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‘Associatie Universiteit – Hogescholen Limburg’ (AUHL) is één van de 
5 Vlaamse associaties en heeft als partnerinstellingen: Hogeschool 
PXL en Universiteit Hasselt, samen met de Transnationale 
Universiteit Limburg. 

AUHL ondersteunt als ‘vereniging zonder winstoogmerk’ (vzw) de 
afstemming en samenwerking tussen de partnerinstellingen op 
basis van de decretale opdrachten en voor zichzelf gestelde doelen. 

Het beleidsplan van AUHL loopt van 2019 tot en met 2024. Het 
wordt verder geconcretiseerd op basis van jaaractieplannen. Van 
daaruit worden activiteiten gepland die specifiek, meetbaar en 
tijdsgebonden zijn en bovendien toegewezen worden aan bepaalde 
personen, diensten en instellingen.  

Het beleidsplan is ingedeeld in 5 domeinen: (1) onderwijs, (2) 
onderzoek, innovatie & dienstverlening, (3) studenten, (4) allianties 
met specifieke stakeholders en (5) diverse overkoepelende 
samenwerkingsthema’s. In totaal worden 24 beleidsdoelen 
geformuleerd. 

S I T U E R I N G



Procedures EVC / PAT / Taaltest 

1. Ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie in verband met 
de toegang tot het hoger onderwijs, het opvolgen van nieuwe 
ontwikkelingen en het nagaan van nieuwe opportuniteiten.

2. Coördineren van en communiceren over de 
instroommogelijkheden door het verder optimaliseren van de 
procedures Erkenning Verworven Competenties (EVC), Procedure 
Afwijkende Toelating (PAT) en Taaltest en de ontwikkeling van 
nieuwe instrumenten voor de graduaatsopleidingen.

Schakelen & heroriënteren  

3. Optimaliseren van doorstromingsmogelijkheden via 
schakeltrajecten en heroriënteringstrajecten met het oog op de 
maximale benutting van deze trajecten binnen de associatie, 
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aangevuld met complementaire trajecten buiten de associatie, 
om geschikte opleidingstrajecten aan te bieden die aansluiten 
bij de  mogelijkheden en aspiraties van onze studenten.



B. Onderzoek, innovatie 
    & dienstverlening 

Professionalisering ter versterking van het onderwijs       

4. Coördineren en aanbieden van een supplementair 
onderwijsgerelateerd professionaliseringsaanbod en het 
ondersteunen van onderwijsinnovatie.

Lerarenopleidingen 

5. Afstemmen en delen van expertise tussen lerarenopleidingen 
van niveau 5, 6 en 7 voor transversale thema’s binnen de regio 
Limburg.

Onderzoek en innovatie      

7. Ondersteunen van de wisselwerking tussen UHasselt / 
Hogeschool PXL in een strategisch partnership met de 
economische en maatschappelijke actoren in de (Eu)regio op 
vlak van de speerpuntdomeinen, met de TT-werking binnen 
AUHL als schakel en katalysator. 

Dienstverlening en valorisatie 

8. Ondersteunen van de wisselwerking tussen UHasselt 
/ Hogeschool PXL in een strategisch partnership met 
de economische actoren in de (Eu)regio op vlak van de 
speerpuntdomeinen, met de TT-werking binnen AUHL als 
schakel en katalysator.

Opleidingsaanbod levenslang leren

6. Ondersteunen bij de afstemming van aanbod en communicatie 
in verband met het levenslang leren.



Studentenbetrokkenheid – studentenraad 

9. Stimuleren en ondersteunen van de visievorming en het nemen 
van initiatieven rond de betrokkenheid van de studenten, 
studentenparticipatie en actief burgerschap.  

Sport  

10. Het sensibiliseren van studenten in verband met sport en 
beweging en het uitbouwen van een gevarieerd en kwalitatief 
sportaanbod, waarbij rekening wordt gehouden met de 
instellingen en het associatie overstijgend niveau.

Cultuur en studentenvoorzieningen  

11. Ondersteunen van visieontwikkeling en kennisdeling inzake 
cultuur en studentenvoorzieningen.

Ondernemerschap  

12. Uitbouwen van gezamenlijke initiatieven ter ondersteuning en 
stimulering van ondernemerschap, powered by StudentStartUP.

C. Studenten



D. Allianties met specifieke 
    stakeholders  

Scholen      

13. Ontwikkelen van communicatie- en samenwerkingsvormen 
met scholen in de ruime regio Limburg.   

Overheden 

14. Uitbouwen van een gezamenlijke aanpak voor thema’s die de 
associatie aanbelangen in relatie tot de Stad Hasselt, zoals: 
Hasselt Studentenstad, mobiliteit en parkeerbeleid.

15. Stimuleren en ondersteunen van samenwerkingsprojecten 
tussen associatiepartners, Provincie Limburg en/of (eu)
regionale overheden.



Wetenschapscommunicatie en Makerspace 

16. Stimuleren en ondersteunen van initiatieven omtrent 
wetenschapscommunicatie bij de partnerinstellingen door 
middel van een dynamisch beleid dat afgestemd is op de 
noden van de verschillende doelgroepen, de eigenheid van de 
eigen instellingen en de richtlijnen van de Vlaamse overheid 
die in de Convenant werden vervat. 

17. Mede aansturen van de werking van het maaklabo Makerspace, 
dat in samenwerking met beide partnerinstellingen wordt 
beheerd en aangestuurd. 

18. Initiatieven nemen om voor wetenschapscommunicatie te 
komen tot het delen en verder uitbouwen van expertise en 
professionalisering in beide instellingen op vlakken waarop 
dit door hen nuttig, nodig en wenselijk geacht wordt

Netwerking en aanwezigheidspolitiek 

19. Verder uitbouwen van een impact gerichte netwerking en 
strategische aanwezigheidspolitiek in de regio en de ruimere 
geografische Vlaamse (VLIR, VLHORA, VLUHR, IAO,...) en 
euregionale context.  

E. Diverse overkoepelende    
    samenwerkingsthema’s 



Internationalisering 

20. Versterken van de samenwerking op vlak van 
internationalisering en ontwikkelingssamenwerking op basis 
van het delen van expertise en het nagaan van mogelijke 
pistes voor verdere samenwerking. 

Diversiteit  

21. Ondersteunen en uitwisselen in verband met de verdere 
uitbouw van een diversiteitsbeleid met het oog op het 
dichten van de diversiteitskloof bij instroom/doorstroom en de 
democratisering van het hoger onderwijs.



Innovatieve projectideeën 

22. Lanceren, promoten, ondersteunen en een aanzet geven 
tot de uitvoering van innovatieve projectideeën die door de 
associatie en/of door de partnerinstellingen verder kunnen 
gedragen worden, bijvoorbeeld op het vlak van talen, 
interdisciplinariteit,...

Duurzaamheid 

23. Inspireren en coördineren van de initiatieven van de instellingen 
om het onderwijs, onderzoek en dienstverlening duurzaam te 
laten verlopen, en ernaar streven dat alle afgestudeerden in het 
hoger onderwijs competenties bezitten om bij te dragen aan 
een duurzame ontwikkeling van de regio en de samenleving, 
in de lijn van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
(Verenigde Naties).

Infrastructuur  

24. Onderling afstemmen van het beleid rond investeringen, 
infrastructuur, bibliotheek- en documentatievoorzieningen.

www.auhl.be






