 
vlak – met externe partners. Die aan-
pak werkt.”

TREKKEN EN DUWEN
Focussen jullie op technologiepush 
of -pull?
ELKE PIESSENS: “Onze business  
devellopers speuren zowel binnen 

hun eigen onderzoeksinstituut als in 
de brede samenleving naar valorisa-
tie-opportuniteiten. Ze zijn dé inhou-
delijke aanspreekpartners voor bedrij-
ven en organisaties die met UHasselt 
willen samenwerken. Ze participeren 
actief – en proactief - in allerlei do-
meinspecifieke platformen en netwer-
ken, en werken structureel samen met 
de Vlaamse Strategische Onderzoeks-
Centra (SOCs) Vito, imec, Flanders 
Make en VIB, én met de zes Vlaamse 
speerpuntclusters. Hun aanwezigheid 

in die netwerken is bijzonder waar-
devol, want zo houden ze de vinger 
aan de pols. Welke trends bewegen 
in hun onderzoeksdomein? Naar wel-
ke innovaties is de industrie op zoek? 
En waar kunnen we linken leggen met 
het onderzoek dat aan UHasselt ge-
beurt? Het nieuwe onderzoeksinstituut 
Datascience mondt bijvoorbeeld voort 
uit dit soort interacties. 

Er rust een zware taak op die  
business developers?
ELKE PIESSENS: “Dat klopt, maar 
we proberen hen wel heel goed te 
begeleiden. We trainen hun softskills 
in workshops, investeren in een value 
-selling-opleidingstraject, en voorzien 
ook heel wat kansen om ook van el-
kaar te leren in een Lerend Netwerk. 
Maar het blijft een uitdaging om hun 
takenpakket duidelijker af te bakenen 
en ervoor te zorgen dat onze witte ra-
ven niet te snel uitvliegen, want ook 
de industrie ziet veel potentieel in 
deze profielen.”

DE VOLGENDE VERSNELLING
Willen jullie de komende jaren op 
hetzelfde elan doorgaan?
ELKE PIESSENS: “Onze 9 business 
developers dekken bijna de onder-
zoeksexpertise van de volledige uni-
versiteit af, maar gezien de groei van 
UHasselt en de beperkte IOF-capaciteit, 
kunnen zij op dit moment niet op alles 
inspelen. We zien dus een duidelijke 
nood om de IOF-capaciteit minstens 
met dezelfde tred als de universiteit te 
laten groeien. UHasselt is intussen groot 
genoeg om een stevige kritische massa 
qua onderzoek en valorisatie uit te bou-
wen, en nog klein genoeg om optimaal 
gebruik te maken van de korte lijnen en 
de wendbaarheid van de organisatie. 
De komende jaren zal deze structuur 
nog verder zijn vruchten afwerpen. Het 
fundament ligt er. Wij zijn klaar voor de 
volgende versnelling.”

Onze universiteit is volop aan het 
groeien: in schaalgrootte, kennis 

én toegevoegde waarde voor de 
industrie en samenleving
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JOBDATE EN DE LIMBURGSE  
JOBBEURS

Ontmoet je toekomstige 

werkgever!

UHasselt wil haar studenten niet alleen 
klaarstomen voor een boeiende job. Ze 
wil ook de sprong naar de arbeidsmarkt 
vermakkelijken. Met events als de Lim-
burgse Jobbeurs en Jobdate bracht de 
universiteit, samen met Hermes Alumni, 
ook het voorbije jaar studenten en 
werkgevers dichter bij elkaar. 

Met haar twaalf edities is de Limburgse 
Jobbeurs intussen een referentie. Op de 
enige masterbeurs in Limburg ontmoetten 
meer dan 80 bedrijven meer dan 500 high  
potentials. En ook de Limburgse Job- 
date was met meer dan 200 jobdates een 
succes. Meer dan 30 bedrijven gingen het 
gesprek aan met meer dan 100 studenten 
en doctorandi. 

MEER VERNIEUWEND CONTRACTONDERZOEK

Van 16 naar 23 miljoen euro

“Het totale bedrag dat TTO in 2018 genereerde uit dienstverleningsopdrachten en con-
tractvernieuwend onderzoek groeide het voorbije jaar imposant: van 16 naar 23 miljoen 
euro. De grootste stijging situeert zich op vlak van vernieuwend contractonderzoek. Op 
een jaar tijd stegen de inkomsten in dat domein maar liefst van 13 naar 18 miljoen euro”, 
vertelt ir. Elke Piessens, directeur van de Tech Transfer Office. “Die cijfers maken heel 
zichtbaar dat onze universiteit volop aan het groeien is: in schaalgrootte, kennis en toe- 
gevoegde waarde voor de industrie en samenleving.”

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

TT Team in Tanzania

Van bij de start was TTO al betrokken 
bij VLIR-UOS-projecten van UHasselt, 
maar in 2019 nemen ze voor het eerst 
de rol van projectleider op in een VLIR-
UOS-project in Tanzania.

“Tot nu toe organiseerden we vooral 
workshops voor universiteiten uit het 
Zuiden rond onze werking en structuur, 
contractmodellen of business develop-
ment voor universiteiten in het Zuiden. 
Met dit nieuwe project gaan we veel 
verder en helpen we een universiteit uit 
Tanzania vier jaar bij het opzetten van 
een TT Team en een wetenschapspark 
met incubatorwerking”, legt ir. Elke 
Piessens uit.

DE KROONJUWELEN

Twee nieuwe spin-offs

In 2018 werden twee nieuwe UHasselt-
spin-offs opgericht: SAFE. T Fleet & HR 
Prevention en Avroxa.

Met SAFE. T Fleet & HR Prevention lan-
ceert UHasselt een geïntegreerd preventie- 
platform voor het verhogen van de veilig-
heid, eco-efficiëntie en het functioneren van 
chauffeurs in de transportsector.

Het technologie-gebaseerd bedrijf 
Avroxa is gegroeid uit onderzoeks 
expertise van UHasselt en UGent rond ultra- 
gedefinieerde poly(2-oxazoline)s. Deze 
polymeren worden ontwikkeld voor toepas-
singen in geneesmiddelen, diagnostica en 
biomaterialen.
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DEEL 2

3 GRAND
CHALLENGES
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EEN UNIVERSITEIT DIE VANUIT HAAR  
ONDERWIJS EN ONDERZOEK MEEBOUWT AAN 

EEN DUURZAME MAATSCHAPPIJ
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“WAT LEVEREN GROENDAKEN 
EN -GEVELS ÉCHT OP?”

DR. IR. KATHLEEN SMOLDERS EN PROF. DR. TOM ARTOIS

Luchtvervuiling neemt wereldwijd duizelingwekkende proporties aan. En de gevolgen van klimaatopwarming 

worden steeds meer voelbaar. Vooral in onze steden. Maar hoeveel groendaken heb je nodig om het fijn stof terug 

te dringen? En hoeveel gezondheidswinst kunnen groendaken en -gevels precies opleveren? UHasselt onderzoekt 

het – voor het eerst - in het overkoepelende onderzoeksproject EcoCities.

BEREKEN HET VOORDEEL
Werd de meerwaarde van groen-
daken nog niet eerder in kaart ge-
bracht?
KATHLEEN SMOLDERS: “Algemeen 
wordt aangenomen dat groendaken 
en -gevels bijdragen tot een gezon-
dere leefomgeving met gevarieerde 
biodiversiteit. We weten dat ze een 
aantal zogenaamde ecoysteem- 

diensten uitvoeren die relevant zijn om 
de effecten van klimaatverandering en 
luchtvervuiling in onze steden te hel-
pen opvangen. Zo kunnen ze helpen 
om stedelijke vervuiling te verminde-
ren, fijn stof op te vangen en zelfs af 
te breken, extreme hitte te bufferen, en 
ons beter tegen overstromingen be-
schermen. Uit recent onderzoek blijkt 
bovendien dat de aanwezigheid van 

groen onze mentale en fysieke ge-
zondheid kan verbeteren. Mensen 
voelen zich jonger, productiever en 
gelukkiger in een groene omgeving.”
TOM ARTOIS: “Maar het is de eerste 
keer dat we op een vergelijkende, ge-
integreerde manier in kaart brengen 
welke concrete effecten verschillende 
types groendaken en -gevels precies 
hebben. Welke ecosystemen vervul-

len ze precies? Op welke manier 
verschillen de effecten per type? En 
hoeveel vierkante meter groendak of 
-gevel heb je nodig om de gewenste 
impact te creëren? Dat werd nooit eer-
der in kaart gebracht.”
KATHLEEN SMOLDERS: “Met de  
resultaten van dit onderzoek wil-
len we overheden helpen om een  
evidence based beleid rond groen 
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daken en -gevels uit te werken.  
Sommige gemeentes subsidiëren van-
daag al groendaken omdat ze hopen 
daarmee het fijn stof terug te dringen 
in bepaalde wijken. Maar slaagt een 
eenvoudig groendak met sedumplant-
jes daar ook in? Of zijn er betere ty-
pes om dat probleem aan te pakken? 
Wij willen onze resultaten uiteindelijk 
vertalen in een online tool waarmee 
de overheid heel concreet kan gaan 
bepalen welk type groendak of -ge-
vel het best geschikt is voor elke eco 
systeemdienst.”

360-GRADENPERSPECTIEF
Hoeveel types groendaken zijn er?
TOM ARTOIS: “Wij onderscheiden 
twee grote soorten: de hele eenvou-
dige groendaken met sedumplantjes 
die je bijna op elk dak kan plaatsen; 
en groendaken met grassen en krui-
den die een dikkere substraatlaag 
vereisen. Die tweede soort kan niet 
op elk dak geplaatst worden, maar 
levert op vlak van biodiversiteit wel 
meer rijkdom op. In onze experimen-
teerbakken variëren we bovendien 
niet alleen de plantkeuzes, maar ook 
de laagdikte en de organische inhoud 
van het substraat. Bovendien gaan 
we na of de biodiversiteit, de water-
huishouding en de nutriëntencycli van 
een groendak veranderen als we bio-
char vermengen in het substraat.”
KATHLEEN SMOLDERS: “Ook de leef-
tijd van het groendak krijgt een plaats 
in het onderzoek. We voeren ons  

onderzoek immers niet alleen in nieu-
we experimenteerbakken uit, maar 
ook op bestaande groendaken.”

Wat onderzoeken jullie precies?
TOM ARTOIS: “In eerste instantie kij-
ken we naar de biodiversiteit van die 
groendaken en -gevels. Wij brengen 
zowel fauna als flora in kaart, inclusief 
de schimmel- en bacterieflora. Onder 
andere bodemaaltjes, springstaartjes 
en regenwormen krijgen een plaats in 

ons onderzoek. We gaan nauwgezet 
na: welke organismen bevinden zich 
op het groendak of op de groengevel? 
Hoe werkt dat ecosysteem? En ook: 
welke ecosysteemdiensten vervult het? 
Doen de planten op een bepaald type 
dak vooral aan koolstofopvang of  
breken de bacteriën gemakkelijker gif-
tige stoffen af tot minder giftige com-
ponenten? En welk type beschermt het 
best tegen klimaatextremen?”
KATHLEEN SMOLDERS: “De CMK- 

collega´s uit de onderzoeksgroep  
milieu-economie drukken de waarde 
van sommige van die ecosysteemdien-
sten heel concreet uit in euro´s. Hoe-
veel is die extra bescherming tegen 
klimaatextremen of de opvang van 
fijn stof in een bepaalde wijk effectief 
waard? Hoeveel gezondheidskosten 
sparen we door de inplanting van 
groendaken en -gevels op korte en 
lange termijn? Al die informatie willen 
we in een handige tool samenbrengen  
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zodat overheden en burgers heel 
eenvoudig en laagdrempelig kunnen 
nagaan welk de meest efficiënte ty-
pes groendak of groengevel zijn voor 
elke ecosysteemdienst, wat het kost en 
hoe lang het duurt voor de installatie 
zichzelf heeft terugbetaald. Uiteraard 
hangt de meerwaarde ook altijd 
af van de schaal: gaat het om één  
woning, een straat of een hele wijk? 
Als je echt impact wil creëren, zal je 
gericht acties moeten nemen.”

GEBUNDELDE KRACHTEN
Voor dit onderzoek werken jullie met 
heel veel partners samen.
KATHLEEN SMOLDERS: “Dat is 
logisch, want er komt ook heel wat 
expertise samen in dit project. We 
benaderen topics echt vanuit een 
360-gradenperspectief. Alleen al 
binnen het Centrum voor Milieukun-
de (CMK) van UHasselt bundelen we 
de expertise van de onderzoeksgroe-
pen Dierkunde (Biodiversiteit & Toxi-
cologie), Milieubiologie en Milieu- 
economie. Daarnaast werken we sa-
men met onze partners van Universi-
teit Antwerpen, hogeschool PXL en het 
Wetenschappelijk en Technisch Cen-
trum voor het Bouwbedrijf (WTCB). 
Met dit consortium hebben we een 
onderzoeksbeurs van 2.4 miljoen 
euro van het Fonds voor Wetenschap-
pelijk Onderzoek gekregen.”
TOM ARTOIS: “In dat consortium 
zitten ook beleidsmakers en bedrij-
ven die groendaken aanleggen of 

substraten aanmaken. En we werken 
ook nauw samen met de vrijwilli-
gers van de Limburgse Koepel voor  
Natuurstudie (Likona). Zij hebben een 
ongelooflijke expertise in het determi-
neren van macro-invertebraten. Die 
expertise komt ons bijzonder goed 
van pas. Zonder hun hulp zou het een 

pak moeilijker worden om de immen-
se hoeveelheid data, die dit project 
oplevert, te verwerken.”

Jullie werken ook samen met een 
middelbare school. Waarom?
TOM ARTOIS: “We plaatsten onze 
experimenteerbakken op de speel-
plaats van secundaire school Campus 
Het Spoort in de stationsomgeving 
van Mol. Op die manier willen het 
wetenschappelijke onderzoek letterlijk 
dichter bij de jongeren brengen. We 
voorzien een proefopstelling waar 
zij zelf mee aan de slag kunnen, en  

organiseren in overleg met de leer-
krachten ook lessen en seminaries 
waarin we over ons onderzoek ver-
tellen.”
KATHLEEN SMOLDERS: “Als civic  
universiteit vinden we het niet alleen 
belangrijk om maatschappelijk rele-
vant onderzoek te voeren. We willen 

dat onderzoek ook zo breed moge-
lijk vertalen naar de maatschappij en 
onderweg ook jongeren warm maken 
voor dat onderzoek.”

GROENERE EN GEZONDERE 
STEDEN
Wanneer zijn jullie tevreden?
TOM ARTOIS: “Als we met ons on-
derzoek onze steden een klein beetje 
groener en gezonder kunnen helpen 
maken. Zoals we vandaag bezig zijn, 
kan het niet verder. Luchtvervuiling is let-
terlijk een hot issue dat belangrijke ge-
zondheidsrisico´s met zich mee brengt. 

Door meer natuur naar de stad te bren-
gen, kunnen we die negatieve gevol-
gen helpen indijken. En hoewel ruimte 
beperkt is in de stad, blijven vandaag 
nog te veel vierkante meters beton on-
benut. Groendaken en -gevels kunnen 
het verschil maken. Dat wéten we nu 
al. Wij hopen met dit onderzoek ook 
een hapklaar recept te kunnen schrij-
ven zodat beleidsmakers heel gericht 
en op de juiste schaal groendaken 
en -gevels kunnen inplanten. Worstelt 
een bepaalde gemeente in een wijk 
met te veel fijn stof? Of zijn er straten 
die zwaar lijden onder wateroverlast? 
Met de tool die wij straks ontwerpen, 
kunnen beleidsmakers in een hand-
omdraai de beste oplossing op maat 
vinden. Dan kunnen zij op basis van 
die input in verkavelingsvergunningen 
laten opnemen dat iedereen in een be-
paalde straat een groendak of -gevel 
moet voorzien, of ze kunnen incentives 
voorzien als gerichte subsidies of be-
lastingsverminderingen.”
KATHLEEN SMOLDERS: “Met onze 
tool kunnen ze straks zelfs bereke-
nen wat hun investeringen kosten en 
hoe lang het duurt om die terug te 
verdienen. Wij hopen dat we met 
deze laagdrempelige, wetenschap-
pelijk onderbouwde tool mee aan 
een oplossing kunnen bijdragen. Als 
onze steden daardoor straks een stuk-
je groener en gezonder zijn, en we 
de negatieve gevolgen van klimaat-
opwarming beter kunnen opvangen, 
winnen we daar immers allemaal bij.”

Met ons onderzoek willen we  
steden een klein beetje groener 

en gezonder helpen maken
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“MOBILITEIT HERVORMEN EN 
DUURZAMER MAKEN”

DAMIAN ROBINSON. ALUMNUS MOBILITEITSWETENSCHAPPEN

In steden zijn deelautosystemen nu al in opmars. Die trend zal zich alleen nog verder doorzetten. Mobiliteit wordt 

een dienst, met abonnementsformules op maat van onze behoeftes. Maar is de consument klaar voor Mobility 

as a Service (MaaS)? En waar heeft hij precies behoefte aan? Damian Robinson onderzocht het in 2018 in zijn 

masterthesis mobiliteitswetenschappen. En dat leverde hem de AXA Award 2018 op.
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Wat moeten we verstaan onder  
Mobility As A Service (MaaS)?
DAMIAN ROBINSON: “Tot nu toe 
toe herleiden we mobiliteit nog vaak 
tot het bezit van een eigen auto, fiets 
of bromfiets. MaaS herdefinieert het 
tot een dienst. Willen we ons makke-
lijk kunnen verplaatsen? Dan moeten 
we vlot toegang hebben tot mobiliteits-
diensten zoals deelauto´s, deelfietsen 
en het openbaar vervoer. En we moe-
ten ook snel tussen die verschillende 
diensten kunnen schakelen. Maar zelf 
over een eigen voertuig beschikken, is 
geen voorwaarde meer.”

Er zijn al heel wat deelautosystemen 
op de markt?
DAMIAN ROBINSON: “Dat klopt. 
Zeker in steden zijn die innovatieve 
mobiliteitsdiensten in opmars. Mensen 
zien er de voordelen van in, en die 
trend zal zich alleen nog maar verder 
doorzetten. Toch ontbreekt vandaag 
nog een overkoepelend kader. Op 
dit moment is het voor de consument 
nog te complex om verschillende  
mobiliteitsdiensten met elkaar te com-
bineren. Woon en werk je in de stad? 
Dan kom je met het openbaar vervoer 
en fietshuur al een heel eind. Maar 
toch wil je misschien af en toe een 
deelauto huren voor langere afstan-
den. Ben je een intensievere mobili-
teitsgebruiker? Dan wordt die deel- 
auto wellicht belangrijker, maar dat 
wil niet zeggen dat je in het weekend 
eens geen elektrische step wil huren 

om je te verplaatsen. Wie vandaag 
een duurzaam mobiliteitspakket op 
zijn maat wil samenstellen, moet veel 
tijd en energie investeren om alle 
apps en vervoersmogelijkheden te 
ontdekken en te gebruiken. Zelfs voor 
mij als mobiliteitsdeskundige is het 
een hele uitdaging om alle diensten in 
België in kaart te brengen die mij hel-
pen om mij autoloos te verplaatsen. 
De meeste mensen kennen hun opties 
gewoonweg niet. Het mobiliteits-
landschap is bijzonder versnipperd.  

Er worden nog te weinig kruisverban-
den gemaakt. Tussen de traditionele 
mobiliteitsaanbieders en de consument 
zullen app-bouwers alle mobiliteits 
mogelijkheden moeten gaan centra-
liseren in duidelijke pakketten. Een 
beetje zoals je gsm-abonnement van-
daag.”

Wat heb jij in je masterproef precies 

onderzocht?
DAMIAN ROBINSON: “Is de con-
sument klaar voor MaaS? Zouden ze 
geïnteresseerd zijn in één overkoe-
pelende, gebruiksvriendelijke dienst 
die traditionele mobiliteitsdiensten 
van het openbaar vervoer aanvult 
met gedeelde mobilitietsdiensten die 
flexibele verplaatsingen met meerdere 
vervoersmanieren mogelijk maken? 
Welke vervoersmiddelen zou zo´n 
pakket voor hen moeten combine-
ren? En wat verwachten ze van zo´n  

single mobility service? Eigenlijk ging 
ik na op welke manier MaaS het best 
georganiseerd kan worden om het 
concept succesvol te maken.”

Hoe ben je daarbij tewerkgegaan?
DAMIAN ROBINSON: “Ik concen-
treerde mij op Leuven en organiseer-
de een grootschalige online bevra-
ging bij de lokale bevolking om hun  

behoeften en voorkeuren in kaart te 
brengen. Ik verdeelde alle respon-
denten in acht mobiliteitssegmen-
ten volgens een eerder ontwikkelde  
SEGMENT-aanpak: respondenten 
uit de eerste vier segmenten willen 
absoluut een auto kunnen gebruiken: 
sommigen heel fanatiek voor elke 
verplaatsing, anderen maken elke 
keer opnieuw een praktische afwe-
ging tussen comfort, duurzaamheid 
en prijs. In een ander segment willen  
mobiliteitsgebruikers bewust geen auto  
gebruiken voor hun verplaatsingen, en 
nog anderen hebben op dit moment 
misschien geen auto, maar ze zou-
den er wel graag eentje willen. Op 
basis van dat segment, kunnen we 
assumpties maken over de voorkeur 
voor MaaS- en mobiliteitsdiensten.”

Wat bleek uit de resultaten?
DAMIAN ROBINSON: “De helft van 
de bevraagden vond het geen pro-
bleem om niet over een eigen auto te 
beschikken, en 73 procent zou MaaS 
gebruiken als het goed uitbouwd is. 
Autofanatici zijn uiteraard het minst 
gemotiveerd om een andere keuze te 
maken, maar de meerderheid heeft 
interesse in dat nieuwe mobiliteitscon-
cept. Velen bleken vooral geïnteres-
seerd in on-demand-diensten zoals de 
belbus en autodelen. Meer mensen 
willen een gedeelde taxi gebruiken 
dan een normale taxi. Daarnaast viel 
vooral de grote variëteit op aan ver-
voersmiddelen die gebruikers zoeken. 

Consumenten willen niet alleen 
een auto delen, maar ook  

bakfietsen, elektrische fietsen  
en e-steps
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Consumenten willen niet alleen een 
auto delen, maar ook bakfietsen, elek-
trische fietsen en e-steps.”

Wat moet zo´n MaaS-applicatie 
kunnen? 
DAMIAN ROBINSON: “Eerst en 
vooral moet het overzichtelijk en trans-
parant de diensten van zo veel moge-
lijk mobiliteitsverstrekkers – openbare 
vervoersmiddelen en mobiliteitsdienst-
bedrijven – samen brengen. De ge-
bruiker moet in de app op elk moment 
eenvoudig de kosten en het comfort 
van elke verplaatsing kunnen evolu-
eren. Eén klik moet volstaan om alle 
correcte informatie bij elkaar te krijgen 
en voor elke verplaatsing de beste 
keuze te kunnen maken. Hoe scoort 
elke mobiliteitsoptie op vlak van com-
fort en prijs? Hoeveel procent van 
de tijd zijn de bussen op tijd? Is een 
gedeelde taxi op deze locatie een 
optie? De consument moet zijn opties 
kennen en een juist beeld hebben van 
wat elke optie precies inhoudt.”

Welke rol speelt de overheid in dit 
verhaal?
DAMIAN ROBINSON: “Mobiliteit is 
de ruggensteun van onze economie: 
als mensen zich morgen niet vlot kun-
nen verplaatsen dan stort onze wel-
vaart in elkaar. Maar duurzaamheid 
is een issue en auto´s produceren op 
dit moment een derde van onze totale 
CO2-uitstroom. MaaS draagt een 
gigantisch potentieel in zich om onze 
mobiliteit te hervormen en duurzamer 
te maken, maar dan mag MaaS niet 
op overheidsgeld draaien. Alleen 
wanneer het concept zelfbedruipend 
en winstgevend is, zal het op lange 
termijn succesvol zijn. De overheid 
moet alle verschillende individuele 
transportmiddelen ondersteunen en 
mee tot bloei brengen in de vrije 
markt. Ze moet MaaS goed regule-
ren, maar mag zeker het traditionele 
openbaar vervoer in dit model niet be-
voordelen. Op zo´n platform moeten 
alle opties gelijkwaardig zijn.”

Wie is Damian Robinson?
 

DAMIAN ROBINSON studeerde geografie en milieuwetenschap-
pen in Trinidad en Tobago, zijn land van herkomst. In 2018 behaal-
de hij zijn diploma van de masteropleiding Transportation Sciences 
aan UHasselt. Vandaag werkt hij als junior consultant bij MINT, een 
verkeersadviesbureau in Mechelen.

45



46



“LUCHTVERVUILING BEÏNVLOEDT 
ONZE GEZONDHEID, AL VAN 

VÓÓR ONZE GEBOORTE”

PROF. DR. TIM NAWROT EN PROF. DR. MICHELLE PLUSQUIN - CENTRUM VOOR MILIEUKUNDE

Het voorbije jaar regende het prijzen voor de wetenschappers van de onderzoeksgroep Milieubiologie. Met hun 

onderzoek naar de gezondheidseffecten van luchtvervuiling verleggen ze grenzen. En daar kregen ze in 2018 de 

erkenning voor van de European Research Council en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde.
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Het was een goed jaar voor klimaat- 
en luchtverontreinigingsonderzoe-
kers. De maatschappelijke belang-
stelling voor jullie domein steeg 
enorm.
TIM NAWROT: “Scholieren die op 
straat komen voor een sterker kli-
maatbeleid, bedrijfsleiders die zich 
geëngageerd tonen in die strijd, het 
succes van Curieuzeneuzen,… Die 
massale belangstelling voor klimaat- 
opwarming en luchtverontreiniging 
heeft mij positief verrast.”

EEN HYPERCOMPETITIEVE  
ONDERZOEKSDISCIPLINE
Vinden jullie door die grote 
maatschappelijke relevantie ook  
makkelijker onderzoeksfinancie-
ring?
MICHELLE PLUSQUIN: “Dat zijn toch 
twee aparte dingen. Precies omdat dit 
een maatschappelijk relevant thema 
is, zijn er wereldwijd ook veel weten-
schappers mee bezig. Wij zijn actief 
in een hypercompetitieve onderzoeks-
discipline.”

TIM NAWROT: “Maar in dat brede 
veld zijn we er wel in geslaagd om 
een heel eigen niche te vinden. In 
België is onze focus op de gezond-
heidseffecten van luchtverontreiniging 
uniek. En op wereldvlak zijn wij de 
enigen die onderzoek doen naar telo-
meren in de placenta, en die met een 
supergeavonceerde detectiemethode 
roetdeeltjes kunnen opsporen in het 
bloed.”
MICHELLE PLUSQUIN: “Met het  
Limburgs Geboortecohort hebben we  

bovendien enorm uitgebreide datasets. 
Al meer dan zes jaar volgen we bijna 
2.000 Limburgse baby´s op. Nergens 
anders in de wereld wordt dit onder-
zoek op deze schaal georganiseerd.”

VEROUDERINGSPROCESSEN 
BIJ KINDEREN
Wat onderzoeken jullie precies?
TIM NAWROT: “Wij bestuderen het 
verouderingsproces bij kinderen. Elke 
mens begint immers al te verouderen 
van zodra hij geboren wordt. Onze 
chromosomen brokkelen heel lang-
zaam aan af, en dat is lange tijd 
geen probleem. De uiteinden van 
onze chromosomen – de telomeren – 
zijn immers niet meer dan een reeks 
herhalingen die we strikt genomen 
niet nodig hebben. Het is zoals het 
plastic omhulsel rond je schoenveters: 
pas wanneer het kapje aangetast is 
en de veter écht begint uit te rafelen, 
ondervind je daar hinder van. Met 
ons onderzoek gaan we na welke 
omgevingsfactoren impact hebben op 
dat aftakelingsproces. We proberen 
in kaart te brengen in hoeverre die 
externe factoren – zelfs vóór onze ge-
boorte – al invloed hebben op onze 
levensverwachting.”
MICHELLE PLUSQUIN: “We wéten 
dat onze telomeren tijdens ons leven 
alleen maar korter worden, maar wij 
willen graag uitzoeken welke omge-
vingsfactoren de snelheid van dit pro-
ces beïnvloeden. En we willen ook 
graag begrijpen hoe het komt dat 
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sommige baby´s met kortere telome-
ren geboren worden.“
TIM NAWROT: “Het is immers dui-
delijk: hoe langer je telomeren, des 
te beter ben je beschermd tegen ou-
derdomsziekten op oudere leeftijd. 
Drie factoren lijken veel impact te 
hebben op de telomeren bij de ge-
boorte: blootstelling aan luchtveront-
reiniging tijdens de zwangerschap, 
het gewicht van de moeder voor de 
zwangerschap en socio-economische 
status. Bij de geboorte zien we dat 
luchtverontreiniging de telomeren met 
7 procent kan verkorten. Dat is geen 
verwaarloosbaar effect.”

PREVENTIEF GEZONDHEIDS-
ONDERZOEK IN DE PRIJZEN
Dat onderzoek leverde het voorbije 
jaar ook heel wat prijzen op.
MICHELLE PLUSQUIN: “Onder  
andere onze onderzoeksters dr. Karen  
Vrijens en dr. Nelle Saenen werden 
bekroond met prijzen van de Konink-
lijke Academie voor Geneeskunde. 
Daarmee sleepte onze onderzoeks-
groep twee van de negen prijzen in 
de wacht: een ongelooflijke presta-
tie.”
TIM NAWROT: “Het is ontzettend fijn 
om, als niet-medici, die erkenning te 
krijgen van de Koninklijke Academie 
voor Geneeskunde. In het verleden 
vielen vooral onderzoeken in de prij-
zen die focusten op betere medische 
behandelingsmethodes, terwijl wij 
met ons onderzoek in kaart proberen 

te brengen waar de oorsprong van 
heel wat ziektes liggen. Van zodra we 
daar een beter zicht op hebben, kun-
nen we ook maatregelen nemen om 
deze negatieve gezondheidseffecten 
aan te pakken. Daarmee kunnen we 
ziektes gaan vermijden, in plaats van 
ze te genezen. Dat de Koninklijke 

Academie voor Geneeskunde met 
deze prijzen uitdrukkelijk kiest voor 
baanbrekend onderzoek in de pre-
ventieve geneeskunde, vind ik een 
bijzonder positief signaal.”

Ook het onderzoek van dr.  
Hannelore Bové liet zich opmerken.
TIM NAWROT: “En dat is terecht.  
Hannelore focust op de nieuwe detec-
tiemethode die we samen met prof. dr.  
Marcel Ameloot ontwikkeld hebben. 
Een belangrijke wetenschappelijke 
doorbraak.”
MICHELLE PLUSQUIN: “Van heel 
wat toxische stoffen zijn er biomerkers 

voorhanden. Via die biomerkers kan 
je heel precies in het bloed meten 
waar en in welke hoeveelheid die 
stoffen in het lichaam opduiken. Voor 
luchtverontreiniging kon dat nog niet. 
Met deze innovatieve detectiemetho-
de kunnen we nu wél de effectieve 
blootstelling in kaart brengen.”

TIM NAWROT: “Daarmee kunnen 
we bewijzen dat fijnstof niet alleen in 
onze longen blijft zitten. We maken 
zichtbaar hoe die fijnstof-partikels in 
de bloedbaan terechtkomen en zich 
van daaruit overal in het lichaam gaan 
verspreiden. Als wij die roetdeeltjes 
detecteren in de urine, betekent dit 
dat ze overal circuleren. Het effect 
van luchtverontreiniging op onze  
gezondheid is daarmee veel groter 
dan aanvankelijk gedacht. Het ver-
klaart bovendien waarom ook cardio-
vasculaire ziektes ontstaan ten gevol-
ge van luchtverontreiniging.”
MICHELLE PLUSQUIN: “Voor het 

tv-programma Pano pasten we die  
detectiemethode toe op de urine- 
stalen van zo´n 300 lagereschool- 
kinderen. De resultaten spraken voor 
zich: hoe verder die kinderen van drukke  
verkeersassen woonden, hoe minder 
roet we in hun lichaam vonden. Dr. 
Hannelore Bové onderzoekt nu of 
datzelfde principe zich ook al in de 
placenta aftekent.”

ERKENNING VOOR  
INNOVATIEVE DETECTIETOOL
Die nieuwe detectiemethode leverde 
jullie ook een ERC Proof of Concept 
op.
TIM NAWROT: “We kregen van de 
European Research Council vijf jaar 
geleden een grant om het Limburgse 
Geboortecohort op te zetten. Met 
deze Proof of Concept krijgen we nu 
ook de middelen om onze detectie-
tool te valoriseren. Uiteindelijk willen 
we een gebruiksvriendelijke bloed- of 
urinetest ontwikkelen waarmee we 
heel eenvoudig de negatieve gezond-
heidseffecten van luchtverontreiniging 
in ons lichaam kunnen meten. Dat is 
interessant voor andere onderzoeks-
groepen, en voor de overheid.”

Of voor burgers die bezorgd zijn 
over hun blootstelling aan luchtver-
ontreiniging?
TIM NAWROT: “Daar sta ik persoon-
lijk wat argwanend tegenover. Het 
is geen cholesteroltest. Stel dat je  
ontdekt dat je veel roet in je bloed hebt?  

Hoe verder kinderen van drukke 
verkeersassen wonen, hoe minder 

roet we in hun lichaam vinden
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Wat doe je daar dan mee? Als in-
dividu kan je weinig veranderen.  
Ademen is nu eenmaal een noodzaak. 
Luchtverontreiniging is een maatschap-
pelijk probleem dat veel breder moet 
aangepakt worden. Ik denk dat onze 
tool vooral interessant kan zijn voor 
overheden om bijvoorbeeld objectief 
af te toetsen in hoeverre klimaatafspra-
ken zich effectief vertalen in minder 
koolstofblootstelling.”
MICHELLE PLUSQUIN: “We onder-
tekenen wel klimaatafspraken om de 
uitstoot met 25% te verminderen, maar 
hoe bewijs je dat dit ook effectief 
gebeurt? Hoe meten we de gezond-
heidsimpact van deze maatregelen? 

Daarvoor zou deze tool uiterst geschikt 
zijn.”
TIM NAWROT: “Ik zou graag urine-
stalen van de jaren ´70 tot vandaag 
willen analyseren om na te gaan 
in hoeverre de gemaakte klimaat-
afspraken, vanaf de eerste Kyoto- 
protocollen, zich effectief vertalen in 

gezondheidswinst.“

ZIEKTES VOORKOMEN
Waar willen jullie in de toekomst 
met dit onderzoek naartoe?
TIM NAWROT: “Wij gaan gewoon 
verder met het Geboortecohort. Op 
dit moment bereiden we een groot on-
derzoeksproject voor Kom Op Tegen 
Kanker voor. Ook daarin focussen we 
op de DNA-schade die o.a. roet, van 
bij de geboorte, op onze gezondheid 
heeft. Als we hiermee kunnen aantonen 
dat ons DNA in bepaalde fases van 
ons leven minder goed hersteld wordt, 
kan dat weer een belangrijk inzicht zijn 
om maatregelen te nemen die ziektes 

kunnen voorkomen.”
MICHELLE PLUSQUIN: “Om een zo 
volledig mogelijk beeld te kunnen schet-
sen van de impact van luchtvervuiling op 
onze gezondheid is het vooral belang-
rijk dat we de kinderen in het Geboorte 
cohort zo lang mogelijk kunnen blijven 
opvolgen. Het liefst hun leven lang.”

In nieuw onderzoek kijken we 
naar de gezondheidsimpact van 

DNA-schade door roet 
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“WETENSCHAPPELIJKE  
EXPERTISE GEBRUIKEN OM  

PATIËNTEN TE HELPEN”

PROF. DR. ANNICK TIMMERMANS. COÖRDINATOR RELAB

In 2018 lanceerde UHasselt Relab, het innovatielab van LCRC en de faculteit Revalidatiewetenchappen. “Met Relab 

willen we patiënten met complexe revalidatieproblemen nog beter helpen”, zegt coördinator prof. dr. Annick 

Timmermans. Ook de zorgsector en bedrijven kunnen hier terecht  voor onderzoek, advies en ondersteuning.

Wat was de aanleiding voor de  
oprichting van Relab?
ANNICK TIMMERMANS: “UHas-
selt positioneert zich uitdrukkelijk als 
een civic universiteit. Als faculteit stel-
den we ons dan ook de vraag: Hoe 
kunnen wij met onze unieke experti-
se in revalidatiewetenschappen een 

verschil maken op het terrein? Hoe 
kan onze kennis rond de nieuwste  
technologische meet- en behandel- 
methodes complementair zijn aan wat 
er al gebeurt in de regio? Met Relab 
willen we expliciet inspelen op de  
reële behoeftes in onze regio: in 
de zorgsector, bij de patiënt en bij  

bedrijven die innovatieve revalidatie-
technologie ontwikkelen.”

REVALIDATIE-ADVIES OP MAAT
Met welk soort vragen kunnen part-
ners uit de zorgsector zich tot jullie 
wenden?
ANNICK TIMMERMANS: “Kinesi- 

therapeuten, artsen en specialis-
ten kunnen patiënten met complexe 
problemen naar ons doorverwijzen 
voor verder klinisch en technologisch 
onderzoek. Aan de universiteit ge-
bruiken we immers meer geavan-
ceerde technieken dan die vandaag 
standaard zijn in de zorgcentra. We 
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voeren bewegingsanalyses uit met de 
meest gesofisticeerde sensoren- en 
cameratechnieken. Bij geriatrische pa-
tiënten brengen we niet alleen hun val-
risico in kaart, maar koppelen we daar 
meteen ook een kinesitherapeutisch 
onderzoek aan. Daarnaast werken we 
met uiterst gedetailleerde bloedanaly-
ses, 3D-echografieën, spierbiopten en  
psychosociale bevragingen. Met de 
resultaten uit al die verschillende ana-
lyses proberen we een antwoord te 
vinden op de vraag: Welke andere 
accenten kunnen we in de training en 

revalidatie leggen om tot betere resul-
taten te komen? 
 
Jullie geven advies, maar geen be-
handeling.
ANNICK TIMMERMANS: “We wil-
len complementair zijn aan wat er al  
gebeurt in de regio. Onze meerwaar-
de ligt in de analyse en het klinische 
onderzoek, niet in het uitvoeren van 
behandelingen.”

Tot welke patiënten richten jullie je?
ANNICK TIMMERMANS: “Met Relab 

bundelen we alle nieuwe acade-
mische kennis rond neurologische, 
musculoskeletale, geriatrische en  
inwendige aandoeningen. We rich-
ten ons tot patiënten met complexe 
aandoeningen, geriatrische patiënten 
of patiënten die na maandenlange  
intensieve begeleiding nog steeds niet 
of onvoldoende herstellen na een or-
thopedische ingreep of hersenletsel.”

Ook het psychologische welbevin-
den van de patiënt brengen jullie in 
kaart. Waarom?

ANNICK TIMMERMANS: “Uit  
onderzoek blijkt duidelijk dat stress en 
welbevinden een belangrijke invloed 
kunnen hebben op het succes van 
een revalidatie. Angst en stress kun-
nen pijn in stand houden of zelfs ver- 
ergeren. Als je daar geen rekening 
mee houdt, dan kan je ook geen op-
lossing vinden. Daarom hebben we 
bij Relab een psychologe aan boord 
die gespecialiseerd is in complexe 
pijnproblematiek. Zij zoekt samen 
met kinesitherapeuten, bewegings- 
analisten, biomedici, revalidatie- 
wetenschappers en artsen naar ant-
woorden op de hulpvraag van de 
patiënt. Door een diepgaande, multi 
disciplinaire analyse proberen we 
aangrijpingspunten te vinden die de 
revalidatie verder kunnen verbeteren.”
 
Hoe innovatief zijn de behandelin-
gen die jullie voorstellen?
ANNICK TIMMERMANS: “De inno-
vatie ligt in onze analysemethodes, 
maar ook in onze adviezen hanteren 
we uiteraard de laatste wetenschap-
pelijke inzichten. 

INNOVATIEVE REVALIDATIE- 
TECHNOLOGIE HELPEN  
ONTWIKKELEN
Relab zet ook in op dienstverlening 
voor bedrijven en andere actoren 
uit de zorgsector. Met welke vragen 
kunnen zij bij jullie terecht?
ANNICK TIMMERMANS: “We  
ondersteunen bedrijven in hun  
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productontwikkeling en validatie- 
trajecten of coachen hen rond 
nieuwe behandelingen. Soms 
ontwikkelen we samen met be-
drijven nieuwe revalidatie- 
technologieën. Waar moeten ze reke-
ning mee houden als ze bijvoorbeeld 
een app of een virtuele trainings- 
omgeving willen inzetten voor de 
revalidatie van lage rugpijn? Welke 
nieuwe inzichten uit het wetenschap-

pelijk onderzoek zijn relevant? Soms 
hebben bedrijven al een product ont-
wikkeld en vragen ze ons om dat te 
testen op gebruiksvriendelijkheid en 
klinische haalbaarheid. Of ze willen 
evalueren hoe hun product kan helpen 
om een behandeling te optimaliseren 
en of het systeem ook nuttig kan zijn 
bij andere aandoeningen. Daarnaast 
krijgen we ook steeds vaker vragen 
van zorgverleners, die graag revali-
datietechnologie willen aankopen, 
maar door de bomen het bos niet 
zien. Bedrijven en zorgverleners kun-
nen met heel diverse vragen bij ons 

terecht. Voor klinische studies moet de 
aanvraag wel passen binnen onze 
visie. We moeten zelf geloven dat 
de behandeling een mogelijk positief 
effect kan hebben voor de patiënt,  
anders beginnen we er niet aan.”

Op welk terrein situeert jullie exper-
tise rond revalidatietechnolgie?
ANNICK TIMMERMANS: “Onze 
faculteit heeft een rijke expertise in  

revalidatietechnologie. Enerzijds ver-
richten we onderzoek naar het ge-
bruik van robot- en sensorsystemen 
om virtuele revalidatieomgevingen te 
verrijken. Anderzijds hebben we ook 
heel wat expertise in huis rond tech-
nologie die problemen helpt detecte-
ren.”

Werkt Relab ook samen met andere 
partners?
ANNICK TIMMERMANS: “Bin-
nen de universiteit werken we goed  
samen met het Expertisecentrum voor  
Digitale Media (EDM), maar ook bui-

ten de universiteit bundelen we graag 
de krachten. Relab is een onderdeel 
van het Limburg Clinical Research Cen-
ter (LCRC) en daardoor werken we al 
nauw samen met de specialisten van 
het Ziekenhuis Oost-Limburg en Jessa 
Ziekenhuis. Binnen het LCRC is onze 
expertise een mooie aanvulling op die 
van de Mobile Health Unit. Onze fo-
cus ligt daarbij uitdrukkelijk op revali-
datiewetenschappen.”

Wat hopen jullie met Relab te  
realiseren?
ANNICK TIMMERMANS: “Wij ho-
pen ons steentje bij te dragen aan 
een sterke revalidatie in de regio. Als 
we met ons advies patiënten sneller of 
beter kunnen helpen herstellen en be-
drijven kunnen helpen om nog betere 
revalidatietechnologie te ontwikkelen, 
dan hebben we ons doel bereikt.”

REVAL ACADEMY
Professionaliseringskansen voor professionals 
 

Via UHasselt SEE vertaalt de faculteit Revalidatiewetenschap-
pen haar academische inzichten ook in opleidingen en navor-
mingen voor het werkveld. In 2017 richtte UHasselt SEE REVAL  
Academy op.

“Het vak van kinesitherapeut is in het afgelopen decennium enorm 
veranderd. Tot 2000 waren we nog verplicht om onze patiënten 
elke keer even te masseren, terwijl onderzoek heeft aangetoond 
dat dit maar weinig of geen effect heeft”, vertelt Valentin Schroyen,  
kinesist en hoofdlector aan de faculteit Revalidatiewetenschappen. 
En toch is het niet altijd evident om nieuwe, academische inzichten 
te laten doorsijpelen naar het werkveld. Om daar verandering in 
te brengen werd REVAL Academy opgericht.

Benieuwd naar het aanbod? 
Surf naar www.uhasselt.be/REVALAcademy

Relab wil patiënten met complexe 
aandoeningen helpen revalideren
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“PATIËNTEN MAKEN BETERE 
DOKTERS VAN ONS”

VALERIE STORMS (PATIËNT) EN MICHIEL KELLENS (STUDENT GENEESKUNDE)

“Een opleiding geneeskunde heeft alleen maar bestaansrecht, omdat er patiënten zijn. En toch krijgt die patiënt 

in een klassieke opleiding geneeskunde vaak te lang een triviale rol”, stelt professor ethiek Wim Pinxten. “Dat 

vonden we niet logisch. Met de Patiëntenambassade verankeren we de ervaringen van de patiënt nu structureel 

in het nieuwe curriculum.”

DE MENS ACHTER DE PATIËNT
“Dokters zijn experten in het  
medisch-wetenschappelijke. En zo 
hoort het ook”, vertelt prof. dr. Wim 
Pinxten. “Toch hoor je van patiënten 
vaak dat ze naast die medisch- 
wetenschappelijke expertise ook an-
dere dingen missen: menselijkheid, 
een open communicatie en empathie. 
Van zodra iemand in een ziekenhuis  

belandt, voel hij zich snel meer patiënt 
en minder mens. Hoe kan een opleiding 
 geneeskunde daar al oog voor heb-
ben? Daar dachten we grondig over 
na.”
In september 2018 richtte de  
opleiding geneeskunde de Patiënten- 
ambassade op. Ze zochten een 
brede waaier patiënt-experten die 
in alle openheid hun ervaringen met 

studenten wilden delen. Wat betekent 
het om patiënt te zijn? Voor welke  
aspecten is er op dit moment te weinig  
begrip? En op welke terreinen kan 
een arts het verschil maken? “Zonder 
afbreuk te doen aan de medisch- 
wetenschappelijke basis van onze 
opleidingsprogramma´s, gaven we 
die getuigenissen van patiënten een 
vaste plek in het curriculum.”

KWETSBAARHEID DELEN OM 
IMPACT TE VERDUBBELEN
Was jij meteen overtuigd van de 
meerwaarde?
VALERIE STORMS: “Ik wist meteen 
dat dit een initiatief was waar ik graag 
mee mijn schouders wou onder zetten. 
Ik ben geboren met muco, een 
chronische aandoening, en ben 
dus expert in het patiënt-zijn. (lacht)  

57



Tijdens een ziekteproces kom je voort-
durend in contact met artsen, en je 
merkt heel snel dat de manier waarop 
zij met jou omgaan en communiceren, 
enorm veel impact heeft op hoe jij je 
voelt. Wat gaat er door je hoofd als 
je op de behandeltafel ligt? Wat komt 
er op je af na je ontslag uit het zieken-
huis? En hoe complex is het om als 
chronisch zieke je plek te vinden in 
een samenleving waar mensen voor-
al in zwart-witpatronen denken over 
gezondheid? Die ervaringen wou ik 

heel graag met een nieuwe generatie 
artsen delen.”

Was het moeilijk om dat verhaal te 
vertellen?
VALERIE STORMS: “In alle eerlijkheid 
was dat best een grote stap. Als je dit 
goed wil doen, moet je jezelf kwets-
baar durven opstellen en het hele ver-
haal vertellen – ook de pijnlijkste en 
meest beschamende aspecten. En toch 
voel je heel spontaan dat deze getui-
genissen écht de moeite waard zijn. 

 

Als deze generatie artsen de natuurlij-
ke reflex ontwikkelt om verder te kijken 
dan het puur medisch-wetenschappe-
lijke ziektebeeld, dan zijn we in ons 
opzet geslaagd.”
MICHIEL KELLENS: “Als ik sommi-
ge verhalen van patiënten hoor, dan 
vind ik die zuiver wetenschappelijke 
bril van artsen toch wat vreemd. Wie 
geneeskunde studeert, droomt er toch 
van om arts te worden. En een arts is 
voor mij veel meer dan een medisch- 
wetenschappelijk expert. Hij is vooral 
een mens die met zijn expertise het 
verschil kan maken voor een andere 
mens. Dat menselijke aspect is mijn 
grootste drijfveer.”

VERDER KIJKEN DAN HET 
ZIEKTEBEELD
Hoe is de Patiëntenambassade  
verankerd in het curriculum? 
MICHIEL KELLENS: “We werken 
vooral met gastcolleges. Comple-

Na een anatomieles over nieren 
getuigt een nierpatiënt. Theorie 

wordt zo heel concreet
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mentair aan de klinische lessen 
komen patiënten hun persoonlij-
ke verhaal vertellen. Na een les 
anatomie over de nieren, getuig-
de een nierpatiënt over de impact 
van zijn aandoening op zijn dagelijk-
se leven. Dat maakt de wetenschap-
pelijk-medische theorie meteen heel 
concreet natuurlijk. Daarnaast zijn er 
de lessen interdiscipinaire casuïstiek: 
een echte eye-opener. In dat kader 
komen – vier keer per jaar - patiënten 
samen met hun zorgverleners getuigen 
over hun ziekteproces. Zo spraken we 
in het Jessa ziekenhuis al een keer 
met specialisten, huisartsen, verpleeg- 
kundigen, psychologen, sociaal assis-
tenten en patiënten over borstkanker. 
Dan zie je pas goed hoeveel zorg-
verleners zich rond één patiënt verza-
melen, en besef je spontaan dat inter-
disciplinair overleg in onze job geen 
luxe is. Tijdens een andere casus 
werd er ingezoomd op spina bifida. 
Hoewel we ook die keer verhalen van 
gynaecologen, neurologen, kinesi- 
therapeuten en patiënten hoorden, 
bleef mij van dat gastcollege vooral 
bij hoe anders twee gezinnen met 
eenzelfde aandoening omgingen. 
Op papier leden beide patiënten aan 
exact dezelfde aandoening, en toch 
worstelden ze met heel andere uitda-
gingen.”
VALERIE STORMS: “Dé doorsnee- 
patiënt bestaat natuurlijk niet. Twee 
patiënten met eenzelfde ziekte of aan-
doening, kunnen heel andere ervarin-

gen hebben. Ik vind het mooi dat de 
opleiding geneeskunde die veelzijdig-
heid ook een plek geeft. Zo brengen 
ze heel wat authenticiteit en realiteits-
zin in de opleiding.”
MICHIEL KELLENS: “Dat vinden wij 
als student ook ontzettend boeiend. 
En elke keer zijn we weer enorm on-
der de indruk van de moed, het door-
zettingsvermogen en de kracht die uit 
al deze getuigenissen spreekt. Ons 
respect en onze bewondering voor de 
patiënt is hiermee alleen gestegen.”

Hoe ervaar jij die gastcolleges,  
Valerie?
VALERIE STORMS: “Zelf heb ik nog 
maar één keer gesproken voor de stu-
denten. Na de klinische les genetica 
over puntmutaties kwam ik getuigen 
over wat het betekent om met zo´n 
puntmutatie geboren te zijn. Dat soort 
informatie vinden ze in handboeken 
niet terug. Hoe ziet mijn dag eruit? 
Wat ervaar ik als struikelblokken? En 
welke impact heeft mijn aandoening 
op mijn eigen gezin? Ik vond mijn 
gastcollege een bijzonder mooie en 
verrijkende ervaring. Van zodra ik 
de aula binnenstapte, voelde ik de  
oprechte interesse van de studenten. 
Zij wilden écht weten wat ziek zijn voor 
mij betekent, luisterden aandachtig 
naar mijn verhaal én straalden uit dat 
ze met die inzichten later ook effectief 
iets wilden doen.”
MICHIEL KELLENS: “Valeries getuigenis 
maakte veel indruk. En wat mij vooral 
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is bijgebleven, is dat zij ondanks haar 
ziekte toch een normaal leven leidt. 
Ze heeft een vriend, een kindje, en ze 
is onlangs zelfs gaan skiën. Ondanks 
haar muco stond voor ons toch vooral 
gewoon een jonge vrouw met dromen 
en ambities.”

Zwanger worden en gaan skiën: het 
zijn geen evidente keuzes voor een 
muco-patiënte?
VAERLIE STORMS: “Absoluut niet, en 
je hebt ook artsen nodig die daarvoor 
willen open staan. Mijn zwangerschap 

was voor mij persoonlijk de moeilijkste 
keuze die ik ooit maakte. Neem ik dat 
risico of niet? Ik twijfelde zelf nog meer 
dan mijn arts. Er waren ook zo weinig 
vergelijkingspunten. Uit wetenschappe-
lijk onderzoek bleek dat de longfunctie 
van muco-patiënten vaak achteruitgaat 
na een zwangerschap. Wou ik dat 
risico nemen voor een kind? Hoewel 
ik op dat moment op medisch vlak in 
slechtere papieren zat dan vandaag, 

heeft mijn arts mij over de streep ge-
trokken. Zij wist toen al hoeveel vreug-
de een kind mij kon geven, en welke 
impact dit kon hebben op de vechtlust 
om gezond te blijven. Ik ben haar voor 
altijd dankbaar voor die gesprekken.”
MICHIEL KELLENS: “Dat soort verhalen 
doet je beseffen dat een arts zich niet 
blind mag staren op een ziektebeeld 
en zuiver medisch-wetenschappelijke 
data. De beslissingen die je als arts 
maakt, kleuren het leven van patiën-
ten. Willen we echt impact hebben in 
onze job? Dan moeten we vooral de 

mens achter de patiënt willen en dur-
ven zien. Geneeskunde is bovendien 
geen exacte wetenschap. Er bestaan 
geen wiskundige formules om van ziek 
naar gezond te gaan. Of van gezond  
naar gelukkig. Dat mogen we niet ver-
geten.”

Maakt  de   Patiëntenambassade  betere  
artsen van deze studenten?
VALERIE STORMS: “Daarvan ben ik 

overtuigd. Wanneer deze generatie 
artsen straks spontaan het totaalplaatje 
ziet en verder durft te kijken dan alleen 
maar het medische aspect, worden 
we daar allemaal beter van.”
MICHIEL KELLENS: “Ook als student 
is deze insteek bijzonder inspirerend. 
De gastcolleges motiveren ons om 
nog beter ons best te doen en een 
betere arts te worden. En hoewel de 
getuigenissen vaak emotioneel zwaar 
zijn, geven ze vooral veel hoop. Het 
doet je beseffen dat je als arts enorm 
véél kan betekenen voor je patiënt.”

Wilt u de Patiëntenambassade steunen? 
 

Dat kan met een gift via het Universiteitsfonds. Uw donatie wordt 
o.a. gebruikt voor de werking van de ambassade en voor nog be-
tere ondersteuning en omkadering van onze patiënt-ambassadeurs.
Meer lezen? Surf naar www.uhasselt.be/universiteitsfonds

Eén uniforme Academische kalender 
 

Vanaf dit academiejaar vallen alle les- en examenperiodes voor alle 
UHasselt-studenten op hetzelfde moment. Die nieuwe indeling van het 
academiejaar gaf aanleiding tot heel wat curriculumhervormingen. 
Dat inspireerde de opleiding geneeskunde om de Patiëntenambas-
sade een plek te geven in haar nieuwe opleidingsprogramma.

Als arts moet je de mens achter de 
patiënt willen en durven zien
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“GOED DESIGN KAN JE 
LEVENSKWALITEIT VERBETEREN”

DR. ARCH. JASMIEN HERSSENS. COÖRDINATOR DESIGN FOR ALL ACADEMIC NETWORK

“Good design enables. Bad design disables.” Dat statement van founding father Paul Hogan drukt perfect uit waar 

Design For All voor staat. Over de hele wereld verrichten academici, overheden en ontwerpers onderzoek naar 

design dat de levenskwaliteit van iedereen kan verbeteren. UHasselt kreeg het voorbije jaar FWO-financiering om 

het Design for All-onderzoek te bundelen in het Europese Design for All Academic Network (DfA ACANET).

Het is de eerste keer dat UHasselt 
FWO-financiering krijgt voor een Inter-
nationale Coördinatieactie (ICA).
JASMIEN HERSSENS: “Dat maakt 
het bijzonder, maar het onderstreept 
vooral dat de uitbouw van zo´n sterk 
internationaal netwerk in ons vakge-
bied een absolute noodzaak is. Op dit 
moment is het onderzoek rond Design 
for All erg versnipperd. Ontwerpers,  

academici en overheden in verschil-
lende landen focussen – elk vanuit hun 
eigen tradities – op dit onderzoek.  
Ze vergaren inzichten die onze samenle-
ving een stuk inclusiever kunnen maken. 
Maar om die inzichten ook breed te ver-
talen in de maatschappij, is het cruciaal 
om onze kennis en good practices 
te bundelen en ontmoetingsplekken 
te creëren waar academische onder-

zoekers met elkaar in contact kunnen 
treden. In eerste instantie focussen we 
op onze Europese partners, omdat we 
met dit academische netwerk een sterke 
kennismotor willen zijn voor Design for 
All in Europa.”

ONTWERPEN VOOR IEDEREEN
Wat moeten we onder Design for All 
verstaan?

JASMIEN HERSSENS: “Design for All 
is een ontwerpmethodiek die design 
inclusiever maakt. Diversiteit is een 
groot issue in onze samenleving van-
daag, en wij gaan ervan uit dat je 
ontwerpen voor iedereen interessanter 
en toegankelijker kan maken als je 
in het ontwerpproces rekening houdt 
met een zo groot mogelijke diversiteit 
van gebruikers. We kijken daarbij 
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o.a. naar mensen met een beperking 
zoals blinden, doven of mensen met 
autismespectrumstoornissen. Daarbij 
is het echter nooit onze bedoeling om 
objecten of ruimtes te ontwerpen die 
specifiek gericht zijn op een concrete 
doelgroep met een beperking. Wij be-
naderen hen immers niet vanuit hun be-
perking, maar focussen op de unieke 
expertise die deze mensen kunnen bij-
dragen. Hun andere blik, inzichten en 
ervaringen gebruiken we om onze ont-
werpen te verrijken. Iemand die blind is, 
kan ons bijvoorbeeld enorm veel bij-
brengen over multisensorische ervarin-
gen. Van hen kunnen we leren hoe we 
tot ontwerpen kunnen komen die op 
akoestisch of tactiel vlak excelleren.”

Design for All wordt vaak gelinkt 
aan toegankelijkheid?
JASMIEN HERS-
SENS: “Onze discipline  
wordt vaak over één kam geschoren 
met toegankelijkheid. Beiden zijn be-
langrijk, maar toch is er een funda-
menteel verschil. Waar toegankelijk-
heid streeft naar het onderzoeken en 
ontwerpen van producten, diensten 
en omgevingen die de basisnoden 
van specifieke doelgroepen met een 
beperking garanderen, zal Design for 
All de uitdaging aangaan om zo te 
ontwerpen dat het resultaat voor een 
zo breed mogelijke groep aan gebrui-
kers een meerwaarde betekent. Het is 
dus niet de bedoeling om ribbeltegels 
aan verkeerslichten te ontwerpen of 

rolstoeltoegankelijke ruimtes die enkel 
bruikbaar en leesbaar zijn voor men-
sen die respectievelijk blind of rolstoel-
gebruikers zijn. Met onze ontwerpen 
willen we nooit een oplossing beden-
ken die zich exclusief richt op één 
doelgroep vanuit een “beperking”. 
Neem nu een verstelbaar aanrecht in 
de keuken: dat is niet alleen interessant 
voor rolstoelgebruikers, maar ook voor 
families met jonge kinderen die graag 
samen koken. Bij het begin van elk  
ontwerpproces staat voor ons de vraag 

centraal: hoe kan dit ontwerp – een 
website, een object, een gebouw of 
een publieke ruimte – zowel functio-
neel als aantrekkelijk zijn voor een zo 
groot mogelijke diversiteit van gebrui-
kers?”

DIVERSITEIT, EEN UITDAGING
Waarom is dat onderzoek zo rele-
vant vandaag?
JASMIEN HERSSENS: “In de jaren 
´70 zijn mensen zich bewust ge-
worden van het belang van energie- 

efficiëntie omdat we toen met een 
enorme oliecrisis geconfronteerd wer-
den. Vandaag zien we dat diversiteit 
in de bevolking groeit en bijgevolg 
ook een steeds grotere maatschap-
pelijke uitdaging is. Er is een grote 
demografische verandering. Migra-
tie en vergrijzing zorgen ervoor dat  
wereldburgers uit verschillende culturen  
samenwonen in één stad, evenals  
jongeren en ouderen, gezonde mensen 
en mensen met een (tijdelijke) fysieke 
en mentale beperking, zwangere 

vrouwen,… Iedereen maakt deel uit 
van dezelfde samenleving, maar hoe 
gaan we met die diversiteit om? En hoe 
zorgen we ervoor dat we onze omge-
ving op zo´n manier vormgeven dat 
ze voor iedereen ook ondersteunend 
en elegant wordt? Die vragen wor-
den almaar belangrijker. Onderzoek 
heeft inmiddels aangetoond dat onze 
omgeving een grote impact heeft op 
onze beleving en ons welzijn. Als 
we het ontwerp van die omgeving 
zó vormgeven dat ze voor een zo 

groot mogelijke diversiteit van mensen 
bijdraagt, dragen we als maatschap-
pij ook bij aan onzichtbare sociaal- 
maatschappelijke en welzijnswaarden 
die uiteindelijk ook een economische 
return on investment creëren.”

Hoeveel academici zijn wereldwijd 
actief in deze discipline?
JASMIEN HERSSENS: “De maat-
schappelijke relevantie van ons onder-
zoek groeit razendsnel. Dat betekent 
dat er ook steeds meer ontwerpers, 
overheden en academici over de hele 
wereld in dit veld actief worden. Met 
ons netwerk focussen we in de eerste 
plaats op Europa. Ons netwerk telt 
39 leden uit 27 verschillende landen: 
van Scandinavië en Kroatië tot het 
Verenigd Koninkrijk. Veertien van die 
leden zijn academische onderzoeks-
groepen.”

CONNECT, CREATE  
AND DISSEMINATE
Wat is het uiteindelijke doel van het 
Design for All Academic Network?
JASMIEN HERS-
SENS: “Connect, create  
and disseminate: dat is ons motto. We 
willen een goed werkende databank 
uitbouwen die al het academische  
onderzoek bundelt. Daarnaast willen 
we een interactieve website opstarten 
en, online en offline, ontmoetingsplek-
ken creëren waar alle academische 
partners elkaar kunnen vinden. Vol-
gend jaar organiseren we een eerste 

Design for All ontwerpt voor een 
zo breed mogelijke groep
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conferentie in Hasselt. Samen kunnen 
we sneller stappen vooruitzetten. 
Daarvan zijn we overtuigd. We kunnen 
elkaar inspireren en vanuit dat netwerk 
ook beter onze inzichten breder ver-
spreiden naar alle belanghebbenden. 
Uiteindelijk willen we een actieve 
dynamiek op gang brengen waar-
door de principes van Design for All 
een vaste plek krijgen in ontwerpop-
leidingen en in de ontwerppraktijk. 
Design for All is een attitude, een 
manier van kijken. Als straks alle  
ontwerpers – van grafische vorm-
gevers en architecten tot product- 
ontwikkelaars en stadsplanners - met 
deze principes rekening houden, 
wordt onze samenleving vanzelf inclu-
siever.”

Waarom ligt het coördinatiecentrum 
van dat internationale netwerk in 
Limburg?
JASMIEN HERSSENS: “In België zijn 
er best veel onderzoekers op hoog  
niveau actief in dit domein. En in 

deze regio specifiek werd er de voor-
bije decennia enorm veel expertise 
opgebouwd. Het Toegankelijkheids-
bureau van Limburg pionierde wereld-
wijd met haar inzichten rond inclusief  
ontwerpen en vandaag zetelt het 
Vlaams expertisecentrum Toegankelijk-
heid en Universal Design nog steeds in 
Kermt. Met het UD-Woonlabo hebben 
we een unieke demonstratiewoning in 
de regio en onze onderzoeksgroep is 
ondertussen gekend voor het pioniers-
werk op academisch vlak. We verte-
genwoordigen Design for All in het 
Europese netwerk en in het European 
Disability Forum. Door het internatio-
nale academische netwerk een plek te 
geven op onze campus, willen we het 
Belgische en Europese netwerk verder 
versterken en uitrollen, om op die ma-
nier de wereld een stukje inclusiever te 
helpen maken.”

UD WOONLABO WINT  
INTERNATIONALE ONTWERPPRIJS 
 

In juni 2018 kreeg UD Woonlabo de prestigieuze internationale 
UD Award van het Duitse Instituut voor Universal Design. Het Woon-
labo werd tien jaar geleden door hogeschool PXL, UHasselt en Inter 
volledig ingericht volgens de principes van Universal Design.
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“DREMPELS WEGHALEN EN 
DEUREN OPENEN”

ELLY QUANTEN (DIRECTEUR ONDERWIJS) EN 
BARBARA SWENNEN (STAFMEDEWERKER STUDENTENVOORZIENINGEN)

Het nieuwe beleidsplan van Studentenvoorzieningen (StuVo) zet fors in op inclusiviteit. “Door zo veel mogelijk 

drempels te slopen, willen we bijdragen aan een positieve universitaire leef- en leeromgeving voor elke UHasselt-

student”, vertellen Elly Quanten en Barbara Swennen. Omdat versnipperde acties niet volstaan, investeren ze 

in een integraal beleid dat - vanuit zoveel mogelijk verschillende invalshoeken - inclusiviteit, sociale integratie 

en welbevinden stimuleert.

Waar houdt StuVo zich mee bezig?
BARBARA SWENNEN: “Decretaal 
werden zes verschillende werkvelden 
vastgelegd: mobiliteit, huisvesting, 
voeding, psychomedische en sociale 
dienstverlening, en studentenwerking. 
Dat laatste werkveld omvat alles wat 

er op onze campussen gebeurt rond 
sport, cultuur en verenigingsleven. Ei-
genlijk houden we ons dus bezig met 
de hele praktische omkadering van 
het onderwijs. Alles wat niet recht-
streeks met een opleiding te maken 
heeft, maar wat onze studenten het 

leven aangenaam kan maken en hen 
kan helpen om optimaal aan het on-
derwijs te kunnen deelnemen.”
ELLY QUANTEN: “Voor buitenstaan-
ders lijkt StuVo soms een versnipperd 
pakket van heel uiteenlopende werk-
velden die elkaar niet raken, maar dat 

klopt niet. Achter al onze verschillen-
de acties schuilt een integraal beleid 
met een duidelijke missie.  Vanuit zo 
veel mogelijk verschillende invals-
hoeken willen we – in tandem met 
het onderwijsbeleid - bijdragen aan 
een aangename universitaire leer- en 

67



PSYCHOLOGISCHE  
BEGELEIDING STUDENTEN

WIE ZIJN WIJ?  
Dienst studentenvoorzieningen  

staat met een equipe van  
10,2 FTE klaar om alle  

UHasselt studenten te helpen.

VOOR WIE?

6248 studenten met een hoofdinschrijving

2013 -14

2014 -15

2015 -16

2016 -17

2017 -18

Zondagavond 
van station tot 
kot aan €1met 
de taxi (488 
ritten in 2018!)

1 - 3

5%

Hoeveel gesprekken 
nodig per student

Begeleidingssessies externe partner 
CGG/ LITP vzw: psychotherapie

UHasselt-studentenpsychologen

715
totaal

2016-2017 2017-2018
188 135

32,07%
kotstudenten

67,93%
pendel- 

studenten

UITWISSELINGSSTUDENTEN  
(INKOMEND)

12115810910891

2016  
2017

2016  
2017

2017  
2018

2017  
2018

2015 
2016

2015 
2016

2014 
2015

2014 
2015

AANTAL BUITENLANDSE
STUDENTEN

825796785699589

2016  
2017

2017  
2018

2015 
2016

2014 
2015

2013  
2014

2013  
2014

2013  
2014

door Dienst  
Internationalisering en  

Ontwikkelingssamenwerking 
(DIOS) via oriëntatiedagen, 

hulp bij huisvesting,  
verzekeringen, documenten, 

visa,…

VERWELKOMING  
EN ONDERSTEUNING 

WELKOM

Studentenadministratie Studiebegeleiding

IN SAMENWERKING MET

1639

1857

2071

1945

1946

Tussenkomst in  
abonnementen van  

de Lijn & NMBS 
1476 abonnementen, 

50% terugbetaald
Carpoolactie 

€20 voor een  
campuspas 

(1237 verkocht in 2017-18)

Realltime 
informatieverstrekking rond  

vervoersregelingen 

Gratis fietsverhuur  
van 600

CURSUSDIENST 
cursussen, boeken,  

prints
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leefgemeenschap voor iedereen. Wij 
proberen sociale integratie en welbe-
vinden te stimuleren, omdat we weten 
dat deze factoren het studiesucces 
kunnen bevorderen.”

EEN INTEGRAAL BELEID
Jullie leggen een aantal heel  
duidelijke accenten in dit  
beleidsplan.
BARBARA SWENNEN: “In het vo-
rige beleidsplan focusten we voor-
al op het sterker uitbouwen van 
onze operationele werking. Dat 
was logisch, want de start van die 
beleidsperiode viel samen met de 
integratie van de academische hogeschool- 
opleidingen. Op een jaar tijd verdub-
belden onze studentenaantallen bijna, 
en daardoor was het immens belang-
rijk om de structuren binnen onze dienst 
procesmatig goed uit te zetten zodat 
ze die grotere organisatie konden 
dragen. Nu de basis er ligt, hebben 
we een aantal accenten uitgelicht 
waarin we ons verder willen verdie-
pen: gezondheid, het sociaal beleid, 
duurzame mobiliteit, huisvesting en het 
wetenschappelijk onderbouwen en 
evalueren van onze eigen werking.”
ELLY QUANTEN: “We benade-
ren die topics zo integraal mogelijk 
vanuit de verschillende werkvelden. 
Gezondheid definiëren we bewust 
heel breed als fysieke, mentale én 
sociale gezondheid. Hoe willen we 
onze studenten in die brede context 
gezonder maken? Welke sportactivi-

teiten kunnen we aanbieden om dat 
te realiseren? Welke psychomedische 
en sociale dienstverlening kan hiertoe 
bijdragen? Wat met voeding? En wel-
ke rol kan mobiliteit daarin spelen? 
Vanuit al die verschillende invalshoe-
ken proberen we een overkoepelend 
beleid uit te tekenen waar de student 
meteen de vruchten van plukt.”

Duurzame mobiliteit staat hoog 
op de agenda. Hoe werken jullie 
daaraan?
BARBARA SWENNEN: “Wij moe-
digen onze studenten op heel veel  

manieren aan om niet met de auto 
naar de campus te komen. We slaan 
daarbij in eerste instantie de handen in 
elkaar met hogescholen PXL en UCLL: 
samen maken we werk van initiatie-
ven als de campuspas en een gratis 
fietsverhuur. Daarnaast leggen we be-
wust nog eigen accenten waarbij we 
nog een stap verder gaan. Zo betalen 
we voor elke student – ongeacht of hij 
beursstudent is of niet – zijn bus- en 
treinabonnement voor de helft terug. 
En op zondagavond leggen we, op 
vraag van onze studenten, een taxi-
shuttle in aan het station van Hasselt. 

Studenten kunnen daarmee voor één 
euro in alle veiligheid en comfort naar 
hun kot gebracht worden.”
ELLY QUANTEN: “Al die verschil-
lende initiatieven hebben maar één 
doel: studenten zoveel mogelijk 
aanmoedigen om voor duurzame 
mobiliteit te kiezen. Daarbij is inclu-
siviteit altijd ons uitgangspunt. Maar 
we benaderen inclusiviteit wel be-
wust in de breedte. Eerder dan ons 
doelbewust te richten op een aantal  
kansengroepen, investeren we in  
acties waarvan een zo groot moge-
lijke groep studenten kan profiteren.”
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SOCIALE DIENST - HULP BIJ SOCIALE 
OF FINANCIËLE MOEILIJKHEDEN
19,01 % beursstudenten

GRATIS ADVIES &  
INFORMATIEVERSTREKKING 
rond studiefinanciering, studentenstatuut, 
sociaal statuut,..          

RAAD VOOR  
STUDENTENVOORZIENINGEN  
als overleg tussen student en organisatie    

TUSSENKOMST STUDIEKOST

Fonds Limburgse Studieleningen: 7 
Vanaf 2018-2019: nieuw sociaal 
beleid met integrale tussenkomst in 
studiekosten in plaats van afzonder-
lijke toelagen

WOONTOELAGE

COMPUTERTOELAGE

BOEKENTOELAGE

VOORSCHOT STUDIETOELAGE
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“Een gezonde geest in een gezond lichaam”

STUDENTEN- 
PARTICIPATIE EN  

BETROKKENHEID!
Ondersteuning van 16 

erkende studentorganisaties
in hun acties en activiteiten. 

SPORT
Een uitgebreid sportaanbod 
met heel wat kortingen voor 

studenten

VOEDING

Capaciteit: 300 (Hasselt) & 600 (Diepenbeek)  
studenten & personeel

Prijzen studentenrestaurants 
 zonder  

studentenkorting
met  

studentenkorting

DAGMENU € 5,85 € 3,95

SPAGHETTI  € 4,90 € 3,29

SOEP  € 1,10  € 0,74

CULTUUR 
Gevarieerd aanbod aan 

culturele activiteiten  
waaronder muziek, toneel,... 

en de jaarlijkse  
poëziewedstrijd

TUSSENKOMST VOOR STUDENTEN (SOCIALE DIENST)

2012 -13
2013 -14
2014 -15
2015 -16
2016 -17
2017 -18

CONTRACTEN JOBSTUDENTEN
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IEDEREEN PLUKT DE  
VRUCHTEN
Waar draait inclusiviteit om bij  
StuVo?
BARBARA SWENNEN: “Inclusiviteit 
gaat voor ons niet alleen om studen-
ten met een beperking, een migratie- 
achtergrond of een andere nationa-
liteit. Aan een inclusieve universiteit 
voelt iedereen zich thuis en ervaart 
elke student zo weinig mogelijk drem-
pels. Daaraan willen wij werken.”
ELLY QUANTEN: “Binnenkort wil-
len we inclusiviteitscriteria opstellen 
waaraan we onze activiteiten in de 
toekomst kunnen toetsen. En die crite-
ria mag je heel breed interpreteren. 
Dat kan gaan van ‘Is de uitnodiging 
zowel in het Engels als in het Neder-
lands beschikbaar?’ tot ‘Kunnen ook 
onze pendelstudenten hier makkelijk 
aan deelnemen?’. Voor ons is het 
belangrijk om met alles wat we doen 
een zo groot mogelijke groep studen-
ten aan te spreken. Hoe effectief onze 
maatregelen op dat terrein zijn, willen 
we ook steeds beter meten en evalu-
eren.”

Hoe uit zich die inclusieve insteek in 
jullie sport- en cultuurbeleid?
ELLY QUANTEN: “Anders dan sommi-
ge andere universiteiten richten we ons 
bewust niet uitsluitend op topsporters. 
Uiteindelijk willen wij iedereen aan het 
sporten krijgen. Daarom betalen we 
voor elke student – waar hij ook woont 
– de helft van zijn fitnessabonnement 

terug. Bovendien willen we evenzeer 
inzetten op groepsactiviteiten als op in-
dividuele sporten, omdat het bewezen 
is dat teamsporten bijdragen aan het 
sociaal welbevinden.”
BARBARA SWENNEN: “Ook met 
ons cultuuraanbod willen we zoveel 
mogelijk studenten bereiken. Daarom 
bieden we de meest uiteenlopende 
culturele activiteiten gratis – of aan 
uiterst studentikoze prijzen - aan. Bij 
de start van elk academiejaar organi-
seren we bijvoorbeeld een gratis film-
première voor al onze studenten. Ook 
dat zien we als een ideale manier om 
nieuwe mensen te leren kennen, het 
groepsgevoel te stimuleren en in te 
zetten op de sociale gezondheid van 
onze studenten.”

HOGE KWALITEIT.  
LAGE DREMPELS.
En de psycho-medische 
dienstverlening?
ELLY QUANTEN: “Ook op dat vlak 
is UHasselt uniek. De voorbije twee 
jaar hebben we twee studentenpsy-
chologen (1,5 fte) in dienst waar 
onze studenten – volledig gratis –te-
recht kunnen. Die in-huis-psychologen 
zijn bovendien bijzonder zichtbaar en 
aanspreekbaar. Ze organiseren gratis 
groepsessies rond topics als stressma-
nagement, faalangst, mindfullness en 
assertiviteit om de eerste drempel om 
hulp te zoeken al te verlagen.”
BARBARA SWENNEN: “Studenten 
die meer begeleiding nodig hebben 

dan wij op onze campussen kunnen 
aanbieden, verwijzen wij door naar 
een externe partner psychotherapie. 
Ook bij die professionele instantie 
kunnen onze studenten gratis en bin-
nen de zeven dagen terecht, terwijl 
daar gewoonlijk een wachttijd van 
drie maanden geldt.”
ELLY QUANTEN: “Die aanpak werkt, 
want we zien nu al dat we – door-
dat we een goede eerstelijnsopvang  

uitbouwden – minder studenten moe-
ten doorverwijzen.”

Ook in jullie sociaal beleid leggen 
jullie nieuwe accenten. 
ELLY QUANTEN: “Tot nu toe kregen 
studenten die aan bepaalde voorwaar-
den voldeden een aantal standaardtus-
senkomsten. Zo kregen ze bijvoorbeeld 
een toelage van 175 euro voor cursus-
materiaal, ongeacht de opleiding die 
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zij volgden. Nu trekken we uitdrukkelijk  
de kaart van een adaptief sociaal  
beleid. We hebben per opleidingsjaar 
in kaart gebracht hoeveel de studiekost 
voor elk verplicht opleidingsonderdeel 
bedraagt. De tussenkomst in studie- 
kosten wordt vandaag op basis van 
reële kosten berekend.”
BARBARA SWENNEN: “Waar we 
voordien met onze standaardmaat- 
regelen vooral onze beursstudenten 
nog eens extra bevoordeelden, kun-
nen vandaag ook andere studenten 
van deze maatregelen profiteren. 
Ook dat is inclusiviteit.”
ELLY QUANTEN: “De beursstudenten 
die we in het verleden extra finan- 
cieel ondersteunden, begeleiden we 
vandaag op een andere manier. We 
omkaderen en faciliteren hen nog 
steeds, maar responsabiliseren hen  

tegelijkertijd. Wij willen studenten ook 
weerbaar en wendbaar maken.”

DICHT BIJ DE STUDENT
Met jullie werking staan jullie dicht 
bij de studenten.
BARBARA SWENNEN: “Zo hoort het 
ook. Onze beleidsraad bestaat niet 
toevallig voor de helft uit studenten. 
Door continu met hen in interactie te tre-
den, houden we de vinger aan de pols 
en kunnen we kort op de bal spelen.”
ELLY QUANTEN: “Die brede  
vertegenwoordiging van studenten in 
onze raad is extreem belangrijk. Elke 
vertegenwoordiger kijkt vanuit zijn  
eigen bril naar wat er aan onze  
universiteit gebeurt. Vanuit hoe meer 
brillen wij kunnen kijken, des te  
inclusiever ons beleid wordt.”

STUDENTENHUISVESTING

Een kwaliteitstoets voor studentkoten en -studio´s

Hoe zit het met de prijs-kwaliteitsverhouding van mijn studentenkot? Hoe snel voert de eigenaar herstellingen uit? En 
wat mag ik precies verwachten van mijn studentenhuisvesting? Een kwaliteitslabel voor studentenhuisvesting moet daar 
straks meer duidelijkheid in brengen.

“Met een kwaliteitslabel willen we in de toekomst heel zichtbaar en meetbaar maken welke studentenhuisvestingen aan onze 
kwaliteitsdoelstellingen beantwoorden”, vertelt Barbara Swennen, stafmedewerker Studentenvoorzieningen UHasselt. “Per 
prijscategorie willen we een aantal kwaliteitscriteria aftoetsen. Naast oppervlakte, modern comfort en extra faciliteiten zullen we 
ook de professionele relatie tussen kotbaas en student mee in kaart brengen.” 

STUDENTEN IN DE PRIJZEN

Een virtuele buddy tegen pesten

Vier studenten van UHasselt en Hogeschool PXL ontwikkelden 
samen een app die pesten bij kinderen moet tegengaan. Amigrow 
is een chatbox, die met kinderen praat, hen steunt en bij problemen 
ook kan doorverwijzen. De studentenstart-up viel in oktober 2018 
in de prijzen. Amigrow won de Best Entrepreneurial ICT & Digital 
Young Graduate 2018 award, en 10.000 euro aan consulantancy- en 
netwerkbegeleiding in Silicon Valley. 

Het idee voor Amigrow ontstond toen Nadia Burke (UHasselt handels- 
ingenieur, Zuid-Afrika), Mathys Awouters (UHasselt TEW, België), 
Abiola Omolola Ogundiran (UHasselt Business Process Manage-
ment, Nigeria) en Kem Maria Kay (PXL Biotechnolgie, Nigeria) door  
StudentStartUp aangemoedigd werden om deel te nemen aan de Inno-
vation Station-wedstrijd van Pitch Please. Voordien kenden de teamleden 
elkaar niet. Op één dag werkten de studenten het businessidee van Ami-
grow uit. Daarmee wonnen ze de wedstrijd. Sindsdien zijn ze gebeten 
door de ondernemersmicrobe.
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EEN UNIVERSITEIT DIE UITDAGINGEN AANGAAT

MET GEBUNDELDE KRACHTEN
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SAMEN STERK
Aan UHasselt weten we dat kennis het enige is dat verdubbelt wanneer je het deelt. En dat gebundelde krachten 

méér impact kunnen creëren. Daarom sloten we ook het voorbije jaar weer nieuwe, duurzame partnerschappen 

om de grote uitdagingen – in de wereld en in onze regio – sterker aan te gaan.

ENERGIE VAN DE TOEKOMST

Toponderzoek UHasselt verhuist naar EnergyVille II

In mei 2018 verhuisde een deel van het toponderzoek van UHasselt rond vastestofbat-
terijen en dunnefilmzonnecellen officieel naar Energyville II. In de hoogtechnologische 
labo’s op de voormalige mijnsite van Waterschei werken de onderzoekers van UHasselt 
- samen met partners imec, KU Leuven en VITO - aan nieuwe energietoepassingen.

Hoe kunnen we onze hernieuwbare energie op de best mogelijke manier opslaan? Binnen 
Energyville II zoekt UHasselt, samen met haar partners, naar een volledige vastestof-lithium- 
ionbatterij. Daarnaast focust UHasselt 
in Energyville II op het onderzoek naar 
dunnefilmzonnecellen. Ook UHasselt- 
ingenieurs spelen een belangrijke rol 
in Energyville II. Zij testen gebruikte en 
nieuwe materialen op hun sterktes en 
zwaktes.

Door alle onderzoekers rond hernieuw-
bare energie fysiek samen te brengen 
op één site, willen de partners sneller 
grote stappen vooruit zetten. 

UHASSELT. HOGESCHOOL PXL. 
CONFEDERATIE BOUW LIMBURG.

Construction Academy wapent
bouwprofessional voor de 

toekomst

In juni 2018 ondertekenden Confederatie Bouw 
Limburg, Hogeschool PXL en UHasselt een charter 
“levenslang ondersteunen, begeleiden en informeren 
van de bouwprofessional”. Onder de koepel van 
de Construction Academy bundelen ze de krachten 
om de expertise van de bouwprofessional naar een  
hoger niveau te tillen.
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DE MAAKINDUSTRIE HELPEN INNOVEREN EN VERSTERKEN
EXPERTISECENTRUM VOOR DIGITALE MEDIA TREEDT TOE TOT FLANDERS MAKE

“De tijd van massaproductie ligt ver achter ons. Maatwerk wordt steeds meer de standaard in de maakindustrie. En 

dat creëert ongelooflijke opportuniteiten om de productie – ondanks onze hoge loonkosten - opnieuw naar Vlaanderen 

te halen. Tenminste als onze bedrijven snel genoeg innoveren. Met gericht toegepast onderzoek in vier domeinen wil 

Flanders Make daartoe bijdragen. “We zijn ontzettend blij dat EDM tot de cluster Flexible Assembly is toegetreden, want 

hun expertise was tot voor kort de ontbrekende schakel“, zegt Sonia Vanderlinden, clustermanager bij Flanders Make.
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Het voorbije jaar werkte UHasselt-EDM in projecten samen met bedrijven als: Proceedix / Augnition, Arkite, Movilitas, Picanol, CNHi, Barco, Asco, 
Aeroplane, Achilles Design, Atlas Copco, Audi Brussels, BUT, Daikin, FMI, IMA, FRS, Terumo, Van Hoecke Automation en Vitalo.

UNIEK IN EUROPA
“Flexible Assembly is relatief nieuw 
binnen Flanders Make en kwam er op 
uitdrukkelijke vraag van de bedrijven uit 
de maakindustrie zelf. Waar elk groot 
bedrijf op dit moment al wel een eigen 
R&D-afdeling heeft rond productinnova-
tie, gebeurt er veel minder op vlak van 
procesinnovatie. Zelfs binnen Europa is 
die focus op het proces tamelijk uniek.” 

“De maakindustrie is in volle evolutie: 
de hoogdagen van de massapro-
ductie liggen al lang achter ons. De  
productie evolueert naar steeds  
kleinere series met een kortere levens-
duur van vele varianten. Daardoor 
moet ook het productieproces anders 
en flexibeler georganiseerd worden. 
Maar hoe stuur je zo´n assemblage- 
afdeling-in-continue-verandering goed 
aan? En hoe zorg je ervoor dat je 
het productieproces effectief flexibeler 
kan maken? Op dat terrein kan er nog 
veel geïnnoveerd worden.”

DE ONTBREKENDE SCHAKEL
“Binnen de cluster Flexible Assembly 
bundelen vier academische labo´s en 
ons eigen Flanders Make-productie- 
labo de krachten. Ik ben ontzettend 
blij dat UHasselt-EDM is toegetreden 
tot deze applicatiecluster, want hun 
expertise rond human-computer inter-
action, augmented and virtual reality 
en networked and secured systems 
was voor ons tot voor kort de ont-
brekende schakel. In die domeinen 
beschikt EDM echt over unieke onder-
zoeksexpertise. Het is niet toevallig 
dat het UHasselt-onderzoekscentrum 

op zo´n korte termijn al zo´n impres-
sionante track record kan voorleggen: 
het aantal projecten waarin hun ex-
pertise het verschil maakt, is enorm.”

DIGITALE FABRIEK
“We gaan ervan uit dat elke moderne 
fabriek in de toekomst - naast de  
effectieve productielijnen in de fabriek 
- ook een soort van digitale fabriek 
zal hebben. En die digitale fabriek zal 
veel méér zijn dan een databank van 
digitale modellen en tekeningen. Het 
wordt een plek waar analyses en simu-
laties eerst digitaal kunnen uitgetest en  

geoptimaliseerd worden voor ze effec-
tief in productie komen. Zo hopen we 
het productieproces straks al te kun-
nen optimaliseren vooraleer de echte 
productie start. Bij dat soort innovaties 
hebben onze bedrijven veel te winnen.”

“Om zo´n flexibele assemblage- 
ontwikkelingen op hoog niveau te kunnen  
uittekenen en optimaliseren, is de exper-
tise van EDM cruciaal. De EDM-onder-
zoekers zorgen voor de visuele represen-
tatie in een virtual reality-omgeving, en 
ze vertalen hun inzichten rond human- 
computer interaction en networked and 
secured systems in gebruiksvriendelijke 
en intuïtieve interfaces. Samen met de 
andere partners leggen we de puzzel 
en ontwikkelen we innovatieve tech-
nieken. Met die wetenschappelijk on-
derbouwde nieuwe technieken geven 
we onze bedrijven in de maakindustrie 
meer slagkracht om hun concurrentiepo-
sitie te versterken.”

Het is niet toevallig dat het 
UHasselt-onderzoekscentrum 
op zo’n korte termijn al zo’n 
impressionante track record 

kan voorleggen.
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EEN UNIVERSITEIT DIE 
HAAR ONDERZOEK EEN

STEM
GEEFT
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“VANOP DE ZIJLIJN KAN JE GEEN 
IMPACT HEBBEN”

PROF. DR. NIEL HENS. CO-VOORZITTER JONGE ACADEMIE.

“Onderzoekers en kunstenaars hebben een rol te spelen in onze samenleving. En die rol moeten we ook 

bewust opnemen. Door onze onderzoeksresultaten te vertalen naar een breed publiek. En door samen met 

andere onderzoekers, beleidsmakers en andere maatschappelijke actoren mee na te denken over wetenschap, 

maatschappij, kunst en beleid”, vertelt professor Niel Hens. Als co-voorzitter van de Jonge Academie gaf hij de 

voorbije twee jaar het Vlaamse wetenschappelijk onderzoek mee een stem.

GEEN ELITAIR CLUBJE
Wat is de Jonge Academie precies?
NIEL HENS: “De Jonge Academie 
(JA) is een interdisciplinaire en interuni-
versitaire ontmoetingsplek voor jonge 
toponderzoekers en -kunstenaars met 
een eigen kijk op wetenschap, maat-

schappij, kunst en beleid. Via stand-
punten, opiniestukken, samenwer-
kingsprojecten en evenementen over 
actuele thema´s willen we bijdragen 
aan de publieke beeldvorming over 
wetenschap. We willen jonge aca-
demici een stem geven in het brede 

maatschappelijke debat en in het de-
bat over wetenschapsbeleid. Je kan 
niet zomaar lid worden van de Jonge 
Academie. Je wordt geselecteerd op 
basis van twee criteria: excellentie in 
jouw vakdiscipline én de maatschap-
pelijke bijdrage die je wil leveren.”

Een elitair clubje dus?
NIEL HENS: “Dat willen we expliciet 
niet zijn. Wat alle leden bindt is hun 
maatschappelijk engagement en hun 
brede blik op wetenschappen, kunst en 
de samenleving. Onze leden zijn jon-
ge, geëngageerde mensen die graag 
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over het muurtje kijken en positief kritisch 
staan ten opzichte van het hele acade-
mische gebeuren. Zij blijven niet aan 
de zijlijn staan, en zijn niet bang om 
de veilige comfortzone van hun eigen 
onderzoekdiscipline te verlaten.”

MEERWAARDE CREËREN
Wetenschapscommunicatie vormt 
een belangrijk topic in de Jonge 
Academie.
NIEL HENS: “Dat vinden we ook lo-
gisch. Als academisch onderzoeker 
werk je met belastinggeld en probeer 
je meerwaarde te creëren voor de sa-
menleving. Het is dan ook belangrijk 
dat je laagdrempelig, maar correct 
over dat onderzoek communiceert. 
Burgers hebben heel wat vragen over 
maatschappelijke issues zoals klimaat-
verandering, de vergrijzing, de stijgen-
de ongelijkheid in onze samenleving of 
de verspreiding van infectieziektes. Het 
is onze rol om daar als wetenschappers 
op een heldere manier over te communi-
ceren. In tijden waar wetenschap soms 
herleid wordt tot een opinie, moeten wij 
het debat voeden met feiten.”

Het ene onderzoekstopic leent zich 
daar al beter voor dan het andere.
NIEL HENS: “Dat klopt, en toch kan je 
ook over het meest fundamentele on-
derzoek in theoretische fysica helder 
en correct communiceren. Neem nu 
Vincent Ginis van de Vrije Universiteit  
Brussel die ook deel uitmaakt van 
de Jonge Academie: hij verricht  

mocht onder zetten. Het concept is sim-
pel, maar doeltreffend: inspirerende, 
Vlaamse topwetenschappers vertellen 
in laagdrempelige colleges van 15 
minuten over de spannendste inzichten 
uit hun vakgebied. En die colleges zijn 
via internet en radio-podcasts gratis 
beschikbaar voor iedereen. Daarmee 
gaf de Universiteit van Vlaanderen ons 
als wetenschappers de kans om onze 

inzichten met een heel breed publiek te 
delen. Bovendien was het de uitgele-
zen kans om aan Vlaanderen te tonen 
hoeveel maatschappelijk relevant top-
onderzoek er aan onze universiteiten 
gebeurt.”

Ook rond Citizen Science namen 
jullie heel wat initiatieven.
NIEL HENS: “Wij zijn voortdurend op 
zoek naar manieren om de publieke 
belangstelling voor wetenschappelijk 
onderzoek naar een hoger niveau 
te tillen. Zo werkten we o.a. ook 

mee aan de Wetenschapsagenda. 
Maar Citizen Science blijkt een uit-
stekend middel om maatschappelijke 
betrokkenheid te creëren. Het is niet 
zomaar een nieuwe trend in weten-
schapscommunicatie. Projecten als 
AIRbezen en Curieuzeneuzen vergro-
ten de interesse voor wetenschappe-
lijke onderzoeksresultaten en creëren 
maatschappelijk draagvlak voor een 
aantal belangrijke issues in onze sa-
menleving. Daar willen wij graag een 
rol in spelen.”

OVER HET MUURTJE KIJKEN
Moeten wetenschappers ook stand-
punten innemen over topics die bui-
ten hun eigen onderzoeksdomein 
vallen?
NIEL HENS: “Je moet de grenzen van 
je eigen kennen goed bewaken. Door 
standpunten in te nemen over topics 
die buiten jouw expertisedomein val-
len, loop je soms het gevaar om jezelf 
als expert wat onderuit te halen. Tege-
lijkertijd kijken wij met de Jonge Acade-
mie heel bewust over de grenzen van 
onze eigen onderzoekdiscipline en 
nemen wij uitdrukkelijk standpunten in 
over algemenere wetenschappelijke to-
pics zoals open science en de hervor-
mingen van de financiering rond fun-
damenteel onderwijs. In die domeinen 
vinden we het belangrijk om onze stem 
te laten horen en bakens te verleggen.”

Hoe bepalen jullie die stem van de 
Jonge Academie? 

onderzoek naar de interactie tussen 
licht en materie, maar slaagt er wel 
in om zijn inzichten op een frisse en 
vernieuwende manier te vertalen in 
het STEM-onderwijs.” 
“Ik vind trouwens ook niet dat we zo-
maar moeten communiceren om te 
communiceren. Soms communiceer 
je beter niet. Als ik sommige artikels 
over wetenschappelijk onderzoek in 

de krant lees, dan stel ik mij daar ook 
vragen bij. Je moet als wetenschappers 
niet met fait d´hivers komen. Als je com-
municeert over je onderzoek moet het 
relevant, to-the-point én correct zijn.”

VLAAMS TOPONDERZOEK 
GAAT ONLINE
De Jonge Academie werkte intensief 
mee aan de Universiteit van Vlaan-
deren. 
NIEL HENS: “Dat vind ik persoonlijk 
een van de mooiste projecten waar ik 
als co-voorzitter mee mijn schouders 

In tijden waar wetenschap 
soms herleid wordt tot een 

opinie, moeten wij het 
debat voeden met feiten.
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NIEL HENS: “In de Jonge Acade-
mie heerst een sterke debatcultuur. 
Over topics als open science, de 
hervormingen van het FWO of gen-
der-issues in de academische wereld 
organiseren we stevige debatten en 
stellingenspelen. We brengen alle 
argumenten, pro´s en contra´s heel 
gedetailleerd in kaart en nemen dan 
een gezamenlijk standpunt in. Dat 
gebeurt altijd in consensus. Met dat 
standpunt schuiven we dan aan tafel: 
bij het FWO, de rectoren van Vlaam-
se universiteiten of andere beleids- 
makers. We willen op het debat we-
gen, maar stellen ons daarbij altijd 
positief kritisch op. Op holle slogans 
of onconstructieve commentaren zal je 
ons niet snel betrappen. Liever stippen 
we haarfijn aan waar het volgens ons 
beter kan en formuleren we gerichte 
oplossingen. Uiteindelijk willen we 
immers dat er iets gebeurt met onze 
inzichten en bedenkingen. In die con-
text ben ik ook heel tevreden met de 
gesprekken die we met het FWO ge-
voerd hebben rond de hervormingen 
van de procedures en panels. Op 
een constructieve en positieve manier 
hebben we toch voldoende weerwerk 
kunnen bieden. Ik denk dat we fier 
mogen zijn op het eindresultaat.”

AFKICKEN
In maart geef je als co-voorzitter de 
fakkel door aan Sylvia Wenmackers 
en Vincent Ginis. Ga je het missen?
NIEL HENS: “Zonder twijfel. Het 

wordt afkicken. (lacht) Ook al vraagt 
zo´n co-voorzitterschap een enorme 
tijdsinvestering: ik heb er immens veel 
voldoening en energie uit geput. De 
Jonge Academie is een fantastische 
plek om in contact te komen met jon-
ge academici die vanuit totaal andere  
disciplines even gepassioneerd met 
wetenschap bezig zijn en die vanuit 
een maatschappelijke betrokkenheid 
mee willen nadenken over het beleid. 
Ik vind het ook belangrijk dat wij als 

jonge academici mee discussiëren en 
onze stem laten horen. Vanaf de zij-
lijn kan je nu eenmaal geen impact 
hebben op het beleid. Vanuit de Jon-
ge Academie kan dat wel. Er wordt 
effectief naar ons geluisterd.”
Wat ga je nu doen met al die tijd die 
straks vrijkomt?
NIEL HENS: “Het managen van mijn 
eigen onderzoeksgroep, intensere 
contacten uitbouwen met het WHO, 
het nieuwe DATASCIENCE-onder-

zoeksinstituut mee helpen opstarten. 
Daar liggen de komende tijd mijn pri-
oriteiten, maar dat alles met de nodi-
ge aandacht voor de work-lifebalans. 
Tijd om mij te vervelen, is er straks ook 
niet.”
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VERLENGING ACCREDITATIE MASTER OF STATISTICS

Kwaliteitslabel van Royal Statistical 

Society voor de master of Statistics

De prestigieuze Royal Statistical Society (RSS) verlengde  
haar accreditatie voor de UHasselt-opleiding Master of 
Statistics. Daarmee is deze opleiding een van de weinige  
Europese masterprogramma´s die dat kwaliteitslabel 
mag dragen.

De Master of Statistics ontving een bijzonder positieve  
evaluatie. De RSS-commissie sprak zich uitdrukkelijk  
lovend uit over de kwaliteit van het masterprogramma en het  
evidence-based beleid dat UHasselt voert om internationale 
kandidaat-studenten gerichter te selecteren.

ERC-PROOF OF CONCEPT VOOR NIEL HENS

Europees toponderzoek krijgt vervolgproject

Enkel de absolute top van de Europese onderzoekers slaagt erin om een  
onderzoeksbeurs van de European Research Council in de wacht te slepen. En 
alleen die ERC-beurshouders maken ook kans op een ERC Proof-of-Concept-
project, tenminste als ze kunnen aantonen dat hun onderzoek over voldoende  
maatschappelijk én economisch potentieel beschikt. In deze hypercompeti-
tieve setting kon het projectvoorstel van prof. dr. Niel Hens overtuigen. 

VERSPREIDING VAN INFECTIEZIEKTES VOORSPELLEN

“In zijn ERC-onderzoeksproject zette prof. dr. Niel Hens in de eerste plaats in op 
wetenschappelijk innovatie. Hij slaagde erin om wiskundige modellen te bouwen 
die de verspreiding van infectieziektes in kaart konden brengen. Die wiskundige 
modellen werden o.a. gebruikt tijdens de ebola-uitbraak in 2014 om de bevoeg-
de instanties de juiste inschattingen te helpen maken”, legt innovatiemanager dr. 
Sarah Vercruysse uit. “Welke interventies hebben de meeste impact? Kunnen we 
best vaccins inzetten of sluiten we beter doelgericht een aantal scholen? En wat 
gebeurt er als alle kinderen een vaccin krijgen? In onze modellen kunnen we de 
impact van al die verschillende scenario´s in kaart brengen.”

“In dit vervolgtraject willen we onze modellen omvormen tot een laagdrempelige 
toolkit die ziekenhuizen, de farmaceutische industrie en overheden kunnen gebruiken 
om – met objectieve parameters - de juiste inschattingen te kunnen maken. Het 
bestaande model wordt daarvoor nog verder verbeterd door de integratie van 
extra data van o.a. apothekers en laboratoria.”
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WETENSCHAPSCOMMUNICATIE 

UHasselt lanceert InSCIght

Exclusief mee kijken achter de schermen van UHasselt-onderzoekslabo’s? Via 1 pagina-artikels, 
video´s en sociale-mediaposts verder kijken dan de geboekte onderzoeksresultaten? Het weten-
schapsplatform InSCIght wil een breed publiek kennis laten maken met het onderzoek van UHasselt.

“In de onderzoeksgroepen en -labo´s van UHasselt gebeurt ontzettend veel interessants”, vertelt dr. Martijn 
Peters, wetenschapscommunicator aan UHasselt en één van de drijvende krachten achter inSCIght. “Alleen 
komen deze verhalen soms nog te weinig naar buiten. Daarom is inSCIght nodig.”

“Op het platform tonen we alles wat er leeft op vlak van onderzoek aan onze universiteit. We brengen 
verhalen over onderzoekers en hun realisaties, maar staan ook stil bij de uitdagingen waar ze voor staan. 
Zo willen we een beter beeld scheppen van hoe wetenschap precies functioneert en daardoor stereotypes 
verbreken”, aldus wetenschapscommunicator Els Smeyers.

Benieuwd? Surf naar www.uhasselt.be/inscight

WETENSCHAP DICHTER 
BIJ DE MENSEN BRENGEN
Als civic universiteit vindt UHasselt het niet alleen belangrijk om maatschappelijk relevant onderzoek te voeren. 

We willen dat onderzoek ook zo veel mogelijk uitdragen naar een breed publiek. Wetenschapscommunicatie: dat 

vinden wij belangrijk.
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MENSEN WARM MAKEN 

VOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE

Vlaanderen kampt met een chronisch tekort aan technisch en wetenschap-
pelijke hoogopgeleiden. Nochtans zijn precies die STEM-profielen cruciaal 
om onze kenniseconomie te versterken. UHasselt organiseerde daarom ook 
in 2018 talrijke boeiende evenementen en laagdrempelige initiatieven om  
kinderen, jongeren, leerkrachten en andere geïnteresseerden te fascineren 
voor de wondere wereld van wetenschap en technologie. 

• Meer dan 450 kinderen kregen op Coder Dojo´s de smaak van het program-
meren te pakken

• Meer dan 2000 leerlingen uit de derde graad experimenteerden op onze campus 
tijdens verschillende leerlingenworkshops. 180 leerlingen bezochten onze  
onderzoeksinstituten. 500 leerlingen woonden een gastles aan UHasselt bij.

• Ook Makerspace bracht wetenschap en technologie dichter bij kinderen en  
jongeren. 40 kinderen tussen 8 en 14 jaar genoten van het Technokids Vakantie- 
kamp. 150 leerlingen van het secundair onderwijs gingen creatief aan de slag 
in verschillende workshops.

• Tijdens de UHasselt-Hogeschool PXL-proefdagen kwamen 650 leerlingen  
proeven van de sfeer aan UHasselt.

• 80 kinderen tussen 8 en 14 jaar kwamen naar de Kinderuniversiteit Rocket 
Science.

• 30 tieners bouwden en lanceerden hun eigen raket op onze Rocket Science 
Launch Day

• 120 leerkrachten chemie, fysica, wiskunde, biologie en wiskunde kwamen op 
nascholing aan UHasselt 

• 130 leerkrachten lieten zich inspireren op onze Inspiratiedag STEM.
• Tijdens de Dag van de Wetenschap bezochten 1.500 nieuwsgierigen UHasselt
• UHasselt werkte actief mee aan Vlaamse STEM-initiatieven zoals Supernova, 

Universiteit van Vlaanderen en de Wetenschapsagenda

IN DE PRIJZEN

Jaarprijs Wetenschapscommunicatie 

voor Hannelore Bové

De Koninklijke Vlaamse Academie van België en de Jonge 
Academie reiken elk jaar onderscheidingen uit aan weten-
schappers met een uitzonderlijke verdienste in wetenschaps- 
communicatie. In 2018 sleepte Hannelore Bové de jaarprijs 
Wetenschapscommunicatie in de wacht voor haar veelheid 
aan activiteiten, niet-aflatende inspanning en enthousiasme 
om wetenschap tot bij het grote publiek te brengen.
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DEEL 3

EEN UNIVERSITEIT DIE HAAR 
KENNIS DEELT MET DE WERELD OM 

DE IMPACT TE VERDUBBELEN
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“UHASSELT OP DE WERELDKAART”
INTERNATIONALE MARKETING

Academisch onderwijs en onderzoek zijn per definitie internationaal. Dus moet je als universiteit ook 

aan je internationale reputatie werken. Maar hoe begin je daaraan? En hoe trek je de juiste studenten en 

onderzoekers uit het buitenland aan? De diensten Onderzoekscoördinatie (DOC), Internationalisering & 

Ontwikkelingssamenwerking (DIOS) en Communicatie en Marketing (DCM) startten met een proefproject om 

de internationale masteropleidingen sterker te promoten bij buitenlandse studenten. “Een mooie, eerste stap 

om UHasselt internationaal beter op de kaart te zetten”, zeggen Sarah Timmermans (DCM), Leen Lambrechts en 

Laurien Stuvers (DOC-DIOS).

Een sterke internationale uitstraling 
voor UHasselt. Wat is daarvoor 
nodig?
LAURIEN STUVERS: “De kwaliteit van 
je onderzoek en onderwijs is natuurlijk 

de basis, maar om een sterke inter-
nationale uitstraling voor je universiteit 
uit te bouwen, moet je die kwaliteit 
ook op veel verschillende manieren 
zichtbaar maken. Dit proefproject is 

maar een klein onderdeel in dat grote 
plaatje.”
LEEN LAMBRECHTS: “Om de juiste 
onderzoekers en studenten aan te trek-
ken met excellentie en inhoud, moet je 

natuurlijk hoge toppen scheren met je 
onderzoek, present zijn in de rankings 
en toetreden tot stevige, internationale  
netwerken. Op die terreinen is al 
goed werk geleverd. Met dit project 
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STUDENTENMOBILITEIT

65

2012 
2013

TOTAAL AANTAL  
UITGAANDE  
STUDENTEN 

 

TOTAAL AANTAL  
INKOMENDE 

UITWISSELINGSSTUDENTEN

TOTAAL AANTAL  
INTERNATIONALE  
STUDENTEN

116

116
78

158
111105

162

81

161

69

171187

605
681

960 960 980

Evolutie van die cijfers de laatste 5 jaar  
inkomende studenten:

Evolutie van die cijfers de laatste 5 jaar  
uitgaande studenten:

2012 
2013

2016  
2017

2016  
2017

2015  

2017  
2018

2017  
2018

2014 

2015 
2016

2015 
2016

2016 

2014 
2015

2014 
2015

2017

2013  
2014

2013  
2014

2018  

Top 5 landen van  
waaruit studenten komen:

 Spanje  Vietnam  Brazilië  
 Italië  Frankrijk/Griekenland

Top 5 landen waar studenten naartoe gaan:

  Spanje  Frankrijk en Finland  
 Duitsland  Portugal en Italië

 UK en Zweden

Top 5 landen:

  Nederland  Kameroen 
 Pakistan  Duitsland

 Ethiopië

187

29 
WAARIN  
UHASSELT  

PARTICIPEERT

AANTAL VLIR-UOS PROJECTEN 

 4 Teams
 2 JOINT 
 2 Institutionele Universitaire Samenwerking (IUS) als coördinator 
 6 IUS als deelnemer 
 15 Global Minds projecten
 2 ICP interntional master programma

5 
Global Minds  
sandwich PhD 

met partners  
in het zuiden

2 
IUSen waar-
van UHasselt 
coördineert:  
DR Congo en  

Marokko

2  
ICP interntional 

master programma’s: 
Trafic safety in the south  

en ICP master  
programma in Statistics

Het percentage 
internationale PhD’s is 
gestegen tot 42% in 
2018 (in 2010 was 

dit nog 29%).

42%
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proberen we doelgericht in te zetten 
op een betere promotie van onze  
internationale, Engelstalige masterop-
leidingen.”
SARAH TIMMERMANS: “Geen een-
voudige opdracht, want daar komt 
heel wat bij kijken. Wil je de juiste 
internationale studenten aantrekken? 
Dan moet je wereldwijd in de juiste 
vijvers gaan vissen, correcte en aan-
trekkelijke informatie over onze univer-
siteit en onze opleidingen bij elkaar 
brengen en stroomlijnen, maar even 
goed werk maken van een warm, 
goed functionerend onthaalbeleid. 
De kennis die daarvoor nodig is zit 
verspreid over verschillende facultei-
ten en diensten. Met dit proefproject 
bundelen we de krachten om stappen 
vooruit te zetten.”

WANDELENDE 
VISITEKAARTJES
Hoe zijn jullie eraan begonnen?
SARAH TIMMERMANS: “In de  
eerste fase hebben we gefocust op 
het ontwikkelen van ondersteunend, 
promotioneel materiaal. We brachten  
alle relevante informatie samen en 
vertaalden die in aantrekkelijke cor-
porate brochures en gerichte oplei-
dingsbrochures. Ook de Engelstalige 
UHasselt-website bouwden we sterker 
uit. Studenten die interesse hebben 
om hier te komen studeren, moeten 
vlot alle informatie kunnen vinden die 
ze nodig hebben om te bepalen of 
een opleiding voor hen geschikt is.”

LEEN LAMBRECHTS: “Om de juiste 
studenten aan te trekken, bouwden 
we ook verder op onze bestaande 
contacten. Elke onderzoeker of prof 
die naar het buitenland gaat, is in 
feite een lopend visitekaartje voor 
onze universiteit. Hij is onze beste 
ambassadeur, want hij maakt zicht-
baar waar UHasselt voor staat. Hun 
internationale netwerk proberen we 
dus heel bewust in te schakelen.  

We zien dat de interesse in onze 
internationale opleidingen stijgt.

- Sarah - 
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We geven UHasselt-medewerkers 
die naar buitenlandse congressen of 
uitwisseling gaan onze Engelstalige 
opleidingsbrochures mee.” 
LAURIEN STUVERS: “Mooie choco- 
ladedoosjes met een gepersonali-
seerd kaartje van de rector of ande-
re relatiegeschenken zoals handige 
powerbanks, usb-sticks of UHasselt- 
jenever. Ook daarin investeren we be-
wust. We willen aan onze internatio-
nale partners een positieve associatie 

met UHasselt geven. Een gebaar dat 
duidelijk maakt dat we de bestaande 
samenwerking bijzonder appreciëren 
en graag nog verder willen uitbou-
wen. Medewerkers die naar het bui-
tenland gaan, kunnen die geschenk-
jes bij ons afhalen.”

NIEUWE DOELGROEPEN 
AANBOREN
Hebben jullie je vooral gericht op 
het verder uitbouwen van bestaan-
de contacten?
SARAH TIMMERMANS: “Dat was 
een eerste stap, maar daarnaast heb-
ben we ook heel wat inspanningen 
geleverd om nieuwe doelgroepen 
aan te boren. Welke studenten wil-
len we aantrekken? Hoe bereiken we 
hen? Daar hebben we – zowel offline 
als online – heel wat inspanningen 
voor verricht. Op sociale media lan-
ceerden we laagdrempelige filmpjes 
over de masteropleidingen: student 
stories en teacher stories. Heel com-
pacte verhalen waarin studenten in 
hun eigen taal – met ondertitels in het 
Engels – vertellen over hun ervaringen 
aan onze universiteit. Daar krijgen we 
veel positieve reacties op. Logisch, 
want persoonlijke verhalen over posi-
tieve ervaringen: dát werkt. Daar wil-
len we in de toekomst dan ook graag 
nog verder in gaan.”
LAURIEN STUVERS: “We proberen 
ook rechtstreeks op beurzen in contact 
te treden met potentiële studenten. 

Elke onderzoeker of prof die naar 
het buitenland gaat, is een visite-

kaartje van UHasselt
- Leen -

90



Dit jaar gaan we o.a. naar Namen, 
Luik, Düsseldorf, Keulen, Eindhoven 
en Utrecht. We creëerden een mooie 
beursstand en ontwikkelden aantrek-
kelijk promotiemateriaal om daar te 
verdelen.” 

Wat is online jullie belangrijkste 
wervingskanaal?
LEEN LAMBRECHTS: “We hebben na-
tuurlijke onze eigen website en sociale- 
mediakanalen, maar daarnaast zijn 
we ook actief op twee internationale  
portalen. Het was niet eenvoudig 
om de juiste kanalen te vinden. We 
proberen immers vijf heel diverse op-
leidingen te promoten: Master of Sta-
tistics, Master of Interior Architecture, 
Master of Transportation Sciences, 
Master of Management en Master of 
Biomedical Sciences. Elke opleiding 
heeft zijn specifieke eigenheid en 
spreekt studenten met andere interes-
ses aan.” 
SARAH TIMMERMANS: “We wil-
len in de toekomst nog beter met de  
faculteiten samenwerken. Uiteindelijk 
zijn zij de inhoudelijke experten. Zij 
weten perfect welke studenten zij wil-
len aantrekken en welke zoektermen 
bijvoorbeeld voor die doelgroep be-
langrijk zijn. Zij kunnen ons ook hel-
pen om de juiste expertenkanalen te 
leren kennen. Hoe gerichter we de 
promotie kunnen voeren, des te beter 
we erin zullen slagen om interessante  
kandidaat-studenten te bereiken. 

Onlangs hebben we ook een keer ge-
experimenteerd met een webinar. We 
blijven zoeken naar manieren om heel 
gericht geïnteresseerde kandidaat- 
studenten op te sporen én te triggeren 
met onze inhoud en aanpak.”

DE JUISTE RICHTING
Hebben jullie inspanningen al  
resultaat?
SARAH TIMMERMANS: “We zijn 
nog maar net gestart natuurlijk en 

moeten nog heel wat processen 
optimaliseren om meer mensen te 
bereiken. Om daar echt uitspraken over 
te doen, moeten we onze resultaten  
beter monitoren en meten. Toch zien we 
op dit moment al wel dat de interesse 
voor onze internationale opleidingen 
stijgt. We ontvangen meer aanvragen 
en aanmeldingen. Onze inspanningen  
renderen dus wel. Dat is al een mooie 
start.”
LEEN LAMBRECHTS: “Als we nog 

beter gaan samenwerken met de  
faculteiten en onze processen verder 
finetunen, kunnen we nog heel wat 
stappen vooruit zetten. Er ligt nog veel 
werk op de plank, maar we gaan in 
ieder geval de juiste richting uit.”
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“ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
IS GEEN ONTWIKKELINGSHULP”

PROF. DR. NIELS APPERMONT EN PROF. DR. ELLY VAN DE VELDE VERKENNEN KANSEN IN ZUID-AFRIKA

De faculteit Rechten draagt internationalisering hoog in het vaandel. En daarbij kijkt ze veel verder dan Europa. 

Het voorbije jaar haalde ze de banden met Stellenbosch University stevig aan. “Via het Global Minds-programma 

kregen we de kans om – in kleine stapjes – samenwerkingsopportuniteiten te verkennen. Een uitstekend 

vertrekpunt voor een duurzamer partnerschap”, vertellen prof. dr. Elly Van de Velde en prof. dr. Niels Appermont 

van de faculteit Rechten. 

Hoe zijn jullie bij Universiteit  
Stellenbosch terechtgekomen?
NIELS APPERMONT: “Eigenlijk heel 
toevallig. Op een congres in Nederland 
had ik de Zuid-Afrikaanse professor 
Marius de Waal leren kennen, een 
autoriteit in mijn onderzoeksdomein 
van de fiscaliteit van trusts. Toen ik in 

de laatste fase van mijn doctoraat de 
kans had om een maand lang op een 
andere locatie aan mijn onderzoek te 
werken, nam ik contact met hem op. 
Stellenbosch bleek de ideale plek om 
mijn doctoraat af te werken.”
ELLY VAN DE VELDE: “Op het moment 
dat Niels in Zuid-Afrika verbleef, liep 

in mijn mailbox een call voor Global 
Minds binnen. Zuid-Afrika was een 
van de landen die in aanmerking  
kwamen. Niels was superenthousiast 
over de rechtenfaculteit en de collega´s 
die hij daar had ontmoet. Dus vatten 
we de koe bij de horens en schreven 
we samen op een recordtempo een 

projectaanvraag.”

Hoe snel moest dat gaan?
ELLY VAN DE VELDE: “Ontzettend 
snel. Op één weekend hebben we 
het hele dossier afgewerkt. Niels nam 
het onderzoeksluik voor zijn rekening 
en sprak met de collega´s ter plaatse. 
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Ik speurde naar opportuniteiten voor 
het onderwijs. Eenvoudig was het 
niet, want die aanvraag had wel con-
sequenties voor mijn opleidingsonder-
deel het volgend academiejaar. Het 
betekende dat ik de studiegids moest 
aanpassen en in mijn vak een rechts-
vergelijking moest inbouwen met het 
Zuid-Afrikaanse belastingstelsel.”
NIELS APPERMONT: “En toch heb-
ben we geen seconde getwijfeld. Een  
goede keuze, zo bleek.”

Hoe zag die eerste samenwerking 
eruit?
NIELS APPERMONT: “We nodig-
den twee Zuid-Afrikaanse rechten- 
collega´s uit voor een uitwisseling van 

werden wij - met een Zuid-Afrikaanse 
beurs – in Stellenbosch uitgenodigd. 
Wij gaven lezingen over ons ei-
gen onderzoek én we verzorgden 
een gastcollege over het probleem-
gestuurd onderwijsconcept voor 
de voltallige rechtenfaculteit. Ons  
UHasselt-onderwijsmodel had indruk 
gemaakt. Het was ontzettend fijn om 
dat in zo´n gastcollege ook uit te dra-
gen.”
NIELS APPERMONT: “Bij ons bezoek 
aan Stellenbosch opperden we voor 
het eerst de idee van een bilateraal doc-
toraat. Dat zagen wij als een unieke 
kans om de samenwerkings- 
verbanden nog verder te verduur- 
zamen en steviger te verankeren.”
ELLY VAN DE VELDE: “Geen betere 
manier om elkaar goed te leren ken-
nen dan vier jaar lang samen een 
doctoraatsstudent te begeleiden. 
Dankzij die tweede kennismakings- 
ronde kunnen we volgend academie-
jaar effectief twee Zuid-Afrikaanse 
topstudenten de kans geven om zo´n 
dubbeldoctoraat te starten.” 
NIELS APPERMONT: “De Zuid- 
Afrikaanse doctorandi Inari Basson 
en Hendri Herbst zullen in die context 
maximum drie maanden per jaar aan 
UHasselt aan hun doctoraatsonderzoek 
komen werken. Een unieke kans voor 
hen, voor hun faculteit én de onze.”

Hoe bereid je zo´n bilateraal  
doctoraat voor?
ELLY VAN DE VELDE: “Via Global 
Minds kregen we opnieuw finan-

GLOBAL MINDS
Zaaigeld dat rendeert 

 

De samenwerking die de faculteit Rechten kon uit- 
bouwen, kadert in het nieuwe Global Minds-- 
programma van de Vlaamse Interuniversitaire Raad 
voor Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS). Binnen 
Global Minds mocht elke universiteit zijn eigen pro-
gramma´s uitschrijven rond onderwijs, onderzoek en 
sensibilisering. UHasselt schreef o.a. laagdrempelige 
calls uit voor mobiliteit van onderzoekers en predocto-
ral visits. En dat lijkt te renderen.

“Tot een paar jaar geleden namen vooral de oude-
re proffen en emiriti het voortouw in science-sharing- 
projecten in het Zuiden. Vandaag zien we dat steeds 
meer jonge, geëngageerde proffen een rol opnemen 
in die projecten. Het Global Minds-programma speelt 
daarin een belangrijke rol”, vertelt vicerector Onder-

zoek Jean-Michel Rigo. “Met Global Minds investeert 
VLIR-UOS in laagdrempelige zaaiprogramma´s zon-
der meteen heel grote doelstellingen aan die projec-
ten te verbinden. 

Naast beurzen voor – uitgaande en inkomende – 
mobiliteit van onderzoekers en predoctoral visits, in-
vesteert UHasselt ook in sensibiliseringsacties als de 
Wereldavond, het interfacultair keuzevak Globalizati-
on & Sustainbable development, de interdisciplinaire 
stages INT3, een thesisaward en een Lerend Netwerk 
rond internationalisering en ontwikkelinssamenwer-
king. Elk jaar worden er bovendien twee grote DIOS 
incentive fund & Global Minds calls uitgeschreven 
waarbij ambitieuzere, interfacultaire projecten een 
groter budget kunnen aanvragen.

een week. Dr. Izelle du Plessis kwam 
in februari 2018 naar Hasselt. 
ELLY VAN DE VELDE: “Izelle introdu-
ceerde onze masterstudenten in het 
Zuid-Afrikaanse belastingstelsel, leidde 
een doctoraatsseminarie voor de jonge 
onderzoekers van onze Law, Tax & 
Business Unit, en gaf een lezing voor 
externen over de bestrijding van fiscaal 
misbruik en belastingontduiking in 
Zuid-Afrika. Daarmee trakteerde ze 
ons op unieke inzichten in die wel heel 
bijzondere Zuid-Afrikaanse context. 
Daarnaast brainstromden we ook over 
opportuniteiten om binnen onze onder-
zoeksdiscipline samen te werken.”
NIELS APPERMONT: “De tweede 
Zuid-Afrikaanse collega kwam een 

maand later en gaf binnen het 
Noord-Zuidprogramma een rechts-
college over antimisbruikbepalingen 
in haar thuisland. Uiterst boeiend én 
actueel.”
ELLY VAN DE VELDE: “We merkten 
meteen dat het goed klikte. Op per-
soonlijk én professioneel vlak zaten 
we op dezelfde golflengte. In ons 
onderzoek stootten we op dezelfde 
uitdagingen. Bovendien merkten we 
dat ons probleemgestuurd onderwijs- 
concept bijzonder in de smaak viel. 
Die niet-traditionele lesaanpak was 
voor hen echt een eye-opener.”

Hoe ging het verder?
ELLY VAN DE VELDE: “Niet veel later 
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ciering voor een pre-doctoral visit.  
Tijdens dat bezoek konden de studen-
ten de sfeer in Hasselt al eens komen 
opsnuiven. We namen ook uitgebreid 
de tijd om samen met hen een duide-
lijk doctoraatsvoorstel uit te werken.”
NIELS APPERMONT: “Zo´n pre- 
doctoral visit is bijzonder zinvol. Niet 
alleen om inhoudelijk de violen gelijk 
te stemmen, maar ook op persoonlijk 
vlak. Zeker voor Hendri die blind is, 
is zo´n buitenlands onderzoeksverblijf 
lang geen evidentie. Samen met zijn 
blindengeleidehond Julian kon hij met 
dat bezoek komen aftasten in hoeverre 
deze doctoraatsformule voor hem haal-
baar was. Gelukkig was zijn bezoek 
een bijzonder positieve ervaring.”

Denken jullie dat jullie ook op andere 
terreinen nog zullen samenwerken 
met Stellenbosch?
ELLY VAN DE VELDE: “Absoluut. Paral-
lel met de bilaterale doctoraten zijn we 
in volle voorbereiding om stagemoge-
lijkheden uit te werken voor onze eerste 
masterstudenten bij de Law Clinic van 
Stellenbosch University.”
NIELS APPERMONT: “Daarmee bie-
den we onze studenten straks een 
schitterende internationaliseringser-
varing. Met het werk dat ze aan de 
Law Clinic zullen doen, zetten ze hun 
schouders onder een maatschappelijk 
relevant project dat rechtsbijstand biedt 
aan minderbedeelde Zuid-Afrikanen. 
Dat past in het civic en Community 
Service Learning-verhaal van UHasselt. 
Bovendien heeft de Law Clinic van  

Stellenbosch een stevige, internationale 
reputatie. Ze sleepten al heel wat prijzen 
en erkenningen in de wacht.”

Deze samenwerking valt onder de noe-
mer “ontwikkelingssamenwerking”. 
NIELS APPERMONT: “Inderdaad. En 
dat mag je heel letterlijk interpreteren: 
het is een samenwerking met een uni-
versiteit in een land in ontwikkeling, 
geen ontwikkelingshulp. Van bij het 
begin was het voor ons duidelijk dat 
dit geen eenrichtingsverkeer was.”
ELLY VAN DE VELDE: “Als je rechts- 
vergelijkend werkt, is wederzijdse kennis- 
uitwisseling altijd het uitgangspunt. 
Of je jouw systeem nu met het 
Amerikaanse, Britse,Duitse of Zuid- 
Afrikaanse vergelijkt: elke rechtsver-

gelijking inspireert en stimuleert je om 
vanuit een andere, kritischere bril naar 
je eigen systeem te gaan kijken. Op 
sommige vlakken staat Zuid-Afrika zelfs 
verder dan wij, op andere domeinen 
scoren wij beter.”

Waarom investeert de rechtenfacul-
teit zo fors in internationalisering?
ELLY VAN DE VELDE: “Van bij de  
oprichting van onze onderzoeks- 
eenheid hebben we bewust heel sterk 
de kaart van internationalisering ge-
trokken. Wij zien internationalisering 
als een voorwaarde voor academisch 
onderzoek in de rechten. Elke docto-
randus van de Law, Tax & Business 
Unit sturen we minstens voor een  
periode naar het buitenland.“

NIELS APPERMONT: “Onze onder-
zoekers gingen onder andere al naar 
Cambridge, het Max Planck Institut 
in Duitsland, het International Tax 
Institute in Wenen, universiteiten in 
Nederland, Spanje en de Verenigde 
Staten.”
ELLY VAN DE VELDE: “Wij zien inter-
nationalisering niet als een extra taak 
die bovenop het andere academische 
werk komt. Het hoort er gewoon bij. 
Zeker wanneer je vanuit het niets een 
nieuwe faculteit uit de grond moet 
stampen, kan het belang van een ste-
vig internationaal netwerk nauwelijks 
overschat worden. Als academicus 
móet je daarin investeren. De wereld 
is ons speelveld.”
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“MET JE KENNIS HET VERSCHIL 
MAKEN: DAT GEEFT VOLDOENING!”

MASTERSTUDENTEN HELPEN MENSEN IN TOGO AAN ELEKTRICITEIT

Drie UHasselt-studenten trokken in het kader van hun masterproef naar Sichem, een plattelandsgemeenschap in 

Togo. Ze ontwikkelden een installatie op zonne-energie – waarmee ze stroomstoringen helpen oplossen - én een 

draagbare batterij om die stroom naar inwoners te brengen die geen toegang hebben tot het energienet. Met 

één installatie kunnen zo´n 500 mensen van meerdere dorpen geholpen worden. Masterproeven met impact.

Lore Van Welde, masterstudente  
handelsingenieur, trok in de zomer- 
vakantie van 2017 op vooronder-
zoek naar Sichem. Zij bevroeg de 
lokale bevolking, maakte een financiële 
analyse en schreef een business- 
model voor een zonnepaneleninstalla-
tie en een draagbare batterij. Daan  

Droogmans en Kaz Puttenaers, master-
studenten industriële ingenieursweten-
schappen, ontwierpen de installatie. 
Van februari tot mei 2018 verbleven 
ze in Togo om hun ontwerp – samen 
met de lokale bevolking – ook effec-
tief te bouwen. 

DUURZAME OPLOSSINGEN
Waarom was het nodig om een  
behoefteonderzoek uit te voeren?
LORE VAN WELDE: “Uit vorige 
projecten van Students for Energy in 
Africa bleek dat de installaties die 
studenten bouwden technisch altijd 
goed functioneerden en tijdelijk ook 

heel goed gebruikt werden, maar na 
een tijdje liep het vaak mis. De lokale 
bevolking is het zo gewoon om geen 
toegang tot elektriciteit te hebben, dat 
ze na een tijdje de extra inspannin-
gen om de installatie te onderhouden 
niet meer willen maken. Om dat te 
vermijden, wilden we een inkomsten- 
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model aan de installatie verbinden. 
Pas wanneer iemand ook effectief 
geld kan verdienen met de installatie, 
zal de motivatie groot genoeg zijn om 
er echt zorg voor te dragen.”

gen. Tegen welke problemen liepen 
zij aan? Wat was hun huidige ener-
gieverbruik? Welk soort toestellen 
gebruikten ze? En hoeveel zijn ze 
bereid te betalen voor energie? Daar-
over bevroeg ik de lokale bevolking. 
Omdat ik de lokale taal niet sprak, 
kreeg ik hulp van een enquêteteam: 
drie jongens en twee meisjes die in 
de dorpen met de inwoners gingen 

praten. Op zich verliep dat best vlot, 
want veel mensen wilden graag mee-
werken, maar ik stootte wel op de 
gigantische genderverschillen en dat 
choqueerde mij af en toe.”

Genderverschillen?
DAAN DROOGMANS: “Jouw func-
tie, leeftijd en gender bepalen in Togo 
ontzettend veel. Hoe ouder je bent en 

UHASSELT LANCEERT INT3
Laagdrempelige stages in ontwikkelingslanden 

 

UHasselt vindt het belangrijk dat haar studenten Global Citizens zijn. Daar-
om wil de universiteit iedereen de kans geven om op een laagdrempelige 
manier naar een ontwikkelingsland te gaan. Met de Interdisciplary Interna-
tional Internships (INT3) krijgen UHasselt-studenten voortaan de kans om 
tijdens de zomervakantie - met een reisbeurs van 1.000 euro - aan een 
interdisciplinair project in het Zuiden te werken. In de zomer van 2019 
staan twee projecten op stapel in Ecuador en Zuid-Afrika.

Meer lezen? www.uhasselt.be/INT3

Op basis van Lore’s resultaten 
konden we ons een correct 

beeld vormen van de situatie 
en van de noden van het volk.

- Kaz -

Jij hebt de lokale bevolking be-
vraagd. Hoe verliep dat?
LORE VAN WELDE: “Voor je een 
businessmodel kan uittekenen, moet 
je de reële situatie en de behoeften 
van de bevolking goed in kaart bren-
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hoe hoger je functie, des te meer res-
pect je krijgt. Van vrouwen accepteren 
ze niet veel.”
LORE VAN WELDE: “In gesprekken 
met de jongens uit mijn enquêteteam 
heb ik echt een paar keer serieus op 
mijn strepen moeten staan. Zij lieten 
zich niet zomaar door een vrouw 
vertellen hoe ze de dingen moesten 
aanpakken. Meisjes van mijn leeftijd 
hebben in Togo niet veel vrijheid. Ze 
luisteren naar hun man of vader, en 
maken geen eigen beslissingen of 
keuzes. Een blanke, westerse, gestu-
deerde vrouw die vrij rondloopt en 
hen advies komt geven: dat is voor 
hen eigenlijk ondenkbaar.”

DE ZON OF DE WIND?
Hoe passen jullie masterthesissen in 
elkaar?
KAZ PUTTENAERS: “Toen Lore terug-
kwam uit Togo zijn we meteen gaan 
samenzitten. Op basis van haar re-
sultaten konden we ons een correct 
beeld vormen van de concrete situatie 
ter plaatse en van de noden van de 
bevolking. Stroompannes helpen op-
vangen: daar lag de grootste uitda-
ging. We moesten dus een installatie 
ontwerpen en bouwen die – op een 
zo duurzame manier – energie kon 
opslaan en opnieuw kon verdelen.”
DAAN DROOGMANS: “Zonne- 
panelen, wind- of watermolens: wat 
was de beste oplossing? We maak-
ten een uitgebreide voorstudie en  
probeerden Lores inzichten te vertalen 
in een technische oplossing.”

KAZ PUTTENAERS: “Uiteindelijk  
kozen we voor een zonne-installatie 
en een draagbare powerbank die van 
dorp naar dorp getransporteerd kon 
worden om elektriciteit te verkopen 
via een huurbeurtsysteem.”

Met die ontwerpen trokken jullie 
naar Togo.
KAZ PUTTENAERS: “De eerste 
maand konden we helemaal niets 
doen, omdat het dorpshoofd niet daar 

was. Dat was best frustrerend, maar 
van zodra we van start gingen, ver-
liep het eigenlijk heel vlot.”
DAAN DROOGMANS: “Een lokale 
elektricien hielp ons om de installatie 
te bouwen. Hij dacht met ons mee en 
legde ons uit hoe zij ter plaatse dingen  
bouwden.”
KAZ PUTTENAERS: “Die betrokken-
heid van lokale vakmensen is belang-
rijk. Je wil er immers voor zorgen dat 
zij goed begrijpen hoe de installatie 

werkt. Wanneer er achteraf proble-
men opduiken, moeten zij immers in 
staat zijn om die zelf op te lossen.”

GEEN AARDING
Nam de lokale bevolking wél advies 
aan van blanke westerse jongens?
KAZ PUTTENAERS: “Meestal wel, 
maar je beseft heel snel dat je niet 
zomaar jouw regels aan hen kan 
opleggen. Wij moesten anders leren 
denken en ons aan hun denkwijze 

99



Wij kunnen van hen ontzettend 
veel leren over gelukkig zijn.

- Lore -

aanpassen. Niet omgekeerd. Ook al 
wisten we het soms beter.” (lacht)
DAAN DROOGMANS: “In Togo aar-
den ze hun elektriciteitsinstallaties bij-
voorbeeld niet. Daar waren we niet op 
voorbereid. Hier in Europa is dat een 
verplichting. Logisch, want niet aarden 
houdt heel wat veiligheidsrisico´s in. En 
toch hebben we daar niet eindeloos 
over gediscussieerd. Je kan onze ma-
nier van werken niet opdringen. Dat is 
niet duurzaam. We hebben ons eigen 
ontwerp aan hun concept aangepast.”

Heb je veel geleerd uit dit Togo- 
avontuur? 

KAZ PUTTENAERS: “Absoluut. Als  
ingenieur én als mens. Voor je ver-
trekt, denk je dat je – door de vele 
groepswerken hier op school – al 
goed in team kan werken. Je hebt ge-
leerd compromissen te sluiten en weet 
hoe je samen de gulden middenweg 
kan vinden. In Togo besefte ik pas 
hoe makkelijk het is om een gulden 
middenweg te vinden als iedereen in 
je team binnen hetzelfde kader denkt. 
Daar leer je pas echt outside-the-box 
denken. En je probleemoplossend 
vermogen wordt spontaan naar een 
hoger niveau getild.”
DAAN DROOGMANS: “We hebben 
geleerd om extreem flexibel te werken: 
met het materiaal en de mensen die 
voorhanden zijn. Je moet je voortdu-
rend aanpassen aan de onbekende 
omstandigheden om stappen vooruit te 
kunnen zetten. In Togo leer je boven-
dien pas echt wat geduld is. Dat Togo-
lees uur: dat bestaat echt he.” (lacht)
LORE VAN WELDE: “Inderdaad. 
Zelf heb ik ook een paar keer letter-
lijk een halve dag zitten wachten tot 
mijn afspraak opdaagde. Vier uur 
later arriveren ze dan in de vrolijkste 
stemming, alsof er helemaal niets aan 
de hand was. (lacht) In het begin frus-
treerde mij dat enorm, maar je raakt 
daar snel aan gewoon. Die Afrikaan-
se mentaliteit van alles komt goed en 
we hebben tijd geeft op een bepaal-
de manier ook rust. Toen ik terug in 
België was en in één beweging terug 
in ons hectische ritme gekatapulteerd 
werd, was dat voor mij serieus afkic-
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Waar bewoners vroeger lange 
afstanden moesten afleggen voor 
stroom, hebben ze vandaag vlot 

toegang tot elektriciteit. Niet slecht 
voor een masterproef.

- Daan -

BEST DEVELOP 
RELEVANT MASTER´S 

THESIS AWARD
Lore en Kaz 
in de prijzen 

 

Met de Best Develop Relevant 
Master´s Thesis Award bekroont 
UHasselt masterproeven die  
relevant zijn voor ontwikkelings-
samenwerking. Lore Van Welde 
en Kaz Puttenaers vielen het voor-
bije jaar in de prijzen.

ken. En het is een cliché, maar het 
klopt wel: wij kunnen van hen ontzet-
tend veel leren over gelukkig zijn. De 
levenslust die zij aan de dag leggen 
in de meest trieste omstandigheden: 
dat maakt immens veel indruk.”

VOLDOENING IN HET 
KWADRAAT
Zijn jullie blij met het eindresultaat?
KAZ PUTTENAERS: “Mij geeft het 
in ieder geval een ontzettend goed  
gevoel om te weten dat we met onze 
installatie effectief een verschil hebben 
gemaakt in het leven van zoveel men-

sen. Die stroompannes hebben we 
opgelost. En de bevolking van Sichem 
plukt daar vandaag de vruchten van.”
DAAN DROOGMANS: “Waar 
bewoners van dorpen zonder aan- 
sluiting op het elektriciteitsnet vroeger 
lange afstanden moesten afleggen 
voor stroom, hebben ze vandaag vlot 
toegang tot elekriticiteit. Niet slecht 
voor een masterproef.”
LORE VAN WELDE: “Met dit project 
hebben we de unieke kans gekregen 
om met onze masterproef echt iets  
relevants en tastbaars te doen. Dat 
geeft ontzettend veel voldoening.”
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“HOE KAN JE DUURZAAM BOUWEN 
MET ALTERNATIEVE MATERIALEN?”

POSTGRADUAAT BUILDING BEYOND BORDERS 

In september 2018 startte de faculteit Architectuur en kunst met een wel heel bijzonder postgraduaat. Building 

Beyond Borders wil professionele architecten, ontwerpers en bouwprofessionals uit binnen- en buitenland kennis 

en vaardigheden bijbrengen om te ontwerpen en bouwen met een lagere milieu-impact en met een verhoogd 

comfort, via een alternatief ontwerpproces en met niet-traditionele bouwmaterialen. Dit academiejaar ontwerpen 

én bouwen ze een vrouwenhuis in het Marokkaanse Ouled-Merzoug.

ERVARING IN BOUWEN IN 
ONTWIKKELINGSLANDEN
Op vlak van bouwen in ontwikkelings-
landen is de faculteit Architectuur 
niet aan haar proefstuk toe.
PEGGY WINKELS: “Met Studio  
Tanzania en Studio Vietnam bouwden 
we de voorbije jaren inderdaad al 

veel ervaring op rond ontwerpen in 
landen in ontwikkeling. Zo´n projecten 
zijn uitermate boeiend en inspirerend, 
want alles is anders: de lokale con-
text, het klimaat, de culturele identiteit, 
de bouwtradities en de behoeften 
van de lokale bevolking. Dat maakt 
de ervaring natuurlijk net boeiend en 

verrijkend. Door ondergedompeld 
te worden in een onbekende setting 
ga je vanzelf immers je creativiteit, 
je analytisch vermogen én je sociale 
skills sterker moeten ontwikkelen.”
BART JANSSENS: “Met dit postgra-
duaat gaan we daar nog een stap 
verder in. We maken niet zomaar een 

vrijblijvend ontwerp voor een lokaal 
relevant bouwproject. Onze studenten 
moeten het – samen met lokale acto-
ren - ook effectief gaan bouwen.”

Was dat een logische volgende 
stap?
ELKE KNAPEN: “Als we onze  
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legitimiteit rond ontwerpen in landen 
in ontwikkeling kracht willen bijzetten, 
dan moeten we nog een stap verder 
gaan en ook iets tastbaars achter- 
laten. Effectief een gebouw neerzetten,  
met lokale bouwprofessionals in interac-
tie treden en de bouwwerkzaamheden 
ter plaatse opvolgen.”
PEGGY WINKELS: “Daarnaast merk-
ten we dat studenten steeds meer  
vragende partij zijn om met alternatieve, 
niet-traditionele bouwmaterialen te le-
ren werken. In een Belgische context is 
het heel moeilijk om dat te realiseren. 

gemeenschap en bouwmarkt kan inspi-
reren. Wanneer het vrouwenhuis klaar 
is, maken we daarmee heel zichtbaar 
op welke manier je met lokale, traditi-
onele bouwmaterialen toch innovatie-
ve gebouwen kan neerzetten die aan  
hedendaagse comforteisen beant-
woorden en esthetisch interessant 
zijn.”
BART JANSSENS: “Eigenlijk willen 
we de komende jaren graag meer-
dere demonstratieprojecten opzetten 
rond alternatieve bouwmaterialen en 
constructiemethodes. Het Zuiden heeft 
een rijke traditie op dat vlak, maar veel 
methodes en materialen zijn wat in de 
vergetelheid geraakt. In veel landen en 
regio´s in ontwikkeling gebruikt men 
vandaag liever westerse materialen en 
gebouwontwerpen. Jammer, want dat 
is niet duurzaam natuurlijk: de ecologi-
sche voetafdruk van gebouwen is op 
die manier bijzonder hoog, de ontwer-
pen zijn totaal niet afgestemd op lokale 
socio-culturele aspecten en noden, en 
bovendien is de bouwkost hoog.”

VROUWENHUIS IN 
MAROKKO
Hoe zijn jullie in Marokko terechtge-
komen?
NICOLAS COECKELBERGHS: 
“Naast docent aan UHasselt ben 
ik ook architect bij het Brusselse  
architectenkantoor BC architects & 
studies. Wij hebben de voorbije acht 
jaar heel wat bouwprojecten opgezet 
in landen in ontwikkeling: van Burundi 

Met Building Beyond Borders kan dat 
wel.”
NICOLAS COECKELBERGHS: “Het 
hands-on experimenteren met andere 
materialen vormt een belangrijk onder-
deel van het postgraduaat. We kijken 
nadrukkelijk naar de kennis en vaar-
digheden die in het Zuiden aanwezig 
zijn en bedenken manieren om die  
traditionele, ambachtelijke technieken 
zo innovatief mogelijk in te zetten.”

ACADEMISCHE ONDERBOUW
Wat is de belangrijkste doelstelling 

van Building Beyond Borders?
BART JANSSENS: “Wij willen 
professionele architecten, ontwerpers 
en bouwprofessionals in een andere 
context ervaring laten opdoen met 
alternatieve materialen om hen zo 
kennis en vaardigheden bij te bren-
gen om te ontwerpen en bouwen 
met een lagere milieu-impact en een 
verhoogd comfort. Het postgraduaat 
is gegroeid uit Studio Bouwkunde. 
IELKE KNAPEN: “We willen met ons 
gebouw bovendien iets tastbaars  
achterlaten dat de lokale  

104



en Ethiopië tot Nigeria. In Ouled-Mer-
zoug hadden we voor de organisatie 
Good Planet al een schooltje ge-
bouwd, en de interactie met de lokale 
gemeenschap was bijzonder hartelijk. 
Toen we hoorden dat diezelfde ge-
meenschap ook een vrouwenhuis wou 
bouwen om de lokale vrouwen een ont-
moetingsplek te geven, leek dat project  
ons ideaal voor dit postgraduaat.  
We wisten dat het draagvlak ter 
plaatse zeer groot was, en dat onze  
studenten immens veel van hen konden 
leren.”

Een vrouwenhuis is voor de meeste 
Belgische studenten een onbekend 
concept. Hoe zijn de studenten aan 
hun ontwerpproces begonnen?
BART JANSSENS: “Onze deel- 
nemersgroep is bijzonder internatio-
naal. De helft komt uit het buitenland: 
uit Engeland, Frankrijk, Nederland, 
Italië en Ethiopië. Maar ook zij moes-
ten zich uiteraard verdiepen in het 
concept van een vrouwenhuis.”
PEGGY WINKELS: “Binnen de  
Marokkaanse gemeenschap zijn zo´n 
vrouwenhuizen ook in België geen 
onbekend begrip. In de eerste fase 
zijn studenten met Brusselse moslima´s 
gaan praten. In november trokken 
we dan voor het eerst naar Ouled- 
Merzoug. Ter plaatse verbleven onze 
studenten een week lang bij lokale  
families. Ze praatten niet alleen 
met de vrouwen, maar ervaarden 
aan den lijve hoe het leven in zo´n  

Steun Building Beyond Borders 

Gelooft u sterk in de meerwaarde van dit project? Doneer via het Universiteitsfonds en 
sponsor een studiebeurs of draag bij aan het bouwbudget.

Building Beyond Borders biedt ook deelnemers uit ontwikkelingslanden – via een studiebeurs – de kans om zich 
te verdiepen in duurzaam bouwen met alternatieve bouwmaterialen. Met uw donatie kan het Universiteitsfonds 
talentvolle professionals uit groeilanden een extra duw in die richting geven. Voor elke donatie van 1.000 euro 
kan 1 deelnemer 1 maand van het jaarprogramma volgen.

Projecten binnen dit postgraduaat groeien vanuit de lokale gemeenschap – en niet vanuit de overheid of een 
investeerder. Elke bijdrage aan het bouwbudget telt. Voor elke 325 euro kunnen we één vierkante meter van het 
vrouwenhuis (120 vierkante meter) bouwen.

Meer lezen? Surf naar www.uhasselt.be/universiteitsfonds

Marokkaanse plattelandsgemeen-
schap verloopt. Waar is er nood 
aan? En met welke socio-culturele, 
klimatologische en omgevingsfacto-
ren moeten we rekening houden bij 
het ontwerp? Op basis van die input 
hebben ze dan een eerste ontwerp 
gemaakt.”

Hoe waren de reacties van de loka-
le vrouwen op dat eerste ontwerp?
NICOLAS COECKELBERGHS: “Zij 
kijken enorm uit naar die nieuwe ont-
moetingsplek die speciaal voor hen 
gecreëerd wordt, en ze hebben veel 
vertrouwen in wat wij doen. Hun reac-
ties waren dan ook bijzonder lovend. 
Al vonden ze een aantal voorstellen – 

zoals de composttoiletten - wel wat te 
experimenteel.”

Wat deden jullie met de feedback?
BART JANSSENS: “Daar hielden we 
uiteraard rekening mee. In consensus 
beslisten we een of twee ontwerpvoor-
stellen te gebruiken als basis, om daar-
in dan de beste ideeën uit de andere 
projectvoorstellen te implementeren. In-
tussen zorgden wij – via hoorcolleges, 
ontwerpstudio´s en workshops - voor 
een stevige academische onderbouw 
rond bioklimatische ontwerpprincipes, 
alternatieve bouwmaterialen, architec-
turale identiteit en bouwen in een an-
dere socio-culturele setting.”
ELKE KNAPEN: “We organiseerden 

ook hands-on experimenten rond het 
bouwen met aarde. Op onze faculteit 
is er een doctoraatsstudent die daar – 
in onze Vlaamse context – op focust. 
Hij deelde zijn inzichten met onze stu-
denten.”

REAL LIFE BOUWERVARING
Binnenkort gaan jullie dat ontwerp 
ook effectief bouwen?
ELKE KNAPEN: “Van april tot augus-
tus trekken onze studenten afwisselend 
– ieder voor minimum twee maanden 
– naar Marokko om de werf te gaan 
begeleiden. Iedere student heeft zijn 
eigen takenpakket. En dat is bijzon-
der uitgebreid: van het managen 
van de werf en het bijhouden van de  
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School of Expert Education UHasselt

Onze onderzoeksresultaten kunnen het verschil maken. Ze zijn  
relevant tot ver buiten de universiteitsgrenzen. Daarom vertalen we 
via UHasselt SEE graag interessante nieuwe inzichten in studiedagen,  
opleidingsprogramma´s en postgraduaten voor professionals.

In 2018

Benieuwd naar ons aanbod voor professionals? 
Surf naar www.uhasselt.be/see

34
Totaal aantal 

georganiseerde 
opleidingen

5  
nieuwe opleidingen - 
open en toegankelijk 

voor iedereen

7  
opleidingen hebben 

actief partnership of een 
actieve bijdrage met 
externe organisaties

VERHOUDING

 15 Studiedagen
 12 Kortlopende opleidingen
 7 langlopende postgraduaten

OPSPLITSING PER FACULTEIT

   2 Ark

                 16 BEW

      5 GLW & RWS

       7 REC

  2 WET

   2 anderen

boekhouding tot het afspraken maken 
met lokale aannemers.”

Wanneer zijn jullie tevreden?
PEGGY WINKELS: “Als onze  
studenten tevreden zijn over de  

BART JANSSENS: “Absoluut, de 
volgende halte wordt Oeganda. 
Daar zijn we een mooie  
samenwerking aan het uitbouwen 
met lokale academische architectuur 
opleidingen.

Voor ons nieuwe project gaan 
we naar Oeganda, waar we een 

school zullen bouwen
- Peggy -

nieuwe inzichten en skills die ze ge-
leerd hebben. Als ons gebouw met 
open armen ontvangen wordt door de 
lokale gemeenschap en ook na een 
aantal jaren gebruik nog prima func-
tioneert. Maar op termijn zijn we pas 
tevreden als wij effectief de beste wor-
den in het bouwen met alternatieve ma-
terialen. Als wij onszelf als internatio-
naal kenniscentrum op de kaart kunnen 
zetten, en we die expertise ook kun-
nen blijven inzetten om meerwaarde  
te creëren.”

VOLGENDE HALTE: OEGANDA
Komt er een volgende editie van het 
postgraduaat?

ELKE KNAPEN: “Op termijn willen 
we graag een aantal jaren in een 
gelijkaardige context blijven, zodat 
we daarin niet alleen expertise kun-
nen opbouwen, maar ook een sterk 
lokaal netwerk. Ook dat is belangrijk 
om onze projecten meer slagkracht te 
geven.”
PEGGY WINKELS: “Oeganda wordt 
wel een uitdaging, want daar gaan we 
een schooltje optimaliseren en uitbrei-
den in een gemeenschap waar geen 
elektriciteit en stromend water voorhan-
den is. Dáár zullen onze studenten echt 
outside-the-box leren denken.”
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“EEN UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK IS VEEL 
MEER DAN EEN RUIMTE VOL BOEKEN”

DE VERNIEUWDE CAMPUSBIBLIOTHEEK

Wie binnenwandelt op de campus in Diepenbeek, kan er niet naast kijken: de campusbibliotheek onderging 

het voorbije jaar een ware transformatie. “Waar de oude bibliotheek wat stoffig en gedateerd aanvoelde, is de 

vernieuwde ruimte een oase van licht en rust in een strak maar gezellig kader. Dat was ook expliciet de bedoeling. 

We wilden onze studenten een aangename, inspirerende en goed uitgeruste leeromgeving geven”, vertelt 

hoofdbibliothecaris Pieter Lernout.

EEN STOFFIG IMAGO
Had de oude bibliotheek haar beste 
tijd gehad?
PIETER LERNOUT: “De universiteits-
bibliotheek was altijd populair bij 
studenten, maar ze was wel wat 
gedateerd: qua meubilair, vloer- 
bekleding en aankleding. Het was 

ook nog te veel een collectiebiblio-
theek waar vooral boeken centraal 
stonden, terwijl studenten vandaag 
andere verwachtingen koesteren.”

Wat verwachten studenten vandaag 
van een universiteitsbibliotheek?
PIETER LERNOUT: “Vijfentwintig 

jaar geleden was een universiteits-
bibliotheek de place to be als je op 
zoek was naar wetenschappelijke 
informatie. Het was een ruimte waar 
je papieren boeken en tijdschriften 
kon raadplegen. Digitale informatie- 
bronnen waren nauwelijks voor- 
handen. Vandaag zit je in een heel 

ander tijdskader. Het draait nu veel 
minder om lokale collecties en meer 
om het aanbieden van services. Voor 
onze studenten zijn de boeken niet 
zo belangrijk meer. Zij zoeken in hun 
bieb vooral een stimulerende leer- 
omgeving waar gewerkt en  
gestudeerd kan worden. Een oase 
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van rust waar kennis opgebouwd kan 
worden. 

MINDER BOEKEN. MEER 
WERKPLEKKEN.
Boeken moesten dus plaats ruimen 
voor werkplekken?
PIETER LERNOUT: “Dat blijft een  
oefening in balans, maar door de 
digitalisering is die nieuwe functie 
ook gewoon een logisch gevolg. 
Vroeger speelde zich alles op  

papier af. Vandaag nemen die pa-
pieren bronnen almaar af in belang 
en dus ook in omvang. De ruimte die 
daardoor vrij komt, kan je gebruiken 
om stimulerende werkplekken te  
bouwen.”

Draait een universiteitsbibliotheek 
dan niet meer rond boeken?
PIETER LERNOUT: “We spenderen 
90 procent van onze middelen aan 
digitale collecties. Een logische  
keuze, want wetenschappelijke  
informatie is vandaag hoofdzakelijk 
terug te vinden in online databanken 
en websites. Als bibliotheek hechten 
we veel belang aan het faciliteren 
van de toegang tot die informatie, 
via het aanbieden van allerlei tools 
maar evengoed via informatieve 
sessies rond informatievaardig- 
heden. De papieren collecties waar-
in we nog investeren, zijn voorna-
melijk bestemd voor de rechtsbiblio-
theek en de opleiding architectuur. In 
die disciplines betekent papier nog 
wel vaak een meerwaarde. Verder 
zetten we ook in op de didactische 
lijsten van verplichte en aanbevolen 
literatuur. De doorsneestudent koopt 
die literatuur zelf aan, maar beurs-
studenten en buitenlandse studenten 
maken gretig gebruik van onze voor-
zieningen. Op die manier zorgt de 
bieb voor een sociale correctie en 
maakt ze de universiteit een beetje 
inclusiever.”

Studeren in de bieb 
is razend populair.
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KEUZES MAKEN
Bij de verbouwing hebben jullie 
serieus gewied in de bestaande 
papieren collectie. Was dat nodig?
PIETER LERNOUT: “Absoluut. In de 
oude bibliotheek bewaarden we bij-
voorbeeld het volledige tijdschriften- 
archief van 1960 tot 2005: één  
kilometer tijdschriften in totaal. Dat is 
immens veel ruimte voor een archief 
dat amper geconsulteerd wordt. 
Welke tijdschriften zijn nog relevant? 
Welke oude, niet-wetenschappelijke 
tijdschriften hebben elke waarde ver-
loren? Daar hebben we duidelijke 
keuzes in gemaakt. Voor de relevante  
wetenschappelijke tijdschriftencollectie 
hebben we een overeenkomst geslo-
ten met de Bibliotheek Hasselt Limburg. 
Zij stockeren ons archief in hun maga-
zijnruimte. Als onderzoekers een oud 
artikel nodig hebben, vragen we dat 
op en scannen zij het in. Die aanpak 
werkt. En we sparen er enorm veel 
ruimte mee uit.”

En de boekencollectie?
PIETER LERNOUT: “Ook daarin heb-
ben we ernstig gewied. Samen met 
proffen, onderzoekers en docenten 
van elke faculteit. In totaal hebben 
we meer dan 8.000 boeken afge-
voerd. Dat was nodig. Als verouderde  
boeken driekwart van een rek be-
slaan, zie je de interessante werken 
letterlijk niet meer staan. Nu geven 
we relevante werken de ademruimte 

die ze verdienen. En we creëerden 
opnieuw broodnodige extra ruimte.”

RUST EN INTERACTIE
Waarom wilden jullie zoveel ruimte 
creëren?
PIETER LERNOUT: “In een universiteits-
bibliotheek komen veel verschillende 
functies samen: de bieb is een plek 
waar studenten studeren, waar ze sa-

men groepswerken voorbereiden én 
waar ze bronnen raadplegen en ko-
piëren. Om die functies harmonieus in 
één plek samen te brengen, heb je ruim-
te nodig. Veel ruimte. Voor studenten 
stonden de werkplekken voorop. Zij 
vroegen uitdrukkelijk naar méér werk-
plekken. Heel veel studenten komen im-
mers graag in de bibliotheek studeren. 
In de blokperiode staan ze in een lange 
rij te wachten tot de bieb opent. 
Dan lijkt het hier wel de soldenperiode 

in de winkelstraat. (lacht) Met 210 
werkplekken in de oude bieb moesten 
we vaak studenten ontgoocheld naar 
huis sturen omdat we volledig volzet 
waren. Met 350 werkplekken kunnen 
we vandaag wel op de vraag inspe-
len.”

Jullie verdeelden de bibliotheek bo-
vendien in drie geluidszones.

PIETER LERNOUT: “Dat is nodig als je 
al die verschillende functies wil com-
bineren. Het onderwijsconcept van 
UHasselt is gebaseerd op de idee dat 
je vooral via overleg en interactie kennis  
verwerft. Daarom wilden we zeker 
voldoende groepswerklokalen aan-
bieden. Tegelijkertijd zoekt een grote 
meerderheid van de studenten in de 
bieb vooral een stille werkplek zonder  
afleiding. Hoe zorg je ervoor dat stu-
denten met verschillende verwachtin-

gen en behoeftes elkaar niet hinderen? 
Hoe breng je al die functies in één 
stimulerende ruimte samen? Wij lieten 
ons inspireren door het ontwerp van 
de universiteitsbibliotheek van Maas-
tricht en verdeelden de ruimte in drie 
geluidszone: een groepswerkzone, 
een fluisterzone en een absolute stilte-
zone. De boekenrekken fungeren als 
scheiding.”

ENTHOUSIASTE STUDENTEN
Hoe zijn reacties?
PIETER LERNOUT: “In maart zijn 
we één jaar open. Dan plannen we 
een grote bevraging, maar de eerste  
reacties zijn alleszins positief. Studenten 
zijn ontzettend blij met de extra werk-
plekken en stopcontacten. Ook het 
interieur en het moderne meubilair 
worden bijzonder positief onthaald. 
Zelfs zijn we ook ontzettend blij met 
de energiezuinige verlichting en het 
goed werkend ventilatiesysteem. 
Daar werd vroeger niet over na- 
gedacht, maar ik kan je verzekeren 
dat het geen overbodige luxe is als je 
hier met 300 samen zit. (lacht) Met dit 
nieuwe design heeft de universiteits-
bibliotheek haar stoffige imago hele-
maal van zich afgeschud. Ze transfor-
meerde tot een inspirerende, lichte en 
gezellige werkruimte. Ik ben een zeer 
tevreden bibliothecaris.”

Nu geven we relevante werken 
de ademruimte die ze verdienen.
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UHASSELT VIERDE 45STE VERJAARDAG 
MET 7 EREDOCTORATEN

EEN NIEUWE LUSTRUM VOOR DE UNIVERSITEIT

De Dies Natalis kreeg het voorbije jaar een extra feestelijk randje. UHasselt vierde immers haar 45ste verjaardag en 

dat liet ze niet onopgemerkt voorbijgaan. Voor die gelegenheid werden maar liefst zeven nieuwe eredoctoraten 

uitgereikt. “Onze nieuwe eredoctoren komen uit andere werelden, maar wat ze delen is visie, engagement en 

actie”, zei rector Luc De Schepper

INSTELLINGSEREDOCTORAAT

JOHN GODDARD

Het instellingseredoctoraat ging in 2018 naar 
John Goddard, de emeritus professor van New-
castle University, die als eerste het begrip civic 
university lanceerde. Hij pleitte zijn leven lang 
voor een universiteit die zich in haar onderwijs, 
onderzoek en dienstverlening engageert in en 

voor de samenleving. Goddard schreef niet  
alleen verschillende boeken over dit topic, maar 
bestudeerde voor de OESO ook de symbiose 
tussen hoger onderwijs en de regio. Met dit ere-
doctoraat bracht UHasselt hulde aan de grote 
inspirator voor haar nieuwe civic missie.
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OP VOORDRACHT VAN DE 
FACULTEIT INDUSTRIËLE 

INGENIEURSWETENSCHAPPEN
 

PROFESSOR 
AYODHYA TIWARI

Voor zijn topexpertise in het onderzoek naar dunne- 
filmzonnecellen. Tiwari bouwde doorheen zijn 
carrière – aan de prestigieuze Eidgenössische 
Technische Hochschule (Zürich) – een ijzersterke 
academische track record op.

OP VOORDRACHT VAN DE 
FACULTEIT ARCHITECTUUR 

EN KUNST

HEDENDAAGS 
KUNSTENARES

JÖELLE TUERLINCK
Voor de grote impact die zij heeft op de praktijk 
van jonge kunstenaars die de grenzen van disci-
plines en media bevragen.

OP VOORDRACHT VAN DE 
FACULTEIT GENEESKUNDE EN 

LEVENSWETENSCHAPPEN

TOPONDERZOEKER 
YEHUDA SHOENFELD

Voor zijn topexerpertise en engagement. Shoenfeld 
is de oprichter en het hoofd van het Zabludo-
wicz Center for Autoimmune Diseases (Tel Aviv) 
en de drijvende kracht achter het samenwerkings- 
platform Autoimmunity Network.
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OP VOORDRACHT VAN DE 
FACULTEIT RECHTEN

RECHTER 
SUSANNE BAER

Voor haar academische expertise én haar 
strijd voor de terugkeer naar de basics van de  
democratie en het gelijkheidsbeginsel. Susanne 
Baer is een van de zestien rechters van het Duitse fe-
derale grondwettelijk hof in Karlsruhe en professor 
publiek recht en genderstudies aan de Humboldt 
Universität in Berlijn.

OP VOORDRACHT VAN DE 
FACULTEIT WETENSCHAPPEN

PROFESSOR 
SERGE ABITEBOUL

Voor zijn toonaangevend onderzoek op vlak van 
datamanagement en zijn betrokkenheid bij verschil-
lende start-ups. Professor Abiteboul is verbonden  
aan het Institut National de Recherche en Infor-
matique et en Automatique (INRIA) en lid van de 
Franse Académie des Sciences. Vanuit die rol 
gaf hij mee vorm aan het informatica-onderwijs 
in Frankrijk.

OP VOORDRACHT VAN 
DE SCHOOL VOOR 

MOBILITEITSWETENSCHAPPEN

PROFESSOR HARRY 
TIMMERMANS

Voor zijn onderzoek rond de ontwikkeling en 
applicatie van innovatieve rekenmodellen en 
ICT voor urban planning en mobiliteit. Profes-
sor Timmermans van de Technische Universiteit  
Eindhoven heeft meer dan 500 publicaties op 
zijn naam.



#UHASSELT
IN DE MEDIA

Aan UHasselt gebeurt het. En dat is ook de (sociale) media niet ontgaan. Maatschappelijk relevante 

onderzoeksprojecten, onderwijsopdrachten met impact en een heleboel studentikoze initatieven: op Facebook, 

Instagram en Twitter was #UHasselt omnipresent.
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UHasselt schenkt €10.000 
aan MS-onderzoek.
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Hervormde opleiding 
Geneeskunde stelt patiënt 

centraal.
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UHasselt-onderzoekers 
ontwikkelen kleinste diamant 

ter wereld.
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