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Het jaar 2020 laat zich samenvatten in één woord: Covid-19, een wereldwijde pandemie, die verantwoordelijk is voor honderdduizenden 
dodelijke slachtoffers, gespreid over al de werelddelen, alsook voor het massaal stilvallen van de meest uiteenlopende activiteiten op de 
planeet. Gedreven door besmettingsgevaar, ten aanzien van hetwelk de wetenschap snel en blijkbaar bevredigende medische repliek 
heeft weten te produceren, stuiten de politieke autoriteiten, verantwoordelijk voor veralgemeende vaccinatieprogramma’s op klassieke 
menselijke reflexen. De pharma-multinationals staan op het behoud van hun productiegeheimen. De geïndustrialiseerde staten brengen 
al te weinig financiële acties op, gericht op de arme ontwikkelingslanden die de nodige middelen ontberen voor de financiering van 
de noodzakelijke vaccinatiecampagnes.

En nochtans, de mens zou voor alles een wijze les moeten trekken uit het dramatische Covid-gebeuren. Een onooglijk klein virus blijkt 
de invloedrijkste en machtigste structuren, ontwikkeld en bestuurd door de mens, te domineren of te paralyseren! Bescheidenheid en 
solidariteit zouden de vermeende “heerser op aarde” best passen.

Zowel federaal als regionaal hebben onze regeringen intens samengewerkt met de wetenschappers. Prioriteit werd terecht gegeven 
aan volksgezondheid en onderwijs. Leerachterstand moest maximaal bedwongen worden. Vaak online maar ook via fysieke 
programma’s leverde het academisch en lesgevend personeel in de ganse onderwijssector bewonderenswaardige bewijzen van 
vitaliteit en verbeeldingskracht. De wijze waarop leerlingen en studenten zich aanpasten aan de nieuwe vormen van les volgen en 
kennisoverdracht verdient een speciale vermelding. Onvoldoende aandacht en zorg is besteed aan het menselijke, het mentale aspect 
van de coronaproblemathiek.

Herman Van Goethem, rector UAntwerpen omschreef de problematiek als volgt: “Vooral het mentale welzijn van onze studenten, en bij 
uitstek dat van onze eerstejaars, baart mij zorgen. Op een heel mensenleven is één jaar dat als het ware weggeknipt wordt, misschien 
niet zo overheersend. Maar je tijd als student duurt doorgaans vier, vijf of zes jaar. Knip daar één jaar uit weg en je riskeert blijvende 
schade. Aan de universiteit bouw je immers aan de fundamenten van je latere leven.” Ik ben geneigd het begrip “universiteit” hier te 
verbreden tot hogeschool, ja tot secundaire school. Zodra de coronacrisis voldoende onder controle is, zal in de onderwijswereld een 
structureel actieprogramma ontwikkeld moeten worden, dat tot doel heeft de mentale kwetsuren bij de studerende Coronageneratie 
maximaal te herstellen. In de komende jaren zullen terzake voldoende budgettaire middelen gereserveerd moeten worden. 

De inrichtende machten in Vlaanderen hebben aldus wat beters te doen dan een nieuwe schooloorlog voor het Constitutionele Hof uit 
te vechten over de pas herziene eindtermen voor het secundair onderwijs, eindtermen die een kwantitatieve herziening ondergingen, 
maar die kwalitatief vatbaar blijven voor grondige aanpassing. 

Ook de politieke en socio-economische autoriteiten wachten een pijnlijke uitdaging: de tegenstellingen tussen rijk en arm die de 
onderwijsbevolking van lagere tot en met hogere graad hypothekeren, maximaal weg te werken.

Willy Claes 
Voorzitter

Voorwoord
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1.1. Beleidsorganen

Binnen de vzw Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL) 
worden de bevoegdheden verdeeld over de Algemene Vergadering, 
de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur.

De wijze van samenstelling en bevoegdheden van deze beleidsorganen 
worden weergegeven in de statuten van de vereniging. In bijlage 1 en via 
de volgende link krijgt u een actueel overzicht van de personen die deel 
uitmaken van de beleidsorganen: www.auhl.be/PUB/Over-AUHL/
Over-AUHL-Bestuur-en-structuur.html. Het Dagelijks Bestuur vergadert 
tweewekelijks. De Raad van Bestuur en Algemene Vergadering worden 
minstens vier, respectievelijk twee keer, per kalenderjaar samengeroepen.

1.2. Advies- en werkgroepen

Het beleid van de associatie wordt voorbereid en ondersteund door 
verschillende advies-, stuur- en werkgroepen (zie bijlage 1 voor 
samenstelling beleidsorganen, advies-, stuur- en werkgroepen):
	� de adviesgroep Onderwijs-Student, bestaande uit de Vicerector 

Onderwijs en de Directeur Onderwijscoördinatie en Studenten- 
zaken van de Universiteit Hasselt en de Directeur Onderwijs en  
Studentenbeleid van Hogeschool PXL;

	� er zijn enkele specifieke thematische stuurgroepen voor Makers-
pace, STEM, Aanvangsbegeleiding en Wetenschapscommunica-
tie;

	� verder zijn er een aantal specifieke werkgroepen die geregeld 
samenkomen: 
	� Schakelen & Heroriënteren
	�  Diversiteit
	� Afwijkende Toelating (graduaatsopleidingen - bacheloropleidin-

gen)
	� Taaltoets
	� EVC (Erkennen van Verworven Competenties)
	� Internationalisering
	� Duurzaamheid

De advies- en werkgroepen bereiden samen met de medewerkers van 

1 Structuur van de  
associatiewerking

de AUHL beleidsdossiers voor, bespreken de onderlinge afstemming 
met betrekking tot het betreffende beleidsdomein en maken afspraken 
voor de implementatie en operationalisering van beleidsbeslissingen in 
de eigen instelling. De adviesgroepen worden in functie van concrete 
thema’s door de specifieke werkgroepen in hun werkzaamheden 
bijgestaan. Enkele organen dienen nog vermeld te worden in verband 
met hun specifieke functie:
	� de Validerende Instantie is verantwoordelijk voor het uitreiken 

van bewijzen van bekwaamheid en de kwaliteitscontrole van de 
EVC-procedure;

	� de IOF-raad is bevoegd voor de toekenning van IOF-middelen 
aan mandaat- en onderzoeksprojecten met het oog op een ver-
hoogde valorisatie van het onderzoek AUHL;

	� het Overlegplatform Sportoverleg is verantwoordelijk voor het 
gezamenlijk sportaanbod op niveau van AUHL;

	� de Studentenraad AUHL vormt een uniek overlegplatform tussen 
de Stuvers PXL en de StuRa UHasselt in verband met gemeenschap-
pelijke thema’s die voor alle studenten van belang zijn.

1.3. Omkadering associatiewerking

De activiteiten van de AUHL worden ondersteund door de voorzitter, 
een coördinator, een stafmedewerker (halftijds), een projectmedewerker 
STEM (halftijds) en een administratief medewerker (halftijds). Verder 
worden een aantal medewerkers voor een meestal beperkt percentage 
aangesteld met betrekking tot enkele specifieke topics: coördinatie sport 
(2), coördinatie aanvangsbegeleiding (2), coördinatie Makerspace (1), 
wetenschapscommunicatie (4) en STEM (5 personen tot medio 2020, 
vanaf 2021 1 persoon halftijds). 

Omwille van de coronapandemie werd in 2020 nog sterker ingezet 
op studentenjobs. Een aantal fysieke activiteiten vielen immers weg, 
werden vervangen door digitale alternatieven of mondden uit in nieuwe 
projecten. Studenten konden flexibel bijdragen tot de realisatie van de 
volgende initiatieven: het logo van Science Pub, het logo en de website 
voor de nieuwe podcast Passie & Wetenschap, de verdere uitbouw 
van de website Student Hotspot, de creatie van een studentvriendelijke 
website Studiepoort, de communicatie voor Akorin koor, de uitnodiging 
voor de online openingszitting, maar ook de vormgeving van ons 
jaarverslag, de creatie van wenskaarten, enzovoort. Zie bijlage 2 voor 
een overzicht van onze (vernieuwde) websites.
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A.  ONDERWIJS
Het domein onderwijs is voor de associatie een van de belangrijkste domeinen omdat zij hier haar intermediaire rol kan spelen in de samenwerking 
tussen UHasselt en Hogeschool PXL. Onderwijs is een thematiek waarbij de partnerinstellingen in een vrij evenwichtige verhouding met elkaar aan de 
slag kunnen gaan. Enerzijds zijn sommige doelen decretaal verplicht, anderzijds zijn ze gekozen vanuit een gemeenschappelijke interesse en belang. 
De Adviesgroep Onderwijs – Student is hier het coördinerend orgaan dat de betrokken werkgroepen aanstuurt en opvolgt. 

Procedures Afwijkende Toelating / Taaltest / EVC 

Afwijkende toelating voor de graduaatsopleidingen

In september 2019 integreerden de graduaatsopleidingen in de 
hogescholen. Hierdoor moest de afwijkende toelatingsprocedure voor 
graduaatsopleidingen – voor kandidaat-studenten die niet voldoen aan 
de diplomavoorwaarden – georganiseerd worden. Dat gebeurde op 
Vlaams niveau in samenwerking met de 5 associaties via de ontwikkeling 
van een gezamenlijke, Vlaanderenbrede toelatingsproef. In concreto 
werd met steun van de Vlaamse overheid een gezamenlijk project 
uitgewerkt met een normeringsonderzoek voor het ontwikkelde instrument 
en de externe hosting van een toetsplatform. Op Vlaams niveau is er een 
stuurgroep Afwijkende Toelating Graduaatsopleidingen samengesteld. 
Deze stuurgroep kwam in 2020 enkele keren samen.

Naar aanleiding van de voorafgaande online lancering van de 
Vlaaanderenbrede toelatingsproef (www.toelatingsonderzoek.be) 
en de  persconferentie op 18 maart 2020, reageerde Ben Weyts, 
Vlaams minister van Onderwijs: ‘Een belangrijk punt in de samenwerking 
is dat een student, ongeacht waar hij de test aflegt, een bewijs van 
toelating ontvangt waarmee hij kan starten in een graduaatsopleiding 
bij alle hogescholen in Vlaanderen. Dit is een uniek project dat toont 
dat samenwerking tussen de instellingen werkt en enkel maar de 

toekomstige student ten goede komt. Zulke projecten verdienen onze 
onvoorwaardelijke steun.’

Vanaf 1 mei 2020 konden de Vlaamse hogescholen de digitale 
toelatingsproef graduaatsopleidingen afnemen. Alle Vlaamse 
hogescholen met graduaatsopleidingen namen op hun eigen campussen 
de proeven af, maar de proef zelf is volledig digitaal en uniform. Een 
eerdere uitrol binnen de hogescholen van de Associatie KU Leuven en 
AP –Hogeschool Antwerpen bewees reeds de validiteit en het nut van 
deze aanpak. 

2 Activiteitenverslag:  
realisaties 2020

In dit deel wordt verslag gedaan van de realisaties in 2020 op basis van het nieuwe beleidsplan.

Het actuele beleidsplan loopt van 2019 tot 2024 en is ingedeeld in 5 domeinen: (A) onderwijs, (B) onderzoek, innovatie & dienstverlening, (C) 
studenten, (D) allianties met specifieke stakeholders en (E) diverse overkoepelende samenwerkingsthema’s. In totaal werden 24 beleidsdoelen 
geformuleerd. De volgende beleidsdoelen zijn in 2020 weinig of niet aan bod gekomen en worden hier dus niet besproken: 

	� Ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie in verband met de 
toegang tot het hoger onderwijs, het opvolgen van nieuwe ontwik-
kelingen en het nagaan van nieuwe opportuniteiten.

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

	� Stimuleren en ondersteunen van samenwerkingsprojecten tussen as-
sociatiepartners, Provincie Limburg en/of (eu)regionale overheden.

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

	� Lanceren, promoten, ondersteunen en een aanzet geven tot de uit-
voering van innovatieve projectideeën die door de associatie en/
of door de partnerinstellingen verder gedragen kunnen worden, 
bijvoorbeeld op het vlak van talen, interdisciplinariteit...
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Met oog op inschrijving voor academiejaar 2020-2021 werden 8 
afnamemomenten georganiseerd. Hiervoor waren er in totaal 135 
aanmeldingen, waarvan 116 personen effectief hebben deelgenomen 
aan de toelatingsproef. 98 personen slaagden op de proef. Dit is relatief 
gezien iets minder dan het jaar voordien, we werken dan ook met een 
nieuwe proef. Van deze geslaagden hebben er zich uiteindelijk 64 
personen ingeschreven in een graduaatsopleiding aan Hogeschool PXL. 
Het jaar voordien was dit nog bijna 90 % ten opzichte van 65 % dit jaar. 
Met de invoering van de Vlaanderenbrede proef worden dus eveneens 
studenten aangetrokken die enkel deelnemen om het toelatingsbewijs te 
verkrijgen en zich eventueel elders in te schrijven.

 
In onderstaande tabel vergelijken we de aantallen voor academiejaren 
2019-2020 en 2020-2021:

Afwijkende toelating bacheloropleidingen

In 2020 schreven 17 kandidaat-studenten zich in voor de procedure 
afwijkende toelating van de bacheloropleidingen, allen met het oog op 
een inschrijving aan Hogeschool PXL. 

16 kandidaten namen deel aan de test begrijpend lezen, een 
genormeerde toets die wordt toegepast in heel Vlaanderen binnen 
de procedure afwijkende toelating voor bacheloropleidingen. 13 
kandidaten behaalden een voldoende resultaat en 10 kandidaten 

kregen na een criteriumgericht interview een positief advies voor toelating 
tot een bacheloropleiding in het hoger onderwijs. 

Er schreven zich 6 studenten meer in dan in 2019. Hierdoor komen we 
ongeveer uit op de aantallen van 2017 en 2018. In verhouding tot 2019 
werden 3 studenten meer toegelaten via de procedure afwijkende 
toelating, maar er waren natuurlijk meer kandidaten.

Onderstaand schema geeft voor academiejaar 2020 - 2021 een overzicht van de inschrijvingen, effectieve deelnemers en geslaagden voor de 
afnamemomenten aan Hogeschool PXL:

TPG 2020-2021 3.06.
2020

8.07.
2020

26.08. 
2020

9.09.
2020

16.09.
 2020

17.09.
2020

14.10.
2020

20.01.
2021

Totaal

aantal aanmeldingen 18 19 20 8 23 21 20 6 135

aantal deelnemers 17 17 18 7 18 17 16 6 116

aantal geslaagden 16 16 16 5 16 10 13 6 98

aantal ingeschreven in GRA PXL 13 10 10 4 14 7 5 1 64

PAT graduaten 2019-2020 PAT graduaten 2020-2021

aantal aanmeldingen 76 135

aantal deelnemers 64 116

aantal geslaagden 58 98

aantal ingeschreven in GRA PXL 52 64

Procedure afwijkende toelating # aanvragen # studieoriënteringsdos-
siers tijdig ingediend

# Geslaagd op test 
begrijpend lezen

# Toelating verkregen

Totaal  17  16  13  10
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Taaltest  

In 2020 werd voor het 6de opeenvolgende academiejaar een taalproef 
van het CNaVT georganiseerd op associatieniveau. De taalproef wordt 
in normale omstandigheden in 2 periodes afgenomen, maar omwille 
van Corona hadden we in 2020 slechts 1 taaltest in september. Dit was 
met het oog op inschrijving voor academiejaar 2020-2021. In 2020 
werd voor de eerste maal de taalproef op ERK-niveau B1 (graduaten) 

georganiseerd. Het onderstaande overzicht gaat over het aantal 
deelnemers en geslaagden voor toelatingen tot graduaatsopleidingen 
(B1) en bacheloropleidingen (B2):

Het aantal inschrijvingen voor de septemberafname ligt in lijn met 2019, 
maar er zijn wel twee studenten meer geslaagd dan in 2019. 

Taalproef # Inschrijvingen september 2020 # geslaagden september 2020

B1 1 1

B2 7 6

Totaal 8 7

 
Erkennen van Verworven Competenties (EVC)

Op het niveau van de 5 associaties werd door de directeurs afgesproken 
om EVC als een van de prioritaire samenwerkingsthema’s te zien. De 
centrale vraag is dan: ‘Hoe verkrijgen we een aantrekkelijke en efficiënte 
EVC-procedure?’ Ondanks het feit dat op verschillende beleidsniveaus 
(Vlaanderen, Europa) het belang van EVC wordt beklemtoond, is hier 
geen gepaste financiering voor voorzien. 

Er wordt echter nog steeds rekening gehouden met een eventuele toename 
van EVC-dossiers in de toekomst. Dan denken we in eerste instantie 
bijvoorbeeld aan de werkveldgerelateerde graduaatsopleidingen 
van Hogeschool PXL. Toch blijft het aantal EVC-dossiers tot hiertoe 
beperkt. Er waren meerdere vragen vanwege EVC-kandidaten, maar 
in 2020 werden uiteindelijk maar 2 EVC-dossiers effectief behandeld. 

EVC lijkt pas een optie als alle andere pistes bewandeld zijn. Voor 
kandidaten EVC-procedure van de UHasselt blijft ook het aantonen van 
academische vaardigheden moeilijk.

De mogelijkheden voor het erkennen van verworven competenties in het 
kader van levenslang leren en samenwerking rond een EVC-testcentrum, 
zullen wel verder onderzocht worden. Vanuit de associatie ziet men 
hier potentieel. AUHL heeft zich daarom als partner opgegeven bij een 
SALK-project rond het erkennen van verworven competenties. Zie www.
salkturbo.be (Samenwerking rond Eerder Verworven Competenties. 
Waardevolle en toekomstgerichte werkkrachten creëren en houden).

Schakelen & heroriënteren  

In 2020 werden de bestaande schakel- en heroriënteringstrajecten 
verdergezet. Naar aanleiding van een curriculumwijziging of een 
nieuw schakelprogramma is er meer overleg, maar in principe vindt 
per cluster van corresponderende opleidingen minstens een jaarlijks 
overlegmoment plaats. De coördinatoren uit beide partnerinstellingen 
volgen dit op. 

Er werd voor de vijfde keer op een gesystematiseerde wijze een 
kwantitatieve analyse uitgevoerd in verband met de studentenaantallen 
en het studierendement voor het schakelen en heroriënteren aan onze 
AUHL-instellingen. Door deze cijfermatige analyse weten we welke 
opleidingen best aansluiten, over hoeveel studenten het gaat en hoe 
succesvol ze zijn. 

In 2019 – 2020 zien we opnieuw een stijging van het totale aantal 
schakelstudenten na een lichte daling het jaar voordien. Let wel, het gaat 
hier over de cijfers van 1 maart 2020. In vergelijking met UCLL ontving 
UHasselt al sinds 2018 – 2019 meer schakelstudenten uit Hogeschool 
PXL. Die trend zet zich nog sterker door in ’19 – ’20, vooral dankzij het 
schakelprogramma Management en Handelswetenschappen van de 
Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen. Sinds academiejaar 

2013 – 2014 is het aantal schakelstudenten van Hogeschool PXL bijna 
verdubbeld.

Het meest opvallend is dat voor het tweede jaar op rij het aantal 
heroriënteerders van UHasselt naar Hogeschool PXL daalt. De daling 
situeert zich vooral ten aanzien van UHasselt aangezien het aantal 
heroriënteerders vanuit andere universiteiten vrij stabiel blijft. De 
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Optimaliseren van 
doorstromingsmogelijkheden 
via schakeltrajecten en 
heroriënteringstrajecten met het 
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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.



voorlopige cijfers van academiejaar 2019 - 2020 tonen ons wel terug 
een lichte stijging. 

Op basis van de resultaten werd beslist om tijdens de vergaderingen 
van het Dagelijks Bestuur in te gaan op de resultaten van 
de cijferanalyses. Het Dagelijks Bestuur wilde een aantal 
opleidingsverantwoordelijken van de belangrijkste overeenkomstige 
opleidingen uitnodigen, de cijfergegevens overlopen, mogelijke 
interpretaties bespreken en hieruit eventuele acties laten voortvloeien. 
De belangrijkste schakelprogramma’s kwamen aan bod: 
	� Revalidatiewetenschappen/Kine en Ergotherapie (11 juni 2020)
	� Informatica & Toegepaste Informatica (23 september 2020)
	� Handelswetenschappen & Bedrijfsmanagement allround (28 okto-

ber 2020)
	� Rechten & Rechtspraktijk (12 november 2020)
	� Industriële Wetenschappen & Bouw/Elektromechanica (7 januari 

2021)

Er worden bepaalde acties afgesproken, bijvoorbeeld: overkoepelend 
in verband met samenwerking rond excellentieprogramma’s of een 
specifieke actie met betrekking tot het idee van de ‘juiste student op de 
juiste plaats’. 

De vragen rond beweegredenen voor studiekeuzes worden 
opgenomen in een kwalitatieve bevraging die in het voorjaar van 
2021  georganiseerd zal worden vanuit AUHL in samenwerking met 
het Postgraduaat Studiekeuzebegeleiding PXL. Andere vragen (bijv. 
aantal schakelaars/heroriënteerders naar andere instellingen?) werden 
in overleg met de andere associaties vertaald naar een parlementaire 
vraag over schakelprogramma’s.

De brochures kregen opnieuw een update met relevante 
opleidingslinken, een contactenlijst en een persoonlijke aanspreekwijze 
ten aanzien van ‘schakelstudenten’ of ‘heroriënteerders’ van de 
partnerinstelling. 

(coachen van docenten) en op 17 december 2020 en 14 januari 2021 
(coachen van studenten). Omwille van de coronamaatregelen vonden 
de opleidingen online plaats.

Enkele reacties: ‘Ben enorm dankbaar dat er een aanvulling is gekomen 
op de vorming van vorig jaar. Was zeer leerrijk.’ – ‘Had opfrissing en 
verdieping verwacht en daarbovenop kwam een sterke activering’ – ‘Ik 
verwachtte om wat nieuwe handvaten te krijgen bij coachingsgesprekken. 
Hier is aan voldaan.’

Engels voor baliepersoneel en studentenondersteuners

Naar aanleiding van de bevindingen van de studie ‘How international 
are we as institutions?’ werd een opleiding Engels van 4 sessies voor een 
8-tal baliepersoneelsleden en studentenondersteuners georganiseerd. 
Lesgevers waren prof. Eric Caers en Eva Cordery (als ‘native speaker’). 
Een 8-tal deelnemers namen uiteindelijk deel aan alle sessies: 2 fysieke 
bijeenkomsten op 15 en 22 oktober, plus 2 online momenten op 12 en 
19 november 2020.

Enkele reacties i.v.m. de laatste sessies: ‘Jammer dat er door de 
overschakeling naar online minder interactie en oefening mogelijk was 
(minder gelegenheid tot spreken), maar gezien de omstandigheden: heel 
goed!’ - ‘Prima lesaanpak. Lesmateriaal was afgestemd op de noden 
die we hadden.’ - ‘Ik vond het een leerrijke opleiding en zal zeker meer 
kunnen communiceren met buitenlandse studenten.’

Professionalisering ter versterking van het 
onderwijs        

We organiseerden in 2020 een succesvolle onderwijs-en 
inspiratiedag rond Nederlands in het hoger onderwijs en enkele extra 
professionaliseringstrajecten.

Onderwijs- en inspiratiedag

IDe onderwijs- en inspiratiedag vond plaats op donderdag 23 januari 
2020 en kreeg als titel: ‘Hoger onderwijs: focus op het Nederlands’. 
Het ging over het gebruik van het Nederlands als onderwijs- of 
instructietaal. Het evenement startte met een ludieke en erg gesmaakte 
introductie van Nederlander Wim Daniëls. De keynote was van 
professor Lieve De Wachter. In aanvulling op haar lezing, werd een 
filmpje uitgewerkt met een aantal getuigenissen van (taal)docenten uit 
de eigen partnerinstellingen.
Verder konden deelnemers kiezen uit een 7-tal workshops met een mix aan 
interne en externe begeleiders: Duidelijke taal in je lessen, 5 vuistregels, 
Taalontwikkelend lesgeven, Levensecht taal leren, Taal is business, 
Taalvaardigheid van studenten, Kunnen ze nog wel Nederlands…? 
We hadden een volle zaal (Pacioli, PXL-Congress) met bijna 150 
inschrijvingen en op basis van de evaluatieformulieren werd erg positieve 
feedback gegeven, ook in vergelijking met de vorige edities. Het thema 
Nederlands in het hoger onderwijs sloot bovendien aan bij de nieuwe 
beleidsambities van beide partnerinstellingen. 
 
Waarderend coachen 

AUHL organiseerde in samenwerking met de partnerinstellingen 
een vervolg voor het traject waarderend coachen. Het ging hier 
over een derde en vierde sessie voor studentenondersteuners en 
onderwijsondersteuners. In totaal namen een 16-tal collega’s deel 
aan de sessies op 15 december 2020 en dinsdag 12 januari 2021 
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Lerarenopleidingen

De afstemming en samenwerking inzake lerarenopleiding tussen 
het departement PXL-Education van Hogeschool PXL en de 
lerarenopleiding/educatieve masters van UHasselt kreeg in 2020 
vooral vorm in de voortzetting van de activiteiten op het gebied van 
STEM, aanvangsbegeleiding en de website ‘Leraar in Limburg’ met de 
bijhorende sociale mediacampagne. De STEM-inspiratiedag kwam 
nog net op tijd, maar de meeste activiteiten na half maart konden 
niet ontsnappen aan de zware impact van de COVID-19 pandemie. 
Uitstellen of online organiseren was zoals voor zoveel andere activiteiten 
de enige keuze. 

LENA: van professionaliseringstraject aanvangsbegeleiding 
naar het Lerend Netwerk LENA.

In academiejaar 2015-2016 werd de mentorenopleiding voor het 
eerst georganiseerd door de AUHL. Daarbij stond AUHL in voor de 
logistieke en administratieve ondersteuning (o.a. inschrijvingenbeheer en 
attestering). Hogeschool PXL coördineerde de planning, uitvoering en 
evaluatie op basis van een beperkte omkadering van 5 % FTE, vermits 
het ging over de voortzetting van een bestaande opleiding. In december 
2015 startte de eerste reeks van het professionaliseringstraject ‘De mentor 
van morgen’. De deelnemers waren jaar na jaar afkomstig uit zeer 
verschillende scholen, met een goede geografische spreiding over de 
Limburgse scholen en deelname van kandidaten van kleuter- lager en 
secundair onderwijs uit alle netten. 

Om de dienstverlening aan en de binding met het onderwijsveld in (groot-)
Limburg te verzekeren en te versterken, werd de mentorenopleiding eind 
2019 omgevormd tot een opleiding voor aanvangsbegeleiding en 
ondergebracht in een traject met drie pijlers: 
	� (1) vormingssessies voor aanvangsbegeleiders en mentoren;
	�  (2) lerend netwerk voor aanvangsbegeleiding LENA (met een bre-

dere doelgroep: directies en mentoren);
	� (3) coaching op de werkvloer (tegen kostprijs aangeboden).

De vormingssessies waren in december 2019 gestart onder coördinatie 
van Danny Robben, tevens coördinator van de lerarenopleiding voor 
zij-instromers in Hogeschool PXL (PXL-Education-UP), en Heidi Gielen, 
educatief stafmedewerker Educatieve Masters van UHasselt. In september 
nam Annemie Skopinski vanuit Hogeschool PXL de coördinatie over van 
Danny Robben. Bij de eerste lockdown werden deze sessies uitgesteld, 
om alsnog in het najaar van 2020 afgewerkt te worden in online vorm. 

De opstart van het netwerk zou van start gaan met een groots kick-off 
event in de maand maart 2020, maar moest ondanks een groot aantal 
inschrijvingen worden geannuleerd omwille van de coronamaatregelen. 
Het zou uiteindelijk worden uitgesteld tot 2021 om dan online plaats te 
vinden.  

STEMOOV

De AUHL startte een eigen STEM-project in 2018-2019, met de bedoeling 
om voor de lerarenopleidingen van beide partnerinstellingen te komen 
tot een gemeenschappelijke visie op STEM en enkele handvaten om 
deze visie te vertalen naar de lespraktijk. Enkele projectmedewerkers 
uit zowel UHasselt als Hogeschool PXL ontwikkelden de STEMOOV-
handvaten, waarbij STEMOOV staat voor ‘STEM Onderzoekend, 
Ontwerpend en Verbindend leren’. Het gaat hier in concreto over het 
ontwikkelde STEMOOV-model, de verbindende STEMOOV-concepten 
(National Research Council, 2012) en een aanzet tot competentiegericht 
STEM-evalueren.

In 2020 werd de disseminatie verdergezet van de ontwikkelde visie met 
het bijhorende model, dat was vastgelegd in de STEMOOV- brochure. 
Geïnteresseerde scholen en (STEM)leerkrachten, pedagogische 
begeleidingsdiensten en andere stakeholders vroegen de brochure aan 
in digitale vorm via een bestelformulier in webshopvorm en via de website 
STEMOOV.BE.  Een presentatie en de aanwezigheid met materialen 
op de STEM-inspiratiedag bleek ook een stimulans voor de verdere 
verspreiding van het model. We zien intussen een brede adaptatie van 
het STEMOOV-model door de verschillende netten, en met gemiddeld 
meer dan 30 unieke bezoekers per week op de STEMOOV-website 
een blijvende belangstelling voor de digitale versie. 

Het was de bedoeling om in 2020 werk te maken van de vertaling 
naar concrete lessen en pakketten voor gebruik in de klaspraktijk 
door middel van ‘teacher design teams’. De zoektocht naar scholen 
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bleek al erg moeizaam te verlopen, en corona maakte deze vorm 
van samenwerking helemaal onmogelijk. Daarom werd beslist dat de 
teamleden zelf pakketten zouden ontwerpen, deze ter beschikking stellen 
van de leerkrachten voor online gebruik en zodoende vanuit de praktijk 
feedback te ontvangen. Er werden een tiental pakketten ontwikkeld, die 
alsnog werden gefinaliseerd met de opmerkingen van de scholen en in 
een uniforme lay-out gegoten. Het is de bedoeling deze ter beschikking 
te stellen via de STEMOOV-website en Klascement. 

In de toekomst zal de disseminatie via deze kanalen verder verlopen, 
maar ook via het ontwikkelen van een opleidingsaanbod in het kader 
van het toekomstige STEM-platform in Limburg (zie verder onder STEM-
stuurgroep). 

iSTEM

Mede door de expertise opgedaan in het STEMOOV-project kon de 
AUHL in december 2018 toetreden tot het Vlaanderenbrede iSTEM-
project. De interassociatie-cel ‘iSTEM inkleuren’ bundelt de expertise van 
belangrijke academische spelers in het STEM-verhaal voor het secundaire 
onderwijs: KU Leuven, UCLL, Arteveldehogeschool, UAntwerpen, VUB 
en AUHL. 

In dit tweede werkjaar van iSTEM was het vooral de bedoeling om 
het iSTEM-proof materiaal dat in het jaar ervoor was ontwikkeld met 
een aantal teacher design teams uit te rollen in een aantal testscholen. 
Ook voor iSTEM betekenden de coronamaatregelen uiteraard een 

streep door de rekening, waardoor de teacher design teams nagenoeg 
allemaal moesten stilgelegd worden.

De projectmedewerkers hebben dan zelf een meer actieve rol 
opgenomen bij het ontwikkelen van de materialen. Daarbij werd de 
focus gelegd op het ontwikkelen van een volledig jaarpakket voor de 
basisopties. Daarnaar was veel vraag, gezien de noodzaak dit ter 
beschikking te hebben bij de start van het nieuwe schooljaar. Hierbij 
werd wel de optie genomen deze materialen niet ter beschikking te 
stellen zonder bijscholing of vorming, die een aanvang nam in de 
tweede jaarhelft.

De inspanningen die de AUHL in dit kader doet, maken deel uit van een 
groter geheel waarover jaarlijks wordt gerapporteerd in het jaarverslag 
van iSTEM (zie www.istem.be).

De inbreng van onze associatie werd geleverd door Els Knaepen en 
Gert Beenaerts in samenwerking met leerkrachten van de school X Plus 
te Lommel. Ze vormden hierbij een teacher design team met leerkrachten 
uit de disciplines Techniek, Natuurwetenschappen en Wiskunde. Het 
werd een geïntegreerd STEM-project met ondersteuning van de cel 
‘iSTEM inkleuren’. Dit project is gericht op leerlingen van de eerste graad 
en daagt de leerlingen uit om hun ecologische voetafdruk te verkleinen 
en een hydroponicssysteem te ontwikkelen. Op de site www.istem.
be is de volledige projectfiche te vinden, evenals een link naar een 
voorstellingsfilmpje over het project. 
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STEM-inspiratiedag

De STEM-inspiratiedag is inmiddels een jaarlijks event geworden, en 
werd in academiejaar 2019-2020 verschoven van het najaar 2019 naar 
7 maart 2020. Universiteit Hasselt en Hogeschool PXL  organiseren deze 
dag samen met de AUHL in een jaarlijks wisselende locatie. Dit jaar vond 
de STEM-inspiratiedag plaats in de gebouwen van PXL-Education. Vanaf 
dit jaar nam ook de Provincie Limburg en meer bepaald OTT (Ontdek 
Techniek Talent) een actieve rol op bij de voorbereiding en organisatie 
van deze dag.  

Onze collega’s van Universiteit Hasselt en PXL-Education ontvingen 
samen met collega-leerkrachten en pedagogische begeleiders 241 
leerkrachten, minder dan de vorige editie omwille van de ongerustheid 
over de nakende lockdown. Zij konden er een mogelijk kader voor 
STEM-projecten ontdekken, inspiratie opdoen over hoe de integratie 
van STEM op de klasvloer te versterken en hoe om te gaan met de 
nieuwe eindtermen STEM. Maar vooral was er een groot aanbod aan 
zeer concreet didactisch materiaal in de workshops om creatief aan de 
slag te gaan, goed gespreid over kleuteronderwijs, lager onderwijs en 
alle graden van het secundair onderwijs. Tijdens de infomarkt tenslotte 
werden onder meer projecten en modellen van STEMOOV, iSTEM en 
OTT gepresenteerd en ter beschikking gesteld. 

Stuurgroep STEM

De Stuurgroep STEM kwam een viertal keer samen in 2020, in de 
samenstelling waarin vorig jaar gestart werd: UHasselt, Hogeschool PXL, 
Provincie Limburg en AUHL. Wel werd vicerector Karin Coninx vervangen 
door Wanda Guedens na de rectorverkiezingen.  

De thema’s op de agenda waren de STEM-inspiratiedag, de opvolging 
van iSTEM en de afronding van het lopende STEM project van AUHL, 
maar vooral de zoektocht naar een zinvolle invulling van het vervolg 
van STEMOOV. Daarbij werd vlug duidelijk dat er niet zozeer moest 
gezocht worden naar verdere ontwikkeling van materialen in de lijn van 
STEMOOV, maar naar een formule van een platform of portaal voor 
STEM in Limburg. 

In maart werd een mogelijk model voor de eerste keer besproken, 
met name een initiatief met drie pijlers: (1) professionalisering gericht 
op de eigen instellingen en het secundair onderwijs en daarnaast ook 
pedagogische begeleiders, Makerspace of bedrijven. Een tweede 
pijler (2) zou bestaan uit de oprichting van een lerend netwerk STEM, 
een mogelijke derde pijler (3) zou ondersteuning kunnen bieden bij 
de implementatie via coaching op de werkvloer. Hiervoor zou een 
halftijds coördinator worden geworven. Initiële twijfels van vooral de 
UHasselt en zeker de wissel van de bestuursploeg naar aanleiding 
van de rectorverkiezingen zorgden voor een belangrijke vertraging in 
de besluitvorming, zodat het uiteindelijk nog tot januari 2021 zou duren 
vooraleer deze werving een feit werd en het Stemportaal Limburg van 
start kon gaan.   

Website ‘Leraar in Limburg’

De website ‘Leraar in Limburg’ (www.leraarinlimburg.be) werd 
gelanceerd in 2019, initieel met de bedoeling om de vernieuwde 
lerarenopleidingen te ondersteunen en bekend te maken. Alle 
lerarenopleidingen die binnen de AUHL georganiseerd worden, komen 
aan bod: de verkorte educatieve masteropleidingen van de UHasselt 
en PXL-MAD, de educatieve master van de UHasselt, de educatieve 
bachelor van Hogeschool PXL (inclusief het verkorte traject) en de 
educatieve graduaatsopleiding. Daarnaast werd ook het aanbod inzake 
aanvangsbegeleiding en het netwerk LENA geïntegreerd in deze site. 

In 2020 investeerde de AUHL opnieuw middelen in een social 
mediacampagne om de website gericht onder de aandacht te brengen 
van potentiële studenten. Daarbij werd vooral gemikt op Facebook, 
Instagram en in beperkte mate op LinkedIn, terwijl met een gericht 
budget werd geadverteerd op Google. Dit gebeurde onder meer 
met inspirerende quotes en korte filmpjes die afgestudeerden van de 
verschillende opleidingen in beeld brachten vanuit hun huidige studie. 
Werken met testimonials bleek een goede zet. We zagen dat de posts 
beter scoorden dan vorig jaar en de video’s brachten heel wat trafiek 
naar de website. 

Deze inspanningen lokten heel wat bezoekers naar de website: we 
telden 1.911 unieke bezoekers op onze website tijdens de laatste drie 
maanden van de campagne, waarvan 56 % vanuit Facebook op de 
site kwam.     

Hoewel het niet eenvoudig is om het nettoresultaat van deze acties te 
kwantificeren, is er toch wel eensgezindheid dat de website en social 
mediacampagne hebben bijgedragen tot de grote toename van 
het aantal inschrijvingen in de lerarenopleidingen van UHasselt en 
Hogeschool PXL. 
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Structureel overleg inzake onderzoeksbeleid

Ook in 2019 werd op regelmatige basis op het niveau van de directeurs 
van de dienst DOC van UHasselt, TTO en PXL-Research overlegd. 
Nieuwe beleidsontwikkelingen worden samen opgevolgd. Het gaat 
dan bijvoorbeeld over het Vlaamse Open Science beleidsplan, research 
datamanagement (intern, DOSP, FRIS), het Vlaamse actieplan artificiële 
intelligentie, … Kennisdeling gebeurt op een informele doch efficiënte 
wijze. Waar mogelijk, worden gezamenlijke Limburgse standpunten 
vertolkt op Vlaams niveau. Voorts komen praktische vragen uit de 
dagelijkse samenwerking aan bod tijdens dit overleg. Tot slot is er een 
goede samenwerking met korte lijnen tussen de medewerkers van de 
respectievelijke onderzoeksdiensten. 

Structueel zijn beide associatiepartners vertegenwoordigd in de 
volgende overlegorganen voor onderzoek: 
	� de directeur onderzoek en dienstverlening van Hogeschool PXL 

zetelt als waarnemend lid  in de Onderzoeksraad van UHasselt;
	� de samenwerking in het domein van academisch onderzoek in de 

Kunsten verloopt  - zoals decretaal bepaald – in samenwerking met 
de UHasselt en wordt opgevolgd in de schoot van de ‘School of 
Arts’ waarin beide associatiepartners vertegenwoordigd zijn;

	� de IOF-mandatarissen zetelen in de managementcomités van de 
PXL-expertisecentra en Hogeschool PXL telt twee vertegenwoordi-
gers in de IOF-raad van de AUHL. 

Samenwerking in het onderzoek in de kunsten

In 2018 werd een strategische overeenkomst afgesloten voor 
additionele financiering vanuit UHasselt, die verdere groei van het 
academisch doctoraatsonderzoek mogelijk maakt. In 2020 werd in 
het kader van het impulsplan opnieuw een nieuw doctoraat opgestart. 
De samenwerkingsovereenkomst voor additionele impulsfinanciering 
van UHasselt t.b.v. het academisch onderzoek in de schoot van PXL/
UHasselt MAD School of Arts wordt uitgerold. 

Impuls voor praktijkgerichte doctoraten 

Vanuit het Bijzonder Onderzoeksfonds voorziet UHasselt jaarlijks 
gedeeltelijke cofinanciering voor één excellente aanvraag van een 
PXL-onderzoeker die reeds een substantieel onderzoeksparcours 
heeft afgelegd binnen PWO-projecten of extern gefinancierde 
onderzoeksprojecten. Op deze wijze kan het eerdere onderzoek 
uitgediept en gevaloriseerd worden in een doctoraat. 

In het domein ‘onderzoek, innovatie & dienstverlening’ heeft de associatie vooral een rol op vlak van innovatie, dienstverlening en valorisatie. De 
beide partnerinstellingen zien elkaar op dit vlak als complementair en kiezen ervoor om dit vanuit Tech Transfer Office te laten coördineren. Het thema 
onderzoek werd vanuit het verleden sterk ingevuld vanuit de universiteiten, vooral op het vlak van fundamenteel onderzoek. De hogescholen hebben hier 
de laatste jaren echter sterk op ingezet, in het bijzonder voor het toegepaste onderzoek. De partnerinstellingen van AUHL coördineren vooral onderling 
en rechtstreeks de afstemming rond deze thematiek. 

B. ONDERZOEK, INNOVATIE & DIENSTVERLENING 

Onderzoek en innovatie

Overleg Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie 

Het Vlaams beleidsplan voor Artificiële Intelligentie biedt kansen voor 
Limburg. Tussen de directeur van de dienst Onderzoekscoördinatie en de 
onderzoeksdirecteur van PXL-Research werd op regelmatige basis overleg 
gepleegd in de aanloop naar dit beleidsplan. Zo werd het keuzetraject 
AI in de professionele bacheloropleiding toegepaste informatica, dankzij 
de tussenkomst van de UHasselt-vertegenwoordiger in het Vlaamse 
stakeholdersoverleg, opgenomen in de Vlaamse benchmarkstudie van 
het departement EWI. Ook voor de uitvoeringsfase van dit Vlaams plan 
wordt nauw overlegd en samengewerkt tussen beide associatiepartners. 
Tussen het Expertisecentrum PXL Smart ICT en EDM van UHasselt wordt 
eveneens geregeld overlegd. Beide onderzoeksgroepen dienden een 
gezamenlijk aanvraagdossier Explainable AI in voor de TETRA-call, dat 
werd gehonoreerd en op 1 oktober 2019 gestart is. Voorts dienden PXL 
Smart ICT en IMOMEC een gezamenlijk dossier in voor de specifieke 
TETRA AI-call voor hogescholen. Dit dossier werd niet goedgekeurd in 
2019, maar wordt opnieuw ingediend in juni 2020. Voor diezelfde call 
worden ook tussen andere onderzoeksgroepen van UHasselt en PXL 
gezamenlijke dossiers voorbereid. 

In 2020 werd nauw samengewerkt tussen de onderzoekers van het 
Expertisecentrum PXL Smart ICT en van EDM van UHasselt in uitvoering 
van het gezamenlijke PXL-UHasselt TETRA-project eXplainable AI, 
dat loopt nog tot oktober 2021. Voorts werd eind december ook een 
tweede TETRA-AI-project goedgekeurd over AI voor voorraadbeheer in 
de voedingssector. 

Verdere afstemming over AI-opportuniteiten gebeurt regelmatig op 
niveau van de onderzoeksgroepen. Dit leidde in het najaar van 2020 
o.a. tot de voorbereiding van een nieuwe gezamenlijke aanvraag 
voor de TETRA AI-call van februari 2021, waarbij Hogeschool PXL en 
UHasselt samen een dossier ‘AI for Digital Energy’ indienden. 

Bevorderen van de onderlinge 
coördinatie UHasselt/Hogeschool PXL 
voor onderzoek en de gezamenlijke 
positionering en samenwerking binnen 
het innovatieweb.    

  | 13



14 |

Implementeren beleidsplan Tech Transfer 2019 - 2023 
Vanaf 2019 startte een nieuwe beleidsperiode van vijf jaar inzake 
valorisatie en kennistransfer. In het nieuwe beleidsplan TT (IOF en 
interface) 2019-2023 worden zowel de strategie, de organisatie en 
de indicatoren voor kennistransfer vooropgesteld. Dit plan werd in 2019 
goedgekeurd door de AUHL, de IOF-raad en de Vlaamse Overheid 
(2020), en dient als kompas voor de onderzoekers en de medewerkers 
rond kennistransfer binnen de associatie. Het implementeren van het 
nieuwe beleidsplan gebeurt vanuit Tech Transfer Office UHasselt in 
samenspraak met PXL-Research. 

Samengevat
	�  TT-strategie: de UHasselt rolt haar visie en missie verder uit als  

‘civic university’, waar het inzetten van kennis voor de maatschap-
pij centraal staat. Hierin werkt ze nauw samen met Hogeschool 
PXL, die vanuit haar missie via PXL-Research inzet op onderzoek 
en wetenschappelijke dienstverlening om mensen en organisaties te 
professionaliseren als motor voor innovatie, en daarbij haar onder-
zoeksresultaten maximaal wenst te valoriseren. 

	� TT-organisatie: de kennistransferactiviteiten binnen de associatie 
worden concreet ondersteund via een centrale Tech Transfer Office 
aan de UHasselt (contracten, intellectuele eigendom (IE), spin-offs, 
marcom, valorisatiefinanciering, Europese projecten), business de-
velopers binnen de onderzoeksdomeinen (detectie, business deve-
lopment), in structurele wisselwerking met PXL-Research.

	� Indicatoren of KPI’s (Key Performance Indicatoren): binnen het be-
leidsplan TT worden 6 concrete indicatoren vooropgesteld en ge-
monitord, volgens aantal:
	� bereikte AUHL onderzoekers;
	� bereikte externe actoren (bedrijven, organisaties);
	� beleidsacties intern/extern in het kader van kennistransfer;
	� samenwerkingsovereenkomsten met externe actoren;
	� actieve IE-dossiers;
	� actieve valorisatiedossiers.

Realisaties in 2020
	� Via structureel AUHL-overleg tussen zowel beleidstop als directie-

niveau Onderzoek, Innovatie en Dienstverlening, worden de ken-
nistransferacties regelmatig afgestemd en waar opportuun, samen 
aangepakt. Denk hierbij aan de ondersteuning bij valorisatiedos-
siers en business development, maar ook gezamenlijke deelname 
aan innovatiebeurzen en -events (zie verder).

	� Uitrol Beleidsplan TT 2019-2023: voor de actiepunten en realisaties 
verwijzen we naar dit integrale plan en de bijhorende jaarrappor-
tering TT 2020.

	� In 2020 werd in het kader van de ontwikkelingen van het Digital 
Open Science Platform (DOSP) voor de Vlaamse hogescholen 
door VLHORA i.s.m. het departement EWI, overlegd tussen beide 
associatiepartners. Doel van het nieuwe portaal is o.m. de onder-
zoeksoutput van al het onderzoek van de hogescholen, dus incl. 
de output van het academisch onderzoek in de kunsten dat c.q. 
georganiseerd wordt in de schoot van Hogeschool PXL/UHasselt/
MAD School of Arts, te ontsluiten. Om dit voor te bereiden en prak-
tisch te organiseren, vond onderling overleg plaats, gezien deze 
output nu in het UHasselt-portaal geregistreerd wordt. Dit zal in de 
loop van 2021 verder opgevolgd worden. 

Dienstverlening en valorisatie
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.
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Ondersteunen van initiatieven professionalisering en 
kennisdeling ‘Lerend netwerk’ 

In 2014 werd het ‘lerend netwerk’, voor ervaringsuitwisseling en 
training inzake valorisatie van onderzoek, gelanceerd voor alle 
kennistransferwerkers binnen de AUHL. In de loop van de jaren werd 
dit inhoudelijk uitgebreid naar onderzoek en internationalisering. De 
afgelopen jaren werden met succes tal van sessies georganiseerd 
waarbij onderzoekers elkaar leren kennen, van elkaars ervaring leren, 
en samen nieuwe topics in O&I² ontdekken, wat reeds geleid heeft tot 
nieuwe en onverwachte samenwerkingen binnen de AUHL.

In de nieuwe beleidsperiode zal het TT-team hier voluit verder op inzetten 
en zal het beroep doen op inhoudelijke en financiële ondersteuning 
vanuit het AUHL-beleid voor een aantal gezamenlijke TT-sessies. 

Hogeschool PXL heeft in juni 2020 een nieuwe adviseur valorisatie 
binnen het team van PXL-Research aangeworven, die de Tech 
Transferactiviteiten en het valorisatiepotentieel voor het PXL-onderzoek in 
nauwe samenwerking met TTO en de IOF-mandatarissen zal versterken. 

Realisaties in 2020
	� Value proposition i.s.m. Doctoral Schools
	� 2 Intellectuele Eigendom Sessies i.s.m. Doctoral Schools
	� Science 2 business workshop voor AUHL i.s.m. Doctoral Schools
	� Spin-off event: ontmoetingsmoment spin-offs, netwerken & sensibili-

seren van onderzoekers

Ondersteunen van de interne communicatie en 
sensibilisering van onderzoekers om te komen tot 
projecten en contracten

Om de aandacht en de kennis rond valorisatie bij de onderzoekers 
te verhogen, organiseert de TTO interne sessies rond valorisatie, spin-
offs en IE. Deze sessies staan open voor onderzoekers uit de UHasselt 
en Hogeschool PXL. Dit gebeurt zowel binnen het Lerend Netwerk 
Onderzoek, Innovatie en Internationalisering (O&I²) AUHL, als binnen 
de Doctoral Schools UHasselt.

PXL-onderzoekers kunnen rekenen op de ondersteuning van de 
adviseur valorisatie die in nauwe samenwerking met TTO en de IOF-
mandatarissen. 

Realisaties in 2020
	� Het jaarlijkse TTO/IOF-event kon wegens COVID-19 helaas niet 

doorgaan in 2020. We plannen een volgende editie in 2021.
	� Zie ook verderop in verband met ‘lerend netwerk’.



Inzake interne communicatie en sensibilisering rond projecten 
en contracten spelen de IOF-business developers een centrale rol, 
aangesteld via de IOF-middelen op AUHL-niveau. Zij zijn het directe 
aanspreekpunt voor de onderzoekers binnen hun domein en vandaar 
ook de aangewezen eerstelijnspersonen om de TT-kennis intern uit te 
dragen, onderzoekers te sensibiliseren omtrent valorisatie. Verder staan 
ze in voor de detectie van de onderzoeksresultaten met TT-potentieel, 
het ‘ontzorgen’ van onderzoekers rond alle TT-aspecten van de 
valorisatie met bedrijven (contact, onderhandeling, contract, prijszetting, 
licentievoorwaarden, benchmark…) en het detecteren van mogelijke 
samenwerking, projecten en contracten. De IOF-business developer 
zal met ondersteuning van TTO instaan voor een interne en actuele 
inventarisatie van de aanwezige expertise en talent binnen UHasselt en 
Hogeschool PXL, en waar mogelijk de crosslinks leggen. De IOF-business 
developer contacteert hiervoor de onderzoekers binnen de UHasselt. De 
expertise binnen de hogescholen wordt opgevraagd via de dienst PXL-
Research. Waar nodig wordt ondersteuning gevraagd aan de AUHL.

Realisaties in 2020
	� Alle business developers hebben structureel minstens 4 overleg-

momenten met PXL expertisecentra en –cellen. Voor valorisatie- en 
TT-leads die samenwerkingsopportuniteiten bieden voor PXL en 
UHasselt, betrekken de PXL-onderzoekshoofden en de business de-
veloper de resp. IOF-mandataris.

	� De IOF-business developers zetelen in de PWO-jury en zijn betrok-
ken bij de goedgekeurde PWO-projecten inzake het valorisatieluik.

	� IOF-business developers zijn betrokken bij de IOF-projecten die 
aangevraagd werden door Hogeschool PXL. 

Binnen Hogeschool PXL is er blijvende en groeiende aandacht voor 
valorisatie. Onderzoekers worden reeds voor het indienen van nieuwe 
onderzoeksaanvragen gesensibiliseerd over valorisatiepistes en dienen 
dit reeds te schetsen. 

Realisaties in 2020
	� In 2020 werden in enkele PXL-onderzoeken nieuwe stappen rich-

ting valorisatie gezet, waaronder de doorontwikkeling van de tool 
m-assist vanuit de Expertisecentra PXL Zorginnovatie en PXL Smart 

ICT, het uitgeven van een boekenreeks vanuit de Expertisecel PXL 
Social Work Research die de onderzoeksresultaten van meerdere 
onderzoeksprojecten bundelt voor het werkveld, alsook de Vlaan-
derenbrede uitrol van Appwel, een wetenschappelijk onderbouw-
de app die peilt naar het schoolse welbevinden van leerlingen uit 
het secundair onderwijs vanuit het SPP-onderzoek van PXL Onder-
wijsinnovatie en PXL Smart ICT. Inmiddels wordt de app door meer 
dan 125 scholen uit Vlaanderen voor meer dan 40.000 leerlingen 
gebruikt, wat de impact van het onderzoek illustreert. 

	� Valorisatie zal in het nieuwe beleidsplan van Onderzoek en We-
tenschappelijke dienstverlening van Hogeschool PXL (2021-2026) 
een belangrijke plaats innemen. De ambitie is om minstens 2 pro-
jectaanvragen per jaar te kunnen honoreren via het IOF en om de 
onderzoeksresultaten van ieder project beter te ontsluiten. 

Daarnaast vinden steeds meer PXL-onderzoeksresultaten hun neerslag in 
ISBN-geregistreerde publicaties, prototypes, concrete handleidingen en 
er worden nieuwe valorisatiemodellen verkend. 

Ondersteunen van externe communicatie/prospectie/
marketing en samenwerking/netwerk rond projecten 
dienstverlening/valorisatie Euregio (strategische 
partnerships)

Om de samenwerking tussen kennisinstellingen en externe 
actoren te bevorderen, voert het TT-team actief promotie over de 
onderzoeksexpertise van de AUHL. Hierbij organiseert de TTO samen 
met de IOF-business developer TT-sessies waarin een onderzoeker zijn 
expertise voorstelt op maat van de aanwezige actoren. Daarnaast kan 
er tijdens deze sessie ook contact worden gelegd tussen de actoren 
onderling of met de onderzoeksgroep voor partnering in het kader van 
projecten en gezamenlijke innovatietrajecten.

Dergelijke sessies worden doorgaans opgezet in samenwerking met 
externe actoren:
	� VLAIO (o.a. Team Bedrijfstrajecten vzw);
	� Werkgevers- en ondernemersorganisaties;
	� Regionale initiatieven zoals LSU (LRM), POM-platformen, incuba-

toren...
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Bedrijven die op zoek zijn naar specifieke expertise kunnen rechtstreeks 
terecht bij de gepaste IOF-business developers. Deze volgen dit op tot 
de afhandeling van de vraag of verwijzen door binnen de AUHL en 
hun breder innovatienetwerk. De sessies worden doorgaans afgestemd 
op AUHL-niveau zodat er betrokkenheid is vanuit zowel UHasselt als 
Hogeschool PXL. Intake van concrete bedrijfsvragen gebeurt in eerste lijn 
door de IOF-business developer en medewerkers van PXL-Research, en 
worden onderling of binnen hun netwerk doorgeschakeld.

Om de samenwerking in het kader van valorisatie in Limburg, Vlaanderen 
en Europa te bevorderen, faciliteert het TT-team AUHL actief linken tussen 
de Limburgse, Vlaamse en Europese actoren.

Realisaties in 2020

Regio Limburg
	� Structureel overleg met VLAIO.
	� In opvolging van het EFRO-project ‘Sectorinnovatie Schakelfunc-

tie’ heeft het TT-team een mooi overzicht van de bestaande ex-
pertise binnen de UHasselt, Hogeschool PXL, UCLL en KU Leuven 
Campus Diepenbeek in kaart gebracht. Ook in 2020 kwam de 
kerngroep schakelfunctie op regelmatige basis samen.  De TTO 
draagt dus nog steeds de rol uit van centraal loket tot de onder-
zoeksexpertise van en het talent binnen de Limburgse kennisinstel-
lingen.  Ook ‘Kennis in Limburg’, de website, is nog steeds actief. 
Betrokkenheid in SALK Turbo vanuit UHasselt en Hogeschool PXL. 

	� PXL-Research & UHasselt planden aanwezig te zijn op de twee-
de editie van de VOKA Bedrijvennetwerkdagen in november in 
Hasselt met een gezamenlijke stand, maar dit event kon helaas niet 
doorgaan wegens COVID-19. We plannen in 2021 opnieuw een 
gezamenlijke deelname. 

	� Vanuit het door VLAIO gesubsidieerd project ‘Blikopener’ hebben 
tal van PXL-onderzoekers en onderzoekshoofden/coördinatoren 
in 2020 deelgenomen aan diverse netwerkevents met actoren uit 
het VLAIO-netwerk (VLAIO Team bedrijfstrajecten, VOKA, Unizo…). 
Tevens kunnen bedrijven, social-profitorganisaties dankzij het Blik-
openerproject beroep doen op innovatiekennis aanwezig binnen 
Hogeschool PXL.

	� Hogeschool PXL stimuleert samenwerking met bedrijven via haar 
strategisch partnership met VOKA Limburg. Onderzoekshoofden 
en onderzoekers van PXL-Research nemen actief deel aan tal van 
VOKA-netwerken, de directeur onderzoek en dienstverlening van 
Hogeschool PXL is sinds september 2019 voorzitter van het VO-
KA-netwerk Smart Cities.

	� Het TT-team is actief in TTO Flanders, VLIR, SOCs en de Vlaam-
se speerpuntclusters. Dit geeft aan dat we actief op zoek gaan 
naar Vlaamse samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven in 
TT-projecten.

	� In dit kader is er ook regelmatig overleg en afstemming met VLAIO 
en EWI.

	� In 2020 werkten de TTO’s van de Vlaamse universiteiten samen met 
VLAIO aan een ontmoetingsmoment tussen de TT-medewerkers en 
de intermediaire organisaties. Dit event zal plaatsvinden in voorjaar 
2021.

Europa: de TTO, de IOF-business developers en PXL-Research zijn de 
afgelopen jaren actieve partners in tal van Europese projecten (Interreg, 
EFRO, H2020). Dit is belangrijk voor de uitbouw van het TT-netwerk en 
het uitwisselen van ‘best practices’:
	� deelname aan Interreg startmeetings voor de nieuwe programma-

periode;
	� deelname aan de provinciale werkgroep Europa om meer projec-

ten naar Limburg te halen de komende jaren;
	� Hogeschool PXL en UHasselt participeren o.m. in het nieuwe 

EFRO-project Digitale Experimenteerlabo’s (DEL) in Limburg, in een 
projectconsortium dat door VOKA KvK Limburg gecoördineerd 
wordt en verbindt met Flanders Make en de T2-campus in Genk. 

De TTO coördineert het TT-communicatieplan en de aanmaak van 
overkoepelend promotiemateriaal in het kader van AUHL-kennistransfer 
en ondersteunt de IOF-business developers en de UHasselt-onderzoekers 
met hun communicatiemateriaal voor bedrijven en externe actoren waar 
nodig.

De centrale TTO coördineert verder de deelname vanuit de Limburgse 
kennisinstellingen aan grotere innovatiebeurzen. Het kan hierbij 
gaan om gespecialiseerde internationale beurzen en lokale kleinere 
initiatieven rond een meer generiek thema. Telkens worden de 
betrokken onderzoeksgroepen binnen de universiteit en de hogescholen 
aangesproken en betrokken inzake inhoudelijke input, terwijl de centrale 
coördinatie berust bij de TTO. Enkele voorbeelden van dergelijke 
innovatiebeurzen zijn: ‘Knowledge for Growth’, ‘Biomedica’... 

De IOF-business developer gaat naar deze domeinspecifieke events 
en beurzen en verzorgt de domeinspecifieke infosessies. Hiervoor is er 
nauw overleg binnen het AUHL TT-team.

In overleg tussen UHasselt en Hogeschool PXL wordt gekeken waar 
een gezamenlijke communicatieactie of deelname aan een event 
georganiseerd zal worden met ondersteuning vanuit AUHL.

In 2020
	� SuperNova (TTO Flanders), stond gepland, maar werd uitgesteld 

tot 2022
	� Knowledge for Growth (TTO Flanders), digitale editie september 

2020
	� Limburg Leads: stond gepland, maar werd uitgesteld tot 2021;
	� Bedrijvennetwerkdagen: stond gepland, maar werd uitgesteld tot 

2021.
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Stimuleren en ondersteunen van de 
visievorming en nemen van initiatieven 
rond de betrokkenheid van de studenten 
en studentenparticipatie.
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De studentenraden AUHL van 2019-2020 en 2020-2021 kozen voor 
de uitwerking van ‘Student Hotspot’ (www.studenthotspot.be) als 
prioritaire activiteit van de eigen jaarwerking. Het gaat hier over een plek 
in Hasselt waar studenten voor diverse extracurriculaire en ontspannende 
activiteiten kunnen samenkomen met elkaar en in relatie tot de bevolking. 
Het initiatief baseert zich op een eerdere studentenbevraging, een debat 
en bezoeken aan vergelijkbare initiatieven in Antwerpen, Maastricht, 
Aken en Luik.

Naar aanleiding van een initieel contact van de studentenraad met de 
burgemeester volgden nog enkele afspraken met vertegenwoordigers 
van de stad. Tijdens die gesprekken kwamen de volgende topics aan 
bod: de vraag naar een studentenplek (ruimte), een studentenadviesraad 
en een studentenambtenaar als contactpersoon.

Student Hotspot is een initiatief van de studentenraad AUHL, maar er 
wordt samengewerkt met partnerorganisaties van studenten, zoals: de 
studentenraden van de UHasselt en Hogeschool PXL, Student Teach, 
Huuradvies, Junior Consulting, Headr en Studentenhof. Student Hotspot 
werd ook voorgesteld aan de studentenverenigingen. Met hen wordt in 
de toekomst een specifiek aanbod uitgewerkt.  

Omwille van hun centrale positie en het belang van de deelname en betrokkenheid van studenten, werden enkele specifieke studententhema’s in 
beleidsdoelen omgezet. De studentenraad van AUHL heeft hierbij een centrale rol en kan concrete initiatieven nemen. Studentenvertegenwoordigers 
krijgen bovendien de kans om zelf deel te nemen en bij te dragen aan het overleg van sommige werkgroepen, de Raad van Bestuur en de Algemene 
Vergadering van AUHL. 

C. STUDENTEN

Studentenbetrokkenheid - studentenraad De visie die werd ontwikkeld gaat uit van een centrale digitale en 
fysieke ontmoetingsplek voor informatie, afspraken en dienstverlening 
van studentenorganisaties die hier onderdak vinden. Vanuit de centrale 
plek worden in de toekomst vertakkingen gelegd met diverse ‘hubs’ 
die functionaliteiten voor studenten aanbieden, zoals een working hub, 
creative hub, event & activity hub enz. 

In de loop van 2020 werd de website uitgebreid met een digitale balie. 
Deze kreeg de volgende componenten: studenteninfo, werk & ervaring, 
studeren & bijlessen, huisvesting & huuradvies, etalage (een vitrine van 
studentenprojecten) en het koekoeksei (voor nieuwe ideeën). 

Naar aanleiding van de academische openingszitting van donderdag 
24 september werd Student Hotspot gelanceerd via een filmpje. Het 
idee werd door een aantal studenten gepresenteerd als een droom.

Essentieel in de realisatie is het vinden van een geschikte fysieke plaats 
voor de uitbouw van deze eigen plek voor studenten. Daarvoor werden 
voorbereidende gesprekken gevoerd met de bevoegde schepen 
van studentenzaken, zijn diensten en de centrummanager van de 
stad Hasselt. In februari 2020 bood de centrummanager een tijdelijk 
winkelpand aan in het centrum van de stad. Omwille van COVID-19 
kon dit niet doorgaan. In september kwam de boodschap dat dit toch 
niet zou lukken. Er werd dus gewerkt aan een businessplan en een 
stappenplan om externe financiering te zoeken voor de huur of aankoop 
van een pand (Kapertoren) waar de studentenraad na overleg met 
de studentenraden van de 2 partnerinstellingen voor willen gaan. Er 
wordt nauw contact gehouden met de stad Hasselt en de verschillende 
geledingen van de partnerinstellingen. Het AUHL-team ondersteunt de 
studentenraad bij dit initiatief. 

Naast Student Hotspot heeft de Studentenraad AUHL ook bijdragen 
geleverd aan het SIHO-project (mentaal welzijn studenten) en een 
onderzoek rond schakelen en heroriënteren. 

Sport 
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 associatieoverstijgend 
niveau.

Het sportdecreet van 3 april 2009 kent subsidies toe aan de associaties 
voor de aanvullende uitbouw, de coördinatie en de promotie van het 
sportaanbod van de studentensportvoorzieningen van de Vlaamse 
universiteiten en hogescholen. In 2020 werd een subsidiebedrag van € 
79.622 toebedeeld aan de AUHL. Via een noodfonds ‘corona’ en op 
basis van een project voor de heropstart van de activiteiten werd een 
extra subsidiebedrag van € 2.772 ter beschikking gesteld.



  | 19

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

De studentenvoorzieningen (stuvo) hebben tot doel de gelijkwaardige 
toegang tot en de deelname van alle studenten aan het hoger 
onderwijs te bevorderen door de basisvoorwaarden bij het studeren te 
verbeteren. Ze streven dat doel na door materiële en immateriële hulp- 
en dienstverlening te bieden en door studiebelemmerende factoren weg 
te nemen. (Codex Hoger Onderwijs, 11 oktober 2013, Art. II. 336 – Art. 
II. 351).

Om de best mogelijke dienstverlening voor hun studenten te voorzien, 
werken Hogeschool PXL en Universiteit Hasselt op verschillende stuvo-
domeinen samen. Naast deze instellingsoverschrijdende samenwerking 
werd er bovendien bij diverse stuvo-initiatieven ook gekozen voor een 
associatieoverschrijdende samenwerking met Hogeschool UC Leuven-
Limburg. 

Voeding

Hogeschool PXL en Universiteit Hasselt hebben afspraken gemaakt 
zodat hun studenten in alle studentenrestaurants van de beide instellingen 
terecht kunnen voor maaltijden aan een gesubsidieerd tarief. 

Het sportbeleidsplan van de AUHL somt een aantal maatregelen 
op om sport(participatie) zichtbaar te maken op de campus en om 
studenten aan te moedigen om te participeren in het ruime aanbod 
van Studentensport Limburg. Het beleidsplan werkt aanvullend op 
de bestaande studentensportvoorzieningen die door de instellingen 
onverminderd worden gefinancierd, zoals ook uitdrukkelijk is opgenomen 
in het decreet, en omvat o.m. volgende actiepunten:
	� de uitbouw, coördinatie en promotie van het sportaanbod;
	� het verder uitwerken van het sportaanbod, aangepast aan de be-

hoeften van de studenten en nieuwe trends;
	� een stijging van de participatiegraad Studentensport Vlaanderen 

(SSV)-competities;
	� het bekomen van betere resultaten op SSV-competities;
	� de verbetering van materiële voorzieningen;
	� de bekendheid van de studentenregatta vergroten en het wedstrij-

droeien optimaliseren;
	� het actief betrekken van buitenlandse studenten bij de sportwerking;
	� het optimaliseren van de werking van de sportdiensten;
	� het opmaken van een samenwerkingsovereenkomst Studentensport 

Limburg.

Zeker ook voor de werking van de sportdiensten was het omwille 
van de COVID-19 pandemie een bijzonder jaar. Vele actieplannen 
moesten noodgedwongen geannuleerd worden. Snelle en creatieve 
aanpassingen moesten studenten toch in beweging houden. Er werd 
een laagdrempelige stappencompetitie georganiseerd waaraan 
meer dan 1.500 studenten en personeelsleden deelnamen. Een online 
aanbod werd eveneens ter beschikking gesteld en via de social 
media-kanalen werden extra bewegingstips gegeven. Er werden twee 
outdoor beweegbanken aangeschaft om studenten een workout-
gelegenheid te geven. Het jaar 2020 was het laatste werkingsjaar van 
het sportbeleidsplan. Het nieuwe sportbeleidsplan 2021-2024 werd 
tot op het niveau van het Overlegplatform Sport uitgewerkt en nadien 
door Sport Vlaanderen aanvaard. Ter inspiratie van het beleidsplan werd 
een brede en succesvolle studentenbevraging georganiseerd.

De nieuwe sportapp werd geïmplementeerd. Er wordt een duidelijke 
meerwaarde vastgesteld op het vlak van communicatie, registratie en 
administratie. In 2020 werden 757 sportkaarten verkocht (511 UHasselt, 
246 Hogeschool PXL). Dit gebeurde dus voor het eerst via de sportapp.

Studentensport Vlaanderen organiseert jaarlijks ook studentencompetities 
tussen de verschillende hogescholen en universiteiten. Zowel individuele 
als ploegsporten komen hier aan bod. 

AUHL nam deel aan de finales van 19 en 26 februari 2020 en behaalde 
daarbij 2 Vlaamse titels: zaalvoetbal heren en handbal dames. Er konden 
geen Belgische finales gespeeld worden omwille van de uitbraak van de 
pandemie en de opgelegde maatregelen van de overheid. 

Personeel

Om te kunnen blijven voldoen aan de vereisten van het decreet 
met betrekking tot de tewerkstelling, paste de hogeschool PXL de 
tewerkstelling van de sportcoördinatie aan. Vanaf september 2020 is er 

een 0,75 VTE sportcoördinator aan Hogeschool PXL die voor 0,50 VTE 
is gedetacheerd naar AUHL en een 0,25 VTE enkel in opdracht van de 
hogeschool. Als we de personeelstijd van UHasselt toevoegen, komen 
we uit op een totaal van 2,25 VTE, waarvan 2 VTE minimaal halftijds is 
tewerkgesteld. Hiermee voldoen we opnieuw aan de vereisten van het 
decreet.

Om de onderlinge samenwerking te bevorderen, werd vanuit AUHL 
(met input van de personeelsdienst van UHasselt) een teambuilding 
voorgesteld. Deze zal in het voorjaar van 2021 kunnen plaatsvinden. 
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De studenten Industriële Wetenschappen kunnen bovendien in het 
studentenrestaurant in Gebouw B van UC Leuven-Limburg maaltijden 
aan studententarief nuttigen.

Huisvesting

De huisvestingsdiensten van UHasselt, Hogeschool PXL en UCLL beheren 
een gezamenlijk kamerbestand in Diepenbeek/Genk/Hasselt. Privé-
verhuurders van studentenkamers kunnen tot dit ‘Limburgs Kamerbestand’ 
toetreden, mits hun studentenkoten aan bepaalde voorwaarden 
voldoen en zij enkel het modelhuurcontract gebruiken. In 2020 telde 
het kamerbestand een zeer gevarieerd aanbod van 2.782 moderne 
studentenkamers en studio’s op maar liefst 213 adressen.  

Sociale dienstverlening

Hogeschool PXL en Universiteit Hasselt hanteren elk hun eigen sociaal 
beleid om financiële tegemoetkomingen voor studenten te bieden. Buiten 
uitwisseling is er geen samenwerking op dit vlak opgezet.

Beide instellingen zijn echter partner in het Fonds van de Limburgse 
Studieleningen, die renteloze studieleningen verleent aan jongeren 
uit de minvermogende Limburgse gezinnen die aan een instelling 
voor Hoger Onderwijs studeren, en aan jongeren uit minvermogende 
gezinnen buiten Limburg die aan één van drie Limburgse hoger 
onderwijsinstellingen komen studeren. Het Fonds van de Limburgse 
Studieleningen wordt beheerd door een Commissie, aangesteld door 
de Limburgse Economische Raad. Zowel Hogeschool PXL als UHasselt 
zetelen met één vertegenwoordiger in deze Commissie. 

Medische en psychologische dienstverlening

Hogeschool PXL en UHasselt staan elk in voor de eerstelijnsopvang 
en -begeleiding van de eigen studenten. Voor tweedelijns 
psychotherapeutische begeleiding heeft de AUHL, via een gezamenlijke 
gunningsprocedure, een samenwerkingsovereenkomst met een externe 
gespecialiseerde partner afgesloten. Sinds september 2018 werkt 
de AUHL samen met CGG/LITP vzw voor de psychotherapeutische 
begeleiding van de studenten Hogeschool PXL en UHasselt. In 2020 
werden bij UHasselt 21 studenten naar CGG/ LITP vzw doorverwezen. 
Er vonden in totaal 149 begeleidingsgesprekken plaats. (2019: 21 
studenten, 123 gesprekken). 

Voor Hogeschool PXL werden 161 studenten doorverwezen en in totaal 
vonden er 832 gesprekken plaats.  Dit is een lichte stijging ten opzichte 
van de 135 studenten in 2019.

In oktober 2020 is de KLIK-app gelanceerd.  Universiteit Hasselt en de 
Hogescholen PXL, UCLL en LUCA School of Arts lanceerden in oktober 
2020 een app die studenten met dezelfde interesses makkelijker met 
elkaar in contact kan brengen. Via de KLIK-app kunnen studenten nu 
snel medestudenten met dezelfde interesses vinden. De KLIK-app werd 
ontwikkeld door LogoGezond+. Op 1 februari 2021 telde de KLIK-app 
1.141 geregistreerde gebruikers (628 UH, 264 PXL).

Vervoer

Zowel Hogeschool PXL als UHasselt stimuleren duurzame mobiliteit 
bij hun studenten. Hiervoor werken beide instellingen nauw samen op 
gebied van mobiliteitsaanbod en diverse mobiliteitsacties. 

Op vlak van openbaar vervoer bieden beide instellingen in 
samenwerking met De Lijn de ‘campuspas’ aan. Met een campuspas 
kan de student onbeperkt reizen in de zones Hasselt (zone 1), 
Diepenbeek (zone 4) en Lutselus (zone 38). De instellingen betalen per 
rit € 0,4416 (prijs gekoppeld aan het officieel tarief van de Buzzy Pazz). 
Studenten kunnen voor € 20 een campuspas aankopen bij de dienst 
studentenvoorzieningen van hun instelling.

Dankzij de samenwerking met Vzw Alternatief kunnen studenten 
- mits betaling van € 70 waarborg -      een studentenfiets huren. In 
het kalenderjaar 2020 werden 501 fietsen (2019: 661) aan UHasselt-
studenten ontleend. Voor hogeschool PXL waren dit voor 2020 56 fietsen. 
De sterke daling is toe te kennen aan de coronamaatregelen waardoor 
het studentenleven zo goed als stilviel.  De onderwijsinstellingen betalen 
een tegemoetkoming van € 45 (excl. btw) per fiets. Vanaf september 
2019 betaalt de student ook zelf een onderhoudscontract van € 25.

Om aan de behoeften van de kotstudenten tegemoet te komen, is er op 
zondagavond een speciale taxi van Hasselt Station naar Hasselt centrum 
en Diepenbeek, waar de meeste studentenkamers gelegen zijn. Na een 
gezamenlijke offerteaanvraag sloten UHasselt en Hogeschool PXL voor 
deze dienstverlening een samenwerkingsovereenkomst af met BVBA 
Hasseltse Taxi Maatschappij Groep. In 2020 gebruikten 142 studenten 
(139 UHasselt, 3 PXL) de zondagtaxi. De sterke daling ten opzichte van 
kalenderjaar 2019 (361 studenten) is te verklaren doordat het aanbod 
van de zondagtaxi gedurende april tot en met juni werd gestaakt. In de 
maanden september tot en met december daalde het aantal omwille van 
het beperkt aantal aanwezige kotstudenten.  

Voor het bovenstaande mobiliteitsaanbod werden ook prijsafspraken 
tussen de onderwijsinstellingen gemaakt.

Cultuur

Het gezamenlijke event Culture Bites dat vorig jaar zijn opstart kende, 
werd in 2020 last minute geannuleerd omwille van de maatregelen 
rond COVID-19. Ook de repetities en optredens van AKORIN (AUHL-
studenten- en personeelskoor) werden stilgelegd sinds de coronacrisis.

De associatiepartners werken op vlak van cultuur regelmatig samen met 
Hogeschool UC Leuven-Limburg. Dankzij deze associatieoverschrijdende 
samenwerking werden de volgende culturele activiteiten aangeboden: 
	� het jaarlijkse studentenevent ‘Student Take Off’ op het Kolonel Dus-

artplein te Hasselt, in samenwerking met Stad Hasselt. Dit event is na 
een grondige aanpassing van het concept (omwille van de maatre-
gelen rond COVID-19) kunnen doorgaan, verspreid over een aan-
tal locaties en met een beperkt publiek. Er werden ongeveer 1.800 
studenten bereikt, wat dit event in september 2020 tot het grootste 
startevent van Vlaanderen maakte;

	� de overige events, musicals, uitstappen (Alex Agnew, Mamma Mia, 
filmavond, kerstuitstap) werden geannuleerd omwille van de coro-
namaatregelen. 



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

Ook in 2020 stelden we vast dat ondernemend denken en handelen in 
de lift zit bij de studenten van UHasselt en Hogeschool PXL. Steeds meer 
studenten vinden hun weg naar StudentStartUP voor begeleiding bij de 
opstart van een eigen zaak of om deel te nemen aan evenementen waar 
ze hun ondernemende skills kunnen versterken. Een rode draad doorheen 
de werking is dat leren van elkaar een enorm inspirerend effect heeft, 
waarbij er gebouwd kan worden aan een ondernemende toekomst. We 
prediken hierbij het letterlijk en figuurlijk ‘uit je kot komen’. Helaas gooide 
de pandemie COVID-19 ook voor StudentStartUP roet in het eten en 
zochten we alternatieven voor een aantal fysieke events die niet konden 
plaatsvinden.

VLAIO Project Pitch Please

Pitch Please, het startersecosysteem voor jong ondernemerschap 
in studentensteden met steun van VLAIO, fusioneerde in november 
2020 met het project BeGenkers. Steden Hasselt en Genk, en alle 
hoger onderwijsinstellingen van Limburg (PXL, UHasselt, UCLL en 
LUCA) zijn vertegenwoordigd in het nieuwe partnership. Het doel van 
deze samenwerking is om zoveel mogelijk studenten te stimuleren tot 
ondernemerszin en ondernemerschap.

Partnernetwerk

StudentStartUP kan rekenen op een ruim netwerk van adviseurs, 
experten en ondernemers die actief zijn in het Limburgse starters- en 
ondernemerslandschap. Doorverwijzing gebeurt steeds op maat van de 
student.

 
Kerncijfers begeleiding van studenten (starters) in 2020

Ondanks de pandemie in 2020 bleef het aantal coachingsgesprekken 
bij StudentStartUP stabiel ten opzichte van 2019. 

Schematisch: 
	   Unieke studenten op intakegesprek:  

263, waarvan 182 vanuit Hogeschool PXL en 81 vanuit 
UHasselt;

	   Studenten met een btw-nummer:  
114 (81 Hogeschool PXL – 33 UHasselt);

	  Studenten volgens opleiding: : 
   Aan UHasselt komt de helft uit een economische richting, 

gevolgd door wetenschappen en rechten en industriële 
ingenieurswetenschappen.

Aan Hogeschool PXL komt het gros ook uit ‘Business’. Zie onderstaande 
tabel:

Hogeschool PXL 2020

Business 43%

Digital 19%

Music 5%

Green & Tech 6%

Education 6%

Media & Tourism 9%

Healthcare 4%

MAD 4%

Social work 4%



Het is de evidentie zelf dat wellicht geen enkel ander onderdeel van 
dit jaarverslag meer werd geaffecteerd door de COVID-19 pandemie 
dan de samenwerking met de secundaire scholen. Waar in 2019 de 
gezamenlijke organisatie van de Proefdagen nog een van de meest 
concrete en succesvolle realisaties was van de samenwerking in de 
AUHL, met een bereik van ongeveer 2.000 studiekiezers, moesten zowel 
de edities van maart als november worden geannuleerd. Verplaatsingen 
waren immers niet toegelaten voor schoolgroepen, en vooral het 
mengen van klasbubbels was dit jaar niet mogelijk in het kader van de 
coronamaatregelen. 

De aanhoudende en steeds sneller wijzigende coronamaatregelen 
maakten het ook onmogelijk om in 2020 de netoverstijgende 
lunchvergadering te organiseren met de directies van de secundaire 
scholen die wij ons hadden voorgenomen. 

Maar elke crisis schept kansen, en dat werd vooral duidelijk op het vlak 
van studiekeuzevoorlichting aan de laatstejaarsleerlingen in de klassen. 
Dat er van gezamenlijke presentaties van het studieaanbod in de klassen 
van laatstejaarsleerlingen en tijdens ouderinfoavonden weinig sprake 
zou zijn was snel duidelijk; slecht een ervan kon nog plaatsvinden 
voor de eerste lockdown, met name in Atheneum Maaseik. Al zeer 
snel groeide het besef dat er een online alternatief moest gevonden 
worden voor de ouderinfoavonden, en zo ontstonden zelfs twee online 
studiekeuzeplatformen. 

Na een aantal samenkomsten en onderhandelingen bleek de Leuvense 
Associatie bereid om in Limburg af te stappen van haar ‘Start to Study’-
avonden en mee te werken aan een gezamenlijk online platform. 
Dit werd met groot succes gelanceerd als een samenwerking tussen 
UHasselt, Hogeschool PXL, KULeuven en UCLL onder de naam  

Voor AUHL zijn enkele externe actoren van cruciaal belang. Daarom worden in dit domein specifieke beleidsdoelen geformuleerd in relatie tot scholen 
in de regio, de stad Hasselt, provincie Limburg en andere (eu)regionale overheden. Het Dagelijks Bestuur AUHL kan hierbij thema’s, aanpak en 
verantwoordelijken aansturen.

D. ALLIANTIES MET SPECIFIEKE STAKEHOLDERS 

Scholen

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

www.studiekeuzeavond.be. Alle secundaire scholen organiseerden hun 
traditionele ouderinfoavond dit jaar digitaal, en er waren ook heel wat 
scholen die dit jaar voor het eerst een dergelijke ouderinfoavond hebben 
georganiseerd. In 2020 organiseerden 24 scholen of scholengroepen 
hun ouderinfoavond, terwijl er in de planning voor de eerste maanden 
van 2021 nog eens 9 werden opgenomen. Op deze manier werden 
in 2020 liefst 3.957 studiekiezers bereikt, terwijl in de eerste maanden 
van 2021 nog eens 1.546 leerlingen inschreven op dit platform, zodat 
we in totaal op meer dan 5.500 deelnemers uitkomen. De evaluaties 
van scholen en leerlingen waren zeer positief, zowel over de techniciteit 
als over de inhoud van de avonden. Een aantal scholen gaven nu reeds 
aan dit platform ook in de toekomst te willen blijven gebruiken, eventueel 
in een blended opzet. Dat is wellicht ook noodzakelijk, want het aantal 
secundaire scholen dat de AUHL bereikt met studiekeuzeinformatie is via 
dit initiatief sterk vergroot. 

Vermits we binnen Limburg ook een aantal scholen en scholengroepen 
bedienden op avonden waarop UHasselt en Hogeschool PXL als 
enige hogeronderwijsinstellingen aanwezig waren, werd naast dit 
platform nog een eigen associatieplatform ontwikkeld, onder de naam  
www.ouderinfoavond.be. Via dit platform werden bijkomend nog eens 
9 scholen en scholengroepen bereikt, deels wel in 2021. 

Een ander nieuw initiatief dat groeide onder druk van de 
coronamaatregelen in 2020 was ‘Studiekeuze on Tour’. We merkten al 
tegen het einde van 2020 een groeiende online moeheid bij de leerlingen. 
De proefdagen waren geannuleerd, infodagen en openlesdagen waren 
er alleen online, en zelfs SID-IN was al aangekondigd als een online 
event. Als leerlingen niet naar onze instellingen konden komen, zouden 
wij naar de leerlingen gaan. De voorbereidingen hiervoor werden 
getroffen einde 2020: het maken van een online boekingskalender, het 
contacteren van secundaire scholen en de voorbereiding van het huren 
en wrappen van een mobilhome met bijhorende materialen als tentjes, 
tafels en stoelen en materialen als plexischermen en dergelijke. De 
effectieve start werd voorzien voor maart 2021.
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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 het Convenant werden vervat.  
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Sommige thema’s verdienen extra aandacht omdat de associatiepartners zelf hierrond willen samenwerken (duurzaamheid, diversiteit, internationalisering, 
innovatieve projecten, netwerking & aanwezigheidspolitiek) of hiertoe worden aangezet vanuit de decretale verplichtingen (wetenschapscommunicatie 
en infrastructuur). De samenwerkingsstructuur verschilt per thema. In de meeste gevallen is er een werkgroep, soms ook een stuurgroep (bijv. Makerspace) 
of minstens een jaarlijkse bespreking (infrastructuur). Voor andere items (zoals de innovatieve projecten) moeten de topics en werkvormen nog uitgewerkt 
worden.

E. DIVERSE OVERKOEPELENDE SAMENWERKINGSTHEMA’S 

Wetenschapscommunicatie en Makerspace

AUHL heeft vanuit het convenant 2019-2023 het bedrag van 150.086 
euro ter beschikking voor wetenschapscommunicatie in 2020 (het 
oorspronkelijke bedrag van 150.592 euro werd bijgesteld door een 
Ministerieel Besluit op 18/12/2019). Dit is een kleine verhoging van 
zowat 4.000 euro ten opzichte van het bedrag van vorig jaar op basis 
van de indexaanpassing, maar blijft onvoldoende om de kosten van de 
werking te dekken.      

Zoals vastgelegd in het convenant wordt naast de regionale werking ook 
ingezet op drie Vlaanderenbrede initiatieven waarin ook de Limburgse 
associatie haar bijdrage levert.

Dit tweede werkingsjaar in het Convenant 2019-2023 was anders dan 
alle vorige werkingsjaren. De doelstellingen in het convenant bleven 
dezelfde: het stimuleren van de instroom van jongeren in STEM-richtingen, 
het versterken van het maatschappelijk draagvlak voor wetenschap en 
innovatie, het tonen van de kwaliteit van het Vlaamse onderzoek, en 
het versterken van een cultuur van wetenschapscommunicatie binnen 
het hoger onderwijs. De weg ernaar toe verliep helemaal anders. Heel 
wat geplande activiteiten konden niet plaatsvinden omwille van de 
coronamaatregelen, tenzij er een online versie ontwikkeld kon worden. 
Dat diende trouwens te gebeuren met gelijk gebleven middelen. 



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

Het convenant stelt dat de expertisecellen moeten werken aan een online 
platform met agenda van wetenschapscommunicatie-evenementen 
en portfolio van wetenschapscommunicatie-activiteiten. Onder 
strategische aansturing en supervisie van de VLIR-VLHORA-werkgroep 
wetenschapscommunicatie werd in 2019 een projectgroep opgestart 
om hiervoor voorstellen uit te werken en vorm te geven aan het digitaal 
platform. 

Voor het uitwerken van de online agenda werd na contacten met Publiq 
(UiTdatabank) en EOS besloten om geen eigen agenda te ontwikkelen. 
Er zou met EOS worden samengewerkt om de online agenda op te 
nemen in hun overkoepelend platform. In 2020 werden in dit dossier, 
met de bal in het kamp van EOS, door de expertisecellen geen verdere 
stappen gezet.

Een tweede doelstelling van het platform is het delen van 
informatie tussen aanbieders van wetenschapscommunicatie. Het 
kabinet ging akkoord met het voorstel van de werkgroep om een 
wetenschapscommunicatiegemeenschap te bouwen via LinkedIn. 
De testfase van de gesloten LinkedIngroep ‘Vlaams Netwerk 
Wetenschapscommunicatie’ werd in het najaar van 2020 opgestart, en 
zal in het voorjaar van 2021 worden geëvalueerd.  

 
Vlaanderenbreed Netwerk van Wetenschapscafés

Dit project heeft tot doel het concept ‘wetenschapscafé’ breder uit te 
rollen in Vlaanderen, en anderzijds een betere samenwerking tussen 
deze wetenschapscafés te creëren. Omwille van de coronacrisis werd dit 
project on hold gezet; er werd geen kennisdeelmoment georganiseerd 
en ook geen inspiratieboek voor bestaande en nieuwe organisatoren 
van wetenschapscafés gemaakt in 2020. Aanvankelijk werden heel wat 
wetenschapscafés geannuleerd, later schakelden verscheidene cafés 
over naar online edities, die vaak een mooi bereik kenden. Er werden 
in 2020 in totaal 71 wetenschapscafés en soortgelijke initiatieven 
georganiseerd in Vlaanderen en Brussel, waarvan 34 fysiek en 37 online. 

Dag van de Wetenschap

De expertisecellen zetten ieder jaar hun schouders mee onder de Dag 
van de Wetenschap. De coronacrisis maakte dat de editie van 2020 
herdacht moest worden naar een volledig digitaal alternatief. Er werden 
in 2020 in totaal 317 activiteiten georganiseerd door de expertisecellen 
in het kader van de Dag van de Wetenschap (waarvan 64 door AUHL), 
met in totaal 31.098 bezoekers (waarvan 2.824 in Limburg). 

Ondanks de beperkingen die werden opgelegd door de 
coronamaatregelen in 2020 werden de KPI’s door de AUHL behaald. 
Dit was uiteraard te danken aan het vervangen van een aantal 
publieksactiviteiten door een online versie. Voor een gedetailleerde 
beschrijving van de activiteiten en bijhorende KPI’s en het financieel verslag 
verwijzen we graag naar het jaarverslag Wetenschapscommunicatie 
2020. 

In 2020 nam AUHL in samenwerking met beide associatiepartners het 
initiatief om enkele gezamenlijke wetenschapscafés te organiseren onder 
de nieuwe naam van ‘Science Pub’. De eerste online editie ging op 29 
oktober over ‘data science’ en trok die avond ongeveer 150 mensen. 
Nadien werden in totaal 430 individuele bezoekers bereikt. 

Met ondersteuning vanuit AUHL werd ook een nieuwe podcastreeks 
‘Passie & Wetenschap’ boven de doopvont gehouden. PXL- en 
UHasselt-onderzoekers nemen er het woord en brengen hun onderzoek 
binnen handbereik van een ruim publiek. Het initiatief werd voor een 
breder publiek bekend gemaakt, onder meer via Het Laatste Nieuws, en 
haalde zo intussen enkele honderden luisteraars. 
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Makerspace is een open, multidisciplinair, technologisch labo waar 
jong en oud – schoolgaande jeugd, studenten, leerkrachten, het grote 
publiek, maar evenzeer (startende) ondernemers en bedrijfspartners 
– met technologie(ën) kunnen experimenteren en begeleide 
technologische workshops, bijscholingen of cursussen kunnen volgen. Een 
technologische bibliotheek 2.0 dus, een openbare ontmoetingsruimte 
in een inspirerende, multidisciplinaire technologische setting. 

Intussen bestaat Makerspace vijf jaar, en groeide uit tot een certitude 
binnen Hogeschool PXL en de UHasselt met - in een normaal jaar - meer 
dan 3.000 bezoekers. Sinds de start van de eerste lockdown in maart 
mocht Makerspace geen bezoekers meer ontvangen, en tot op heden 
is het bezoekersaantal van leerlingen en leerkrachten van scholen nog 
zeer beperkt.  

De beperkte stuurgroep die onder impuls van de Raad van Bestuur van 
de AUHL werd geïnstalleerd kwam in 2020 slechts een keer samen, nl. 
op 6 mei 2020, met naast een aantal praktische besprekingsvoorstellen 
vooral het jaarverslag, de jaarplanning en het investeringsbudget op de 
agenda. Wel werden het jaarverslag en jaaractieplan en de knelpunten 
in de werking in het dagelijks bestuur van de AUHL besproken op 11 
juni. Op het dagelijks bestuur van 7 oktober werden oplossingen 
geformuleerd. Vanaf 1 november 2020 is Tom De Weyer voor 100% 
(i.p.v. 80%) tewerkgesteld in Makerspace, en vanaf maart 2021 zal 
ook het plaatsgebrek worden opgelost doordat twee extra ruimtes ter 
beschikking zullen komen van Makerspace. 

Voor details i.v.m. de werking en de cijfergegevens verwijzen we naar het 
Jaarverslag 2020 van Makerspace. 

AUHL ondersteunde COVID-19 actie voor de zorgsector

Makerspace en 37 vrijwilligers van het Makerscollectief4Limburg 
maakten meer dan 2.500 gelaatsbeschermers en ongeveer 1.000 
onderdelen. Dat was in een aanvangsperiode van de pandemie toen 
er nauwelijks bescherming tegen COVID-19 voorhanden was voor de 
zorgsector.

Eind maart startte Makerspace, het technologisch maaklabo van 
UHasselt en Hogeschool PXL met het 3D-printen van gezichtsschermen 
(face shields). De 3D-printers van Hogeschool PXL en UHasselt draaiden 
gedurende 6 weken op volle toeren om gelaatsbescherming aan te 
maken die broodnodig was in de strijd tegen het coronavirus. AUHL 
ondersteunde Makerspace via de aankopen, financiering, sponsoring 
en communicatie.

Begin april bleef de vraag naar gelaatsmaskers toenemen. De 
initiatiefnemers lanceerden daarom het platform ‘makerscollectief4limburg’ 
waar zorgcentra hun noden konden doorgeven en vrijwilligers of 
donateurs zich konden aanmelden. De focus bleef liggen op het maken 
en verdelen van gelaatsmaskers voor de zorgsector. Er werd met succes 
gezocht naar financiële of materiële steun en vrijwilligers die konden 
helpen met de productie en distributie. De vraag vanuit de zorgsector 
kon zo worden opgevangen.  

 De actie werd succesvol afgerond:
	� meer dan 2.500 ‘face shields’ (gezichtsmaskers) werden aange-

maakt;
	� ongeveer 1.000 ontspanners voor mondmaskers werden geprodu-

ceerd;
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	� 8.838 uren werden besteed aan het printen in 3D;
	� 200 verschillende entiteiten ontvingen een of meerdere face shields. 

Het gaat hier over 4 ziekenhuizen, 11 woonzorgcentra, 14 zorgin-
stellingen, 15 thuisverplegers, 135 tandartsen, 4 fysio’s, 11 dokter-
spraktijken, 4 stadsbesturen, 1 brandweerzone en 1 politiekorps in 
de provincie Limburg en omliggende gemeenten;

	� 37 vrijwilligers (van de 84 aanmeldingen) hebben gedurende de 
actieperiode bijgedragen in de aanmaak en verdeling van de ma-
terialen;

	� we ontvingen 4.900 euro financiële steun en bruikbare basismate-
rialen van een 20-tal personen en organisaties.

Netwerking en aanwezigheidspolitiek 

Naast de interne werking wordt er elk jaar heel wat energie gestopt in het 
uitbouwen van externe relaties, het deelnemen aan externe overlegfora 
en studiedagen, kortom aan communicatie en vooral aan netwerking. 
Ook dit onderdeel van de associatiewerking ontsnapte niet aan de grote 
invloed van de coronamaatregelen, die ons noodzaakte om heel wat 
activiteiten online of in hybride vorm te organiseren. Vooral het element 
netwerking blijkt echter moeilijk te verzoenen met online samenkomsten. 

Voor de eerste keer in de geschiedenis werd de academische 
openingszitting in 2020 in hybride vorm georganiseerd. Slechts een 
kleine groep VIP’s was aanwezig in het Cultureel Centrum op donderdag 
24 september, andere genodigden en collega’s konden de plechtigheid 
online volgen. De live streaming verliep zeer vlot en in perfecte regie, 
zodat er minstens evenveel mensen het gebeuren online bleven volgen 
als in de voorbije jaren in het cultureel centrum. Het centrale thema was 
‘duurzaamheid’, al werd er logischerwijze ook sterk uitgekeken naar de 
eerste toespraak van de aantredende rector Bernard Vanheusden, en 

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. 

het afscheid van rector Luc de Schepper. Het netwerkmoment met een 
zeer beperkte groep VIP’s aan kleine tafels met de nodige afstand gaf 
niet dezelfde mogelijkheden om te netwerken als de receptie die we 
gewend zijn, maar was het maximaal mogelijke binnen de vigerende 
corona omstandigheden. Gelukkig konden andere klassieke activiteiten 
als het bezorgen van het jaarverslag en de jaarlijkse nieuwjaarswensen 
wel gewoon doorgaan. 

Daarbij werden ook nieuwe onlinekanalen verkend om de contacten 
met het netwerk optimaal te houden, onder meer via de nieuwe 
studentvriendelijke website www.studiepoort.be in verband met 
de taaltest, afwijkende toelating, schakelen & heroriënteren, etc. 
Hiermee verspreiden we informatie aan potentiële studenten en 
studiekeuzebegeleiders in een vlotte, begrijpbare taal en lay-out. 

De AUHL neemt deel aan diverse overlegorganen en -platformen, maar 
focust hier op het interassociatieoverleg.

De voorzitters van de associaties hadden op 27 april een online overleg 
met Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts. Dit gaf de aanleiding voor 
het voorzittersoverleg van 15 mei in verband met het thema ‘rationalisatie 
in het hoger onderwijs’.



Internationalisering

De wereldwijde pandemie heeft uiteraard een grote invloed gehad op 
dit beleidsdoel. De meeste reizen vielen stil, sommige activiteiten konden 
toch online doorgaan. We overlopen enkele jaarlijkse activiteiten.

De voorziene infosessies en de ‘Internationale Interdisciplinaire Inleefstages’ 
voor de zomer van 2020 werden helaas geannuleerd. Een aantal 
studenten die eerder moesten terugkeren, kregen een online debriefing. 

Van 14 tot 16 oktober 2020 vond de EAIE-conferentie en –beurs 
virtueel plaats. 

Tussen 8 oktober en 10 december 2020 werd het keuzevak Globalisation 
& Sustainable Development online aangeboden met als thema: ‘An inter-
disciplinary conversation in the light of the COVID-19 pandemic’.

In normale omstandigheden ontvangen we elk jaar een English Teacher 
Assistant, een vrijwilliger van Fulbright. Omwille van de covidmaatregelen 
moest Nola Pushkin in 2019 – 2020 vroegtijdig terugkeren naar de VS. Er 
werden in 2020-2021 voorbereidingen voor de nieuwe ETA getroffen, 
maar het programma werd uiteindelijk geannuleerd door Fulbright.

Projecten ontwikkelingssamenwerking

In maart 2020 bracht professor Kora Tushune Godana, vicerector 
van de Jimma University uit Ethopië, nog een bezoek aan UHasselt en 
Hogeschool PXL. 

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.

AUHL ondersteunde bij de uitwerking van een Erasmus mobility voor 
Ecuador vanuit PXL Healthcare en Education, een voorstel dat werd 
goedgekeurd.

Werkgroep internationalisering

De werkgroep kwam enkele keren samen. Er werd vooral gewerkt aan 
een voorstel rond eventuele gezamenlijke internationale samenwerking 
en een alternatief voor het welcoming event.

AUHL organiseerde in 2019 nog voor het eerst samen met de Stad 
Hasselt en de partnerinstellingen een welcoming event voor de nieuwe 
internationale studenten. Dit kon in 2020 niet plaatsvinden. Er werden 
dus met de werkgroep internationalisering en ESN enkele alternatieven 
uitgewerkt: een stadswandeling en een digitale kaart met ‘points of 
interest’. Deze voorstellen worden nog voorgelegd aan de stad Hasselt.

Diversiteit 

De Werkgroep Diversiteit AUHL is in 2020 een 5-tal keren samengekomen. 

De leden houden elkaar op de hoogte naar aanleiding van hun 
deelname aan diverse overlegfora op institutioneel niveau (initiatieven 
in het kader van SALKTurbo, UHasselt rond het Centrum Inclusief en 
Excellent Leren), Limburgs niveau (PEP, Voortraject, nieuwkomers) en 
Vlaams niveau (polarisering/radicalisering, SIHO…).
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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.

De directeurs van de associaties kwamen een 6-tal keren samen voor 
overleg over de Toelatingsproef Graduaatsopleidingen (o.a. de 
financieringsaanvraag), Community Service Learning (kennisdeling), 
ontwikkelingssamenwerking (samenwerking hogescholen en 
universiteiten n.a.v. nieuw beleidsplan VLIR UOS), EVC (samenwerking?), 
en schakelen & heroriënteren (parlementaire vraag).

De contacten met het netwerk onderhouden gebeurt ook door als 
associatie te participeren aan onder meer de evaluaties van de 
bachelorproeven en studiedagen van de partnerinstellingen, zoals de 
onderwijsdag van UHasselt en Hogeschool PXL. Op Vlaams niveau is 
de AUHL vertegenwoordigd met twee juryleden in de Bachelorprijs. 
Via deze contacten werden de voorbereidingen getroffen om de 
uitreiking van de Scriptieprijs in 2020 in Hasselt te laten plaatsvinden. 
De Scriptieprijs moest echter noodgedwongen online plaatsvinden 
in december 2020, maar de live uitreiking die voorzien werd in het 
Provinciehuis zal nu in 2021 in Limburg plaatsvinden.



In januari werd het rapport ‘Hoe internationaal zijn we als 
instellingen?’ afgerond en intern verspreid. We analyseerden de 
volgende topics: verwelkoming, huisvesting, administratie, communicatie 
en het goed voelen van internationale studenten. In de conclusies werden 
communicatie en wellbeing als belangrijkste uitdagingen aangeduid. Dit 
leidde onder meer tot een opleidingstraject Engels voor baliepersoneel 
en studentenondersteuners. Het rapport sloot ook aan bij de prioriteiten 
van de nieuwe beleidsploeg van UHasselt. 

Na het afronden van het beleidsplan ‘Diversiteit in inclusief onderwijs 
AUHL 2014 – 2019’ en een consultatieronde werd afgesproken om 
voortaan sterker te focussen op de gezamenlijke verbetering van de 
doorstroom en het studierendement in onze instellingen voor hoger 
onderwijs. 

De werkgroep nodigde begin 2020 Frank Tuitt (University of Denver, 
eredoctor UHasselt) uit voor een werkdag rond ‘making education 
inclusive’. We organiseerden in de voormiddag een workshop voor 18 
deelnemers van UHasselt en Hogeschool PXL rond het thema ‘Realizing 
a More Inclusive Curriculum and Classroom’. Na een lunchvergadering 
met een groepje beleidsmedewerkers werd in de namiddag met de 
initiatiefnemers een werkvergadering gehouden rond een mogelijke 
aanpak rond inclusief onderwijs in onze instellingen voor hoger onderwijs.

We zochten vervolgens naar hefbomen om er als partnerinstellingen 
ook zelf werk van te kunnen maken. Er werd dus besloten om projecten 
in te dienen die onze eigen professionalisering zou versterken op basis 
van andere ervaringen. Zo werd een EPOS-project binnengehaald en 

Projectfiche:

Promotor: Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland

Partners:   
UHasselt, Vlaanderen (samenwerking PXL-AUHL)
Open Universiteit Catalunya, Spanje
Katholieke Universiteit Lubelski Jana Pawla II, Polen
Stichting ECHO expertisecentrum diversiteit, Nederland
Knowledge Innovation Centre, Malta    

Projectduur: 24 maanden, kick-off 9 maart 2021 
Totaalbudget: Totaal: 299.905,00 

Outputs:

1. Handbook for Inclusive Digital Education
Op basis van literatuuronderzoek en expertenpanels worden 
succesfactoren bepaald. Resultaat is een digitale toolkit.
Coördinatie: VU, Nederland

2. Micro Learning Modules
Op basis van de leerdoelen en succesfactoren worden modules 
en leeractiviteiten ontwikkeld. Het gaat over 20 à 30 modules die 
docenten zelfstandig kunnen volgen via een online platform (open 
source). Hier willen we ook zelf enkele modules ontwikkelen, gezien 
de financiering dit toelaat.Coördinatie: KIC, Malta

3. Online course on Digital Inclusion
Op basis van de modules wordt een gestructureerd leerpad 
uitgewerkt met certificering/creditbewijzen. 
Coördinatie: OU, Spanje

4. Awareness Raising Tool
Er wordt een tool uitgewerkt die als instrument voor zelfreflectie en 
verandering rond diversiteit & inclusie zal dienen. 
Coördinatie: ECHO, Nederland

een studiereis naar UCLA gepland. Deze activiteiten werden uitgesteld, 
corona stak er immers een stokje voor. De pandemie stelde het thema 
wel scherp en Europa besliste om last-minute een specifieke call te 
lanceren. In september 2020 bracht de werkgroep op initiatief van 
AUHL een bezoek aan ECHO (Expertisecentrum Diversiteitsbeleid) 
in Den Haag. Dat leverde enkele cruciale partnerships op. De Vrije 
Universiteit Amsterdam werd promotor. Bie Nielandt en Kathia Reynders 
zouden het initiatief echter vanuit UHasselt trekken in overleg met AUHL 
en Hogeschool PXL. Eind oktober werd het voorstel ingediend om 
docenten/personeel te ondersteunen in hun aanpak van inclusief en 
digitaal onderwijs. Het Erasmusproject ‘Building Capacity for Inclusive 
Education in Digital Environments’ werd vervolgens goedgekeurd en 
mag starten in maart 2021. Het bleek een vrij uniek resultaat, omdat dit 
project vanuit onderwijs en niet vanuit onderzoek werd geïnitieerd en 
succesvol werd binnengehaald.
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Structureel overleg met de Stad aangaande de campusontwikkeling 
te Hasselt

Hogeschool PXL en UHasselt nemen mede hun verantwoordelijkheid in 
het beheer en de ontwikkeling van de campus Hasselt.  Afstemming vindt 
plaats aangaande mobiliteit- en parkeermanagement en de verdere 
groene parkontwikkeling.

 Structureel overleg tussen UHasselt en Hogeschool PXL aangaande 
diverse investeringen die op de beide campussen worden voorzien 

Ter sprake komen de projecten in uitvoer, de geplande masterplannen, 
de mobiliteitsproblematiek, afstemming aangaande het beheer van 
gebouw H te Diepenbeek.

Afstemming aangaande diverse lopende of op te maken 
raamcontracten

Diverse raamcontracten worden opgemaakt of samen geëvalueerd, 
zoals: de aankoop van laptops, de installatie van Blackboard, de 
aanstelling van Securitas, de psychosociale begeleiding, inrichting van 
een fietspunt, de aanstelling van een taxibedrijf, de inrichting van een 
sportapp, …

Structureel facilitair overleg gebouw H

Hogeschool PXL en Universiteit Hasselt zijn gestart met een structureel 
periodiek overleg over alle gebruiksaspecten van gebouw H, waarin 
opleidingen van beide partners zijn ondergebracht.  

Deelname aan werkgroep MOBICON

In overleg met de stad Hasselt zijn Hogeschool PXL en Universiteit Hasselt 
toegetreden tot de werkgroep MOBICON (met inbegrip van een 
financieel engagement).  Binnen dit orgaan wordt – onder begeleiding 
van een externe raadgever – een volledig mobiliteitsplan uitgewerkt voor 
de stad Hasselt.

Duurzaamheid

Hogeschool PXL en UHasselt zetten al enkele jaren sterker in op 
duurzaamheid. Naar aanleiding van de academische openingszitting 
van donderdag 24 september werd voor duurzaamheid als centraal 
thema gekozen. Als signaal kon dit tellen. Inhoudelijk werd het voorbereid 
met Dirk Franco (PXL), Veerle Conings (UH) en Stijn Janssen (AUHL). Er 
werd een interview opgenomen met Derk Loorbach over duurzaamheid 
en transitie. Een ander filmpje toonde projecten over duurzaamheid in 
UHasselt en Hogeschool PXL en er was het filmpje van de studenten over 
de Student Hotspot. 

Na de openingszitting ontvingen we de boodschap dat men vanuit 
beide partnerinstellingen mogelijkheden zag om via een werkgroep 
het potentieel van verdere samenwerking te bespreken. Valeria Micoli 
(AUHL) en Hanne Schevernels (UHasselt) vervoegden de werkgroep en 
er werd een eerste ideeënlijst opgesteld waarop in 2021 verder gewerkt 
kan worden.

Infrastructuur 

We overlopen de verschillende initiatieven van 2020.

Structureel overleg aangaande Campusontwikkeling Diepenbeek

Hogeschool PXL en UHasselt nemen mede hun verantwoordelijkheid in 
het beheer van de campus Diepenbeek. Ter sprake komen de opmaak 
van het Masterplan met de deputatie als initiatiefnemer, de aanleg van 
Spartacus op deze terreinen, Patrimonium NV Wetenschapspark, de 
mobiliteit op de campus.

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

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).



3 Financieel  
verslag

3.1. Commentaar op de jaarrekening

In de boekhouding van de AUHL worden kosten en investeringen m.b.t. 
de materiële huisvesting, de materiële en praktische organisatie en de 
vergoedingen van de mandaten rechtstreeks geboekt.

De overige kosten en investeringen worden al dan niet geboekt in de 
boekhouding van de AUHL volgens de onderstaande principes:
	� Er wordt per project een gedetailleerd financieel plan opgesteld 

met een opgave van de volgende rubrieken: investeringen, 
personeelskosten en werkingskosten. 

	� Deze rubrieken ressorteren juridisch-technisch al dan niet onder 
de boekhouding van één of meerdere partners of onder de 
boekhouding van de associatie zelf. 

In dat opzicht kunnen de volgende constructies onderscheiden worden:

1. Iedere partner spendeert volgens voorafgaandelijke afspraken een 
gelijk percentage aan tijd en/of middelen aan bepaalde projecten, 
waarbij in feite iedereen in de mate van het mogelijke als het ware 
een gelijke inbreng in natura levert (verwerking in de boekhouding 
van de respectievelijke partners).

2. Een van de partners of een externe instantie trekt een project op basis 
van een specifieke expertise ter zake. Deze partner of externe instantie 
wordt vergoed door de associatie op basis van de algemene dotaties 
door de partners aan de associatie (verwerking in de boekhouding 
van de associatie).

3. Iedere partner spendeert volgens voorafgaandelijke afspraken 
een ongelijk percentage aan tijd en/of middelen aan bepaalde 
projecten met als resultaat een verrekening tussen de partners 
onderling (verwerking in de boekhouding van de respectievelijke 
partners).

De kosten en de investeringen met betrekking tot deze balans en  
resultatenrekening hebben hoofdzakelijk betrekking op vervangings- 
investeringen en kosten om de operationele organisatiestructuur  
draaiende te houden.
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3.2.	 Verantwoording	van	het	financieel	beheer

3.2.1. De variantieanalyse

3.2.1.1. Variantieanalyse – huidig boekjaar t.o.v. vorig boekjaar 2019
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Vaste Activa

In 2020 werden geen investeringen uitgevoerd.

Vlottende Activa

Vordering t.o.v. de partners
De totale dotatie aan de AUHL wordt volgens de volgende 
verdeelsleutel geïnd:
	� UHasselt (54%)
	� PXL (46%)

Op het einde van 2020 werden al de bijdragen voor 2020 voldaan 
door de partners.
De overige vorderingen betreft het gedeelte van de toegekende 
subsidies die nog niet werden geïnd.
De overlopende rekeningen hebben betrekking op een factuur van 
Ethias met betrekking tot verzekeringen.

Het boekjaar 2020 wordt afgesloten met een bedrag van 
€ 268.319,00 aan liquide middelen.
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Eigen Vermogen

Het Eigen Vermogen bekomt men door de te bestemmen winst/verlies 
van het boekjaar samen te tellen met het gecumuleerde resultaat van 
vorig boekjaar (-€41.620 + € 245.457).

Vreemd Vermogen

De schulden op ten hoogste één jaar hebben betrekking op een 
openstaande schuld t.o.v. de leveranciers enerzijds en de nog te 
ontvangen subsidies die op 31/12/2020 nog niet werden doorgestort 
aan de partnerinstellingen anderzijds.
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Bedrijfsopbrengsten

Andere subsidies en toelagen van overheidswege

Het betreft hier een toelage van €113.119,00 die ontvangen werd van de 
overheid voor de algemene werking van de associatie.

Andere werkingsopbrengsten

Het betreft hier enerzijds de bijdragen van de partners (€225.000,00), 
anderzijds werden hierbij ook de toekenningen van de verschillende 
onderzoeksmiddelen opgenomen:
IOF-middelen: €2.074.200,00 (Industrieel OnderzoeksFonds)
Wetenschapscommunicatie: €149.954,00
Interfacediensten: €192.343,00
Sportaanbod: €79.622,01

Een bijkomende subsidie van €41.666,50 werd toegekend in het kader 
van de iSTEM in 2020.

Zoals reeds vermeld worden deze Onderzoeksmiddelen uitgekeerd 
aan de associatie. Hier zal op basis van goedkeuring van welbepaalde 
projectonderdelen de doorstorting aan betreffende partner gebeuren.
Tevens werd voor € 10.305,65 aan diverse inkomsten gegenereerd.

Werkingskosten

Diensten en diverse goederen

Aangezien de IOF-middelen, toekenning wetenschapscommunicatie, 
Interfacediensten, Sportaanbod en iSTEM bestemd zijn voor de 
verschillende partners, mag de toekenning van deze middelen op 
rekening van de associatie geen invloed hebben op het resultaat. 
Daarom worden op het ogenblik van toekenning de middelen niet enkel 
als opbrengst geboekt maar worden zij ook in de kostenrekeningen 
opgenomen en dit voor het volledige bedrag.
Op deze wijze ontstaat er op dat ogenblik een vordering op de 
overheidsinstanties en een schuld t.o.v. de partners van de associatie.
Voorts werden de kosten uitgevoerd volgens begroting.

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Gezien er in 2020 geen nieuwe investeringen werden aangewend 
betreft het hier enkel de afschrijvingen op investeringen die in het verleden 
werden aangekocht.
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Financiële opbrengsten

Andere financiële kosten
Omvat de normale bankkosten op de rekening.

3.2.2. De ratioanalyse

Financiële ratio’s

De liquiditeitsratio:

Beperkt vlottend actief 782.755 
Vreemd Vermogen KT 580.587 

De Quick-Ratio geeft een beeld van de liquiditeit van de AUHL.
De Quick-Ratio in de jaarrekening 2020 bedraagt 1,35 hetgeen bete-
kent dat de AUHL met haar beperkt vlottend actief 1,35 keer haar korte 
termijnschulden kan terugbetalen.

De resultatenratio’s:
De nettomarge geeft een beeld van de rentabiliteit van AUHL.

Resultaat van het boekjaar -41.558
Bedrijfsopbrengsten 2.886.211 

Gezien het resultaat van het boekjaar negatief is, is ook deze ratio 
negatief.

De solvabiliteitratio’s:
De solvabiliteitsratio’s geven de graad van de financiële onafhanke-
lijkheid weer.

Eigen vermogen 203.837 
Totaal passief 784.424 

3.2.3.Investerings- en financieringsbeleid

In 2020 zijn geen investeringen uitgevoerd.

3.2.4.Evolutie van thesauriepositie

De cashflow van het boekjaar bedraagt €-41.164, de netto-cashflow 
bedraagt €882.630.

3.2.5. Financiële weerslag van belangrijke  
projecten en activiteiten die tijdens het 
afgelopen boekjaar werden ontwikkeld 

De financiële weerslag van de belangrijke projecten en activiteiten 
werd besproken in de bovenstaande paragrafen..

3.3.	 Bijzondere	gebeurtenissen	 
	 na	balansdatum
Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum met een boekhoudkundige 
impact zijn er niet te melden.

= 1,35

= -1,44%

= 25,99%
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Bijlage	1	-	Samenstelling	beleidsorganen,	advies-,	stuur-	en	werkgroepen	
AUHL
 
Algemene Vergadering  
(samenstelling academiejaar 2020-2021)

Voorzitter AUHL
	� Claes Willy

Vanuit de UHasselt
	� Jo Vandeurzen 
	� Hendrik Verbrugge 
	� Bernard Vanheusden 
	� Piet Stinissen 
	� Johan Ackaert 
	� Wanda Guedens 
	� Jean Vranken
	� Ingrid Lieten
	� Mira Jablonski (StuRa UHasselt)
	� Steuwie Fonke (StuRa UHasselt)

Vanuit de Hogeschool PXL
	� Frank Smeets
	� Ben Lambrechts
	� Luc Houbrechts
	� Jean-Paul Peuskens 
	� Miet Vandersteegen 
	� Marleen Schepers 
	� Astrid Hannes 
	� Heidi Croes 
	� Jaison Joris (StuRa Hogeschool PXL)
	� Yassine Abchir (StuRa Hogeschool PXL)

Raad van Bestuur (samenstelling academiejaar 
2020-2021)

Voorzitter AUHL
	� Claes Willy

Vanuit UHasselt
	� Jo Vandeurzen  
	� Bernard Vanheusden 
	� Eric Pass 
	� An De Backer
	� Mira Jablonski (StuRa UHasselt)

Vanuit Hogeschool PXL
	� Frank Smeets 
	� Ben Lambrechts 
	� Marleen Schepers 

	� Heidi Croes 
	� Yassine Abchir (StuRa Hogeschool PXL)

Dagelijks Bestuur
 
Voorzitter AUHL
	� Claes Willy

 
Vanuit UHasselt
	� Bernard Vanheusden, rector UHasselt 
	� An De Backer, algemeen academisch directeur UHasselt

 
Vanuit Hogeschool PXL
	� Ben Lambrechts, algemeen directeur PXL
	� Heidi Croes, directeur onderwijs en student PXL

 
Vanuit AUHL
	� Stijn Janssen, coördinator AUHL
	� Jos Veijfeijken, stafmedewerker AUHL

Adviesgroep Onderwijs-Student (3-tal vergaderin-
gen per jaar)
	� Stijn Janssen (voorzitter – AUHL)
	� Jos Veijfeijken (secr. - AUHL)
	� Wanda Guedens (Vicerector Onderwijs UH)
	� Saskia Bas (Directeur Onderwijscoördinatie en Studentenzaken 

UH)
	� Heidi Croes (Directeur Onderwijs en Studentenbeleid PXL)

Thematische stuurgroepen (vergaderfrequentie: gem. 
2 a 3 keer per jaar)

Stuurgroep Makerspace
	� Marleen Schepers (PXL-Green & Tech), voorzitter 
	� Marc Hermans (PXL-Education)
	� Astrid Hannes (PXL-Research)
	� Jos Veijfeijken (AUHL)
	� Kris Luyten (Faculteit Wetenschappen UHasselt)
	� Christel Heynickx (Faculteit Architectuur UHasselt)
	� Ronald Thoelen (Faculteit FIIW UHasselt)

Stuurgroep STEM (STEMOOV – iSTEM – STEM Portaal Limburg – 
STEM inspiratiedag)
	� Stijn Janssen (voorzitter - AUHL)
	� Jos Veijfeijken (secr. - AUHL)
	� Wanda Guedens (UH)
	� Katleen Denolf (UH)
	� Heidi Gielen (UH)

Bijlages
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	� Marc Hermans (PXL)
	� Els Knaepen (PXL / iSTEM AUHL)
	� Hilde Cuppens (Prov. Limburg)
	� Peter Bogaerts (Prov. Limburg)
	� Projectcoördinator (sinds 01/02/2021): Monique Reynders 

(AUHL)

Stuurgroep Aanvangsbegeleiding (vorming / lerend netwerk LENA)
	� Stijn Janssen (voorzitter - AUHL)
	� Jos Veijfeijken (secr. - AUHL)
	� Katrien Struyven (UH)
	� Marc Hermans (PXL)
	� Heidi Gielen (UH – coörd.)
	� Annemie Skopinski (PXL – coörd.)

+ bij uitbreiding stuurgroep: lesgevers Danny Robben (PXL) en Liesbet 
Smids (UH)

Stuurgroep Wetenschapscommunicatie
	� Stijn Janssen (voorzitter – AUHL)
	� Jos Veijfeijken (secr. – AUHL)
	� Koen Santermans (UH)
	� Astrid Hannes (PXL)
	� Els Smeyers (UH)
	� Karolien Geurts (PXL)
	� Frank Joosten (PXL)
	� Jonas Kiesekoms (PXL)

Specifieke werkgroepen

Werkgroep Schakelen & Heroriënteren
	� Anneleen Huisman (PXL)
	� Lieve Quanten (UH - cijferanalyse)
	� Veerle Smeers (UH - inhoudelijk)
	� Jos Veijfeijken (secr – AUHL)
	� Stijn Janssen (vz – auhl)

Werkgroep Diversiteit
	� Bie Nielandt (UH)
	� Ozlem Yalci (UH)
	� Ellen Indekeu (PXL)
	� Miroslawa Jablonski (studentenraad AUHL)
	� Stijn Janssen (vz – AUHL)

+ op uitnodiging, afhankelijk van thema/agendapunten: 
	� Projecten: Kathia Reynders (UH – Erasmusproject/UCLA) en Lotte 

De Mol (UH – EPOS project) 
	� SIHO (Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs): Sofie Leekens (PXL) 

en Els Swijns (UH)

Werkgroep Afwijkende Toelating (bacheloropleidingen)
	� Anneleen Huisman (PXL)
	� Sofie Vertommen (UH)
	� Stijn Janssen (vz - AUHL)

	� Rechtstreekse coördinatie AUHL/PXL voor afwijkende toelating 
graduaatsopleidingen (Tara Vrijens)

Werkgroep Taaltoets – coördinatie hoofdzakelijk via e-mail
	� Sofie Vertommen (UH)
	� Sofie Leekens (PXL – nieuw/nog te bevestigen)
	� Stijn Janssen (vz - AUHL)

(opvolging via PXL – Vicky Habets / examinator Albert Geukens)

Werkgroep EVC (Erkennen van Verworven Competenties)
	� Tine Aelter (PXL)
	� Sofie Vertommen (UH)
	� Stijn Janssen (vz – AUHL)

Werkgroep Internationalisering
	� Leen Lambrechts (UH)
	� Kristien Bauwens (PXL)
	� Stijn Janssen (vz – AUHL)

Werkgroep duurzaamheid (n.a.v. jaarthema openingszitting)
	� Dirk Franco (PXL)
	� Veerle Conings (UH)
	� Hanne Schevernels (UH)
	� Valeria Micoli (AUHL)
	� Stijn Janssen (vz – AUHL)

Specifieke organen

De Validerende Instantie is verantwoordelijk voor het uitreiken van 
bewijzen van bekwaamheid en de kwaliteitscontrole van de EVC-pro-
cedure. Nieuw te bespreken: kwaliteitstoezicht afwijkende toelating.
	� Wanda Guedens (UH)
	� Heidi Croes (PXL)
	� Stijn Janssen (AUHL)

Het Overlegplatform Sport is verantwoordelijk voor het gezamenlijke 
sportaanbod op niveau van AUHL
	� Stijn Janssen (AUHL)
	� Romina Bijnens (PXL)
	� Katrien Vanheusden (UH)
	� Martine Libens (UH – wisselend voorzitterschap)
	� Brecht Vanheers (PXL – wisselend voorzitterschap)
	� Studenten (vanuit UH/PXL)

De Studentenraad AUHL vormt een uniek overlegplatform tussen de 
Stuvers PXL en de StuRa UHasselt in verband met gemeenschappelijke 
thema’s die voor alle studenten van belang zijn.

De IOF-raad is bevoegd voor de toekenning van IOF-middelen aan 
mandaat- en onderzoeksprojecten met het oog op een verhoogde va-
lorisatie van het onderzoek AUHL
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Bijlage	2	-	Websites	AUHL	–	 
www.auhl.be

www.studiepoort.be
www.ouderinfoavond.be
www.leraarinlimburg.be
www.aanvangsbegeleiding.be
www.stemoov.be
www.passie-en-wetenschap.be
www.sciencepub.be
www.akorin.be 
www.studenthotspot.be
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