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Voorwoord
Dit voorwoord haakt niet in op de inhoud van het jaarverslag. Het geeft voorkeur aan twee actuele problemen die prioriteit verdienen.
De Coronapandemie raakt frontaal de ganse planeet. Een evidente conclusie kan nu als structurele les in bescheidenheid getroffen
worden: in tegenstelling tot een wijd verspreid postulaat is de mens helemaal niet de absolute heerser op de planeet aarde. Een
onooglijk kleine virus bedreigt niet enkel het leven van duizenden mensen op de vijf continenten. Ook de internationale systemen en
structuren, door de mens gecreëerd, zijn verlamd en gedereguleerd. Economie, tewerkstelling, handel, maatschappelijk samenleven,
tot en met het artistiek en sportief gebeuren, onderwijs, vanaf het kleuteronderwijs tot de universiteit, ondergaan een zware crisis,
waarvan de gevolgen tot op heden slechts bij benadering kunnen geraamd worden.
De Belgische OESO-expert, Dirk Van Damme, stelt dat de sluiting van scholen leidt tot enorme leerachterstand en een grotere kloof
tussen leerlingen. Hij hanteert de vuistregel dat “één jaar verloren onderwijs 10 % minder inkomen op de hele levensloop betekent.”
Universiteiten en hogescholen hebben zeer snel gereageerd. Als alternatief voor sluiting werd afstandsonderwijs ingevoerd, hetgeen
niet te onderschatten inspanningen vanwege het onderwijzend korps en van de studentenwereld vereist heeft. De “online” methodiek
kan niet alle aspecten van de Corona-uitdaging remediëren.
De actie #geefonseenstem, waaraan zowat 24.000 studenten participeerden, bevestigt dit: vereenzaming, stress, onzekere
studiemethoden, geldproblemen, onzekerheid over de toekomst, … zullen al de actoren uit de politieke, socio-economische,
wetenschappelijke en onderwijswereld verplichten tot methodisch overleg en aangepaste actie.
Het Belang van Limburg titelde in zijn editie van 29 mei 2020: “Vlaamse regering gooit deur dicht voor nieuwe opleidingen
UHasselt.” In hetzelfde nummer bevestigt rector Luc De Schepper: “Door de vier nieuwe opleidingen bij decreet toe te kennen en
niet via de geijkte erkenningsprocedure, benadeelt de Vlaamse Regering de UHasselt. Onder druk van de KULeuven stonden NVA
en CD&V bij de Vlaamse regeringsvorming vorig jaar ook al op de rem bij de uitbreidingsvraag van de Limburgse universiteit. (…)
Drie van de vier andere Vlaamse universiteiten (VUB, UAntwerpen en UGent) scharen zich officieel achter onze opmerkingen bij het
voorontwerp van het nieuwe Onderwijsdecreet. Enkel de KULeuven doet dat niet… Ook de Raad van State dringt aan voldoende
te verantwoorden in het licht van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.”
Steeds heeft de Limburgse Associatie de samenwerking met KU Leuven gestimuleerd als een geografische en wetenschappelijke
factor ter ontwikkeling van het universitair onderwijs in Limburg. De jongste tijd blijkt echter overduidelijk dat de KULeuven-leiding
Limburg en de Antwerpse Kempen als gereserveerd werfgebied beschouwt en dat bijgevolg de verdere uitbouw van de succesrijke
Limburgse universiteit met al de mogelijke middelen moet gestopt worden.
“Trop is teveel!” Limburg blijft open voor welbegrepen concertatie en samenwerking. Enige concessie doen op haar recht op
uitgebouwd universitair onderwijs, is hier niet inbegrepen. Leuven moet beseffen dat desnoods andere structurele lijnen van
medewerking kunnen opengetrokken worden. We hopen hartsgrondig dat deze hypothese niet aan praktische uitwerking toe komt.
Begin oktober 2020 nemen we afscheid van Luc De Schepper als rector UHasselt. In naam van de Associatie geven we hem
enthousiast een eresaluut als bekwaam en energiek uitbouwer van de universiteit, voorname schakel in de uitbouw van de Limburgse
gouw, en als mede-architect van de Limburgse expansie.

Willy Claes
Voorzitter
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1

Structuur van de
associatiewerking

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. 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:
 de adviesgroep Onderwijs-Student, bestaande uit de Vicerector
Onderwijs en de Directeur Onderwijscoördinatie en Studentenzaken van de Universiteit Hasselt en de Directeur Onderwijs en Studentenbeleid van Hogeschool PXL;
 er zijn enkele specifieke thematische stuurgroepen voor Makerspace, STEM, Aanvangsbegeleiding en Wetenschapscommunicatie;
 verder zijn er een aantal specifieke werkgroepen die geregeld samenkomen:
 Schakelen & Heroriënteren
 Diversiteit
 Afwijkende Toelating (graduaatsopleidingen - bacheloropleidingen)
 Taaltoets
 EVC (Erkennen van Verworven Competenties)
 Internationalisering
 Innoveren en Creëren in Hoger Onderwijs
 LENA (Lerend Netwerk Aanvangsbegeleiding)

De advies- en werkgroepen bereiden samen met de medewerkers van
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 verhoogde valorisatie van het onderzoek AUHL;
 het Overlegplatform Sport 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 gemeenschappelijke thema’s die voor alle studenten van belang zijn.

1.3. Omkadering associatiewerking
De activiteiten van de AUHL worden ondersteund door een coördinator,
een stafmedewerker (halftijds) en een administratieve medewerker
(halftijds). Deze personen worden vanuit de partnerinstellingen ter
beschikking gesteld van de AUHL. Tenslotte worden een aantal
medewerkers voor een meestal beperkt percentage aangesteld met
betrekking tot enkele specifieke topics: sport (2), aanvangsbegeleiding
(4), wetenschapscommunicatie (6), en STEM (7).
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Activiteitenverslag:
realisaties 2019

In dit deel wordt verslag gedaan van de realisaties in 2019 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. Enkele
beleidsdoelen zijn in 2019 nog niet aan bod gekomen en worden hier dus niet opgenomen.

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 EVC / PAT / Taaltest
Procedure Afwijkende Toelating
In september 2019 integreerden de graduaatsopleidingen van
de CVO’s in de hogescholen. Hierdoor moest de afwijkende
toelatingsprocedure voor graduaatsopleidingen voor
kandidaat-studenten die niet voldoen aan de diplomavoorwaarden
georganiseerd worden.
Onderstaand schema geeft een overzicht van de inschrijvingen, effectieve
deelname en geslaagden voor de 5 afnamemomenten in 2019:
Deelname toelatingsproef (TPG)

Aantal

ingeschreven TPG

75

deelnemers TPG

63

geslaagden TPG

57

In 2019 schreven zich ook 15 kandidaat-studenten in voor de procedure
afwijkende toelating van de bacheloropleidingen, waarvan
11 met het oog op een inschrijving aan Hogeschool PXL en 4 met het
oog op een inschrijving aan de UHasselt. Dit zijn 6 studenten minder
dan in 2018.
Er namen 14 kandidaten deel aan de test begrijpend lezen, een
genormeerde toets die wordt toegepast in heel Vlaanderen binnen
de procedure afwijkende toelating. 9 kandidaten behaalden een
voldoende resultaat en 7 kandidaten kregen na een criteriumgericht
interview een positief advies voor toelating tot het hoger onderwijs door
de toelatingscommissie.
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Coördineren van en communiceren over
de instroommogelijkheden door het
verder optimaliseren van de procedures
Erkenning Verworven Competenties
(EVC), Procedure Afwijkende Toelating
(PAT) en Taaltest en de ontwikkeling
van nieuwe instrumenten voor de
graduaatsopleidingen.

In verhouding tot 2018 werden er 3 studenten minder toegelaten via
de procedure afwijkende toelating voor bacheloropleidingen, maar
de test begrijpend lezen had dan ook 7 kandidaten minder. Het
slaagpercentage lag echter hoger dan in 2018.
Op het niveau van de 5 associaties ging in 2019 de meeste aandacht
uit naar de ontwikkeling van een gezamenlijke, Vlaanderenbrede toelatingsproef in het kader van de Afwijkende Toelating voor de graduaatsopleidingen. In concreto werd een gezamenlijk project uitgewerkt
met een normeringsonderzoek voor het ontwikkelde instrument en de
externe hosting van een toetsplatform. Op basis van een Ministerieel
Besluit werd hiervoor op 19.11.2019 een projectsubsidie toegekend
van 96.022 euro. De lancering en ingebruikname is voorzien in het
voorjaar van 2020.

Procedure
afwijkende toelating

# aanvragen

# studieoriënteringsdossiers tijdig ingediend

# Geslaagd op test
begrijpend lezen

# Toelating verkregen

Kandidaten PXL

11

10

6

5

Kandidaten UHasselt

4

4

3

2

Totaal

15

14

9

7

Taaltest
In 2019 werd voor het 5de academiejaar de taalproef van het CNaVT
georganiseerd op associatieniveau. De taalproef werd in 2 periodes
afgenomen, in mei 2019 en in september 2019. Dit was telkens met het
oog op inschrijving voor academiejaar 2019-2020. We ontvingen nog
geen kandidaten voor de taaltest (B1) om een graduaatsopleiding aan
te vatten. Het onderstaande overzicht gaat dus enkel over deelname
aan de taalproef ‘Educatief Startbekwaam (B2)’:
Taalproef (B2)

# Inschrijvingen mei 2019 # geslaagden mei 2019

# Inschrijvingen
september 2019

# geslaagden september
2019

Totaal

2

7

4

1

Erkennen van Verworven Competenties (EVC)
In 2019 werd het ‘Decreet betreffende een geïntegreerd beleid voor
de erkenning van verworven competenties’ (EVC) gelanceerd. In
algemene zin heeft de lancering van het nieuwe EVC-decreet onder
meer geleid tot de mogelijkheid om vanuit het hoger onderwijs ook
een EVC-assessmentcentrum te zijn. Door de associatie zijn de eerste
stappen gezet naar de oprichting van een EVC-assessmentcenter,
met als pilot de lerarenopleidingen uit beide instellingen (niveau 5, 6
en 7). Een uitgebreide werkgroep EVC gaat in 2020 het potentieel
hiervan na voor Hogeschool PXL en UHasselt.
Door de indaling van de graduaatsopleidingen werd de EVCprocedure en het EVC-reglement alvast aangepast zodat deze
ook kunnen toegepast worden op de graduaatsopleidingen.
Voorlopig hebben we nog geen concrete aanvraag vanuit een
graduaatsopleiding ontvangen, maar we verwachten op termijn wel
een stijging in het aantal EVC-aanvragen. Het werkplekleren, dat
prominent aanwezig is in de graduaatsopleidingen, zorgt ervoor dat
een andere aanpak van het EVC-gebeuren aangewezen is.
Met het oog op de vermindering van de administratieve planlast, liet de
werkgroep EVC een digitale EVC-tool uitwerken. In het kader van een
bedrijfsproject werkte de opleiding Switch2IT van Hogeschool PXL al
een gedeelte van de procedure elektronisch uit. De verdere uitwerking
van de procedure is echter nodig vooraleer dit systeem operationeel
kan worden. Headr (een studentenbedrijf van UHasselt) kreeg intussen
de vraag om gepaste software te zoeken en het geheel af te werken.
Er wordt rekening gehouden met een eventuele toename van EVCdossiers in de toekomst, maar tot hiertoe blijft het aantal EVC-dossiers
nog steeds beperkt. Er waren meerdere vragen, maar in 2019
werd bijvoorbeeld maar 1 EVC-dossier effectief behandeld voor
de professionele bacheloropleiding Communicatiemanagement.
De kandidaat kreeg een Bewijs van Bekwaamheid voor alle
aangevraagde competenties.
Op het niveau van de 5 associaties werd door de directeurs en
coördinatoren afgesproken om EVC in de toekomst als een van de

prioritaire samenwerkingsthema’s te zien. De centrale vraag is dan:
‘Hoe verkrijgen we een aantrekkelijke en efficiënte EVC-procedure?’

Schakelen & heroriënteren

Optimaliseren van doorstromingsmogelijkheden via schakeltrajecten en
heroriënteringstrajecten met het oog op
de maximale benutting van deze
trajecten binnen de associatie,
aangevuld met complementaire trajecten
buiten de associatie, om geschikte
opleidingstrajecten aan te bieden die
aansluiten bij de mogelijkheden en
aspiraties van onze studenten.
In 2019 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 een vierde 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.
Het aantal schakelstudenten afkomstig van Hogeschool PXL vertoonde
een lichte daling in 2016 – 2017, maar steeg sinds academiejaar 2017
– 2018 opnieuw. Opmerkelijk is dat het totale aantal heroriënteerders
in Hogeschool PXL daalde, deze daling heeft vooral te maken met het
lager aantal heroriënteerders uit UHasselt. Op basis van de resultaten
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werden de nodige interpretaties en aanbevelingen besproken met de
coördinatoren, het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur.
De brochures kregen opnieuw een update (met relevante
opleidingslinken, contactenlijst) en een betere, meer persoonlijke
aanspreekwijze ten aanzien van ‘schakelstudenten’ of ‘heroriënteerders’
van de andere partnerinstelling.
Op het Vlaamse niveau hebben de vijf universiteiten de
doelstellingen, de toelatingsvoorwaarden en de aanpak van
de schakelprogramma’s naar industrieel ingenieur
vernieuwd en geharmoniseerd. Het is nog niet duidelijk wanneer deze
schakelprogramma’s van start gaan.

Professionalisering ter versterking van het onderwijs

Coördineren en aanbieden van een
supplementair onderwijsgerelateerd
professionaliseringsaanbod en het
ondersteunen van onderwijsinnovatie.
In 2019 werden de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe
opleiding ‘train the trainers van coaches’ voor studentenondersteuners
en de 2-jaarlijkse onderwijs- en inspiratiedag. Beide activiteiten vinden
bij aanvang van 2020 plaats.
De onderwijs- en inspiratiedag van donderdag 23 januari 2020 heeft
als titel: ‘Hoger onderwijs: focus op het Nederlands’. Het gaat over
het gebruik van het Nederlands als onderwijs- of instructietaal. Het
evenement zal starten met een ludieke introductie van Nederlander
Wim Daniëls. De keynote is van professor Lieve De Wachter. In
aanvulling op haar lezing, werd een filmpje uitgewerkt met een aantal
getuigen uit de eigen partnerinstellingen.
Verder zullen de deelnemers de keuze hebben uit een 7-tal workshops:
Duidelijke taal in je lessen, 5 vuistregels, Taalontwikkelend lesgeven,
Levensecht taal leren, Taal is business, Taalvaardigheid van studenten,
Kunnen ze nog wel Nederlands…?
Vanuit AUHL werd in 2019 ook deelgenomen aan de jury voor de
beoordeling van een 11-tal innovatieve onderwijsprojecten aan de
UHasselt. Op basis van deze ervaring werd het voorstel gedaan om
de onderwijsinnovatieprojecten van UHasselt en Hogeschool PXL
gezamenlijk te evalueren op hun duurzaamheid.
Lerarenopleidingen

Afstemmen en delen van expertise
tussen lerarenopleidingen van niveau 5,
6 en 7 voor transversale thema’s binnen
de regio Limburg.
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De afstemming en samenwerking inzake lerarenopleiding tussen
het departement PXL-Education van Hogeschool PXL en de
lerarenopleiding/educatieve masters van UHasselt speelde zich
in 2019 vooral af op het gebied van STEM, de omvorming van de
mentorenopleiding naar aanvangsbegeleiding en de lancering van de
website ‘Leraar in Limburg’.
Van mentorenopleiding tot professionaliseringstraject
aanvangsbegeleiding en 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 kleuterlager en secundair onderwijs uit alle netten.
Na vier jaar liepen de inschrijvingen niet meer zo vlot en bleven
steken rond de 10 deelnemers. Daarbij trok Annemie Skopinski zich
terug als coördinator door een jobwijziging in Hogeschool PXL.
Ook veroorzaakten de hervorming van de lerarenopleiding en
de intrede van de educatieve masters heel wat wijzigingen in het
onderwijslandschap. Maar vooral het voorzien van extra financiering
voor de scholen waarmee extra omkadering mogelijk wordt gemaakt
voor aanvangsbegeleiding van nieuwe leerkrachten, gaf een impuls
om de vroegere ‘mentorenopleiding’ te hervormen tot een compleet
‘professionaliseringstraject aanvangsbegeleiding’. Dit concept werd
uitgewerkt door een werkgroep met UHasselt, PXL-Education en AUHL,
waarbij aanvankelijk Ludo Beck toetrad als nieuwe coördinator. Kort na
de eerste professionaliseringssessie gaf hij echter aan te willen stoppen.
De coördinatie werd vervolgens toegewezen aan 2 personen: 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.

Om de dienstverlening aan en de binding met het onderwijsveld
in (groot-)Limburg te verzekeren en te versterken, werd de
mentorenopleiding eind 2019 aldus omgevormd tot een opleiding voor
aanvangsbegeleiding en ondergebracht in een traject met drie pijlers:
- (1) vormingssessies voor aanvangsbegeleiders en mentoren;
- (2) coaching op de werkvloer (tegen kostprijs aangeboden)
- (3) lerend netwerk voor aanvangsbegeleiding LENA (met een
bredere doelgroep: directies en mentoren)
De vormingssessies werden inhoudelijk doorgelicht en op punt gesteld,
maar verder werd de vorm van een reeks van vijf sessies grotendeels
behouden. De eerste sessie werd gegeven op maandag 9 december,
waarbij de groep diende gesplitst te worden omdat er meer dan 30
deelnemers inschreven. Er moest dan ook een inschrijvingsstop worden
ingevoerd.
Het vervolg van de reeks sessies wordt voorzien in 2020. De opstart
van het netwerk gaat van start met een kick-off event, dat gepland
wordt in de maand maart 2020.

beschikking te stellen op basis van een bestelformulier in webshopvorm.
Er werd ook werk gemaakt van de volgende fase, zijnde de vertaling
naar de klaspraktijk. Daarvoor werd de zoektocht opgestart naar
scholen die samen met het STEMOOV-team de vertaling van het
model naar concrete pakketten en lessen willen maken, verspreid over
alle netten. Deze zoektocht lijkt vooralsnog moeizamer te verlopen dan
de ontwikkeling van het model.
STEMOOV nam ook deel aan de eerste editie van de SETT-beurs in
Gent op 23 en 24 oktober en presenteerde daar het ontwikkelde model
in een workshop. SETT (School Education Transformation Technology)
is een event over transformatie en technologie in het onderwijs en
is gericht op leraren, docenten, directies, ICT-coördinatoren en
administratief & pedagogisch onderwijspersoneel.

iSTEM
Mede door de expertise opgedaan in het STEMOOV-project kon
de AUHL in december 2018 toetreden tot het Vlaamsbrede iSTEMproject. 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.
iSTEM werkt samen met leerkrachten aan leermodules die de leerlingen
uitdagen om met de vele i’s van iSTEM – interactief, innovatief,
ingenieus interdisciplinair en integrerend – aan de slag te gaan en
ondersteunt secundaire scholen in het ontwikkelen van lesmateriaal
aangepast aan de nieuwe eindtermen in de eerste graad (2019) en in
TSO en BSO (2021).
Om vragen te beantwoorden rond de aard van STEM en de aanpak
van STEM-onderwijs en iSTEM op school en in de klas vorm te geven,
werd het Inkleurmodel voor het STEM-onderwijs ontwikkeld.

STEMOOV
De AUHL wilde voor de lerarenopleidingen van beide
partnerinstellingen komen tot een gemeenschappelijke visie op STEM
en daar instrumenten voor ontwikkelen. In opdracht van AUHL werkten
enkele projectmedewerkers uit zowel UHasselt als Hogeschool PXL
hieraan in 2018-2019. Zij 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 2019 werd de ontwikkelde visie met het bijhorende model, dat was
vastgelegd in de STEMOOV- brochure, verspreid naar geïnteresseerde
scholen en leerkrachten, pedagogische begeleidingsdiensten en
andere stakeholders. Dit gebeurde in gedrukte vorm, via presentaties
ter plaatse en zeker ook door de brochure in digitale vorm gratis ter

Dit is het vertrekpunt van waaruit de Teacher Design Teams, samen
met de coach, met de ‘COOL voor iSTEM’-methodologie iSTEMlesmateriaal kunnen ontwikkelen. Deze methode is gebaseerd op het
wetenschappelijk onderzoek dat werd uitgevoerd in het kader van het
STEM@school-project.
In de eerste fase werd met een aantal Teacher Design Teams iSTEMproof materiaal ontwikkeld, dat later breder uitgerold zal worden in
testscholen.
De inspanningen die de AUHL in dit kader doet maken deel uit van een
groter geheel, waarover intussen werd gerapporteerd in een eerste
jaarverslag van iSTEM (zie www.istem.be).
De inbreng van onze associatie werd geleverd door Els Knaepen en
Gert Beenaerts. Zij ontwikkelden een project rond ‘Hydroponics’ in de
Lommelse school X-plus. Het teacher designteam van de school bestaat
uit Heidi Emmers, Joyce Michels, Anja Wouters en directeur Chris Cuyvers.
Het voorbereidend materiaal werd ontwikkeld. Het is nu de bedoeling dat
dit project wordt uitgevoerd in X-plus tussen maart en juni 2020.
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STEM-inspiratiedag

Website ‘Leraar in Limburg’

In december 2018 organiseerden UHasselt en Hogeschool PXL reeds
samen met de AUHL een gezamenlijke STEM-inspiratiedag in de
gebouwen van de UHasselt op de campus in Diepenbeek. Meer dan
300 leerkrachten namen deel aan deze dag, deze werd algemeen
zeer positief geëvalueerd. Het was al snel duidelijk dat een tweede
editie zou volgen, ditmaal in de gebouwen van Hogeschool PXL. Om
diverse redenen werd echter niet gekozen voor december maar voor
een datum in maart 2020. Een werkgroep met de drie partners startte
in 2019 met de voorbereidingen voor deze dag, waarbij nu ook de
Provincie Limburg en meer bepaald OTT (Ontdek Techniek Talent) een
actieve rol opnam.

De website ‘Leraar in Limburg’ (www.leraarinlimburg.be) werd
gelanceerd om de vernieuwde lerarenopleidingen samen te
ondersteunen en bekend te maken. Alle lerarenopleidingen worden
echter voorgesteld: 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. In een latere fase werd de site
nog aangevuld met het aanbod inzake aanvangsbegeleiding en het
netwerk LENA, als onderdeel van het opleidingsaanbod voor huidige
leerkrachten.

Stuurgroep STEM
Op 18 december vond voor de eerste keer een vergadering van
de stuurgroep STEM plaats met vertegenwoordigers van UHasselt,
Hogeschool PXL, Provincie Limburg en AUHL. Voordien werd het thema
STEM besproken tijdens bijeenkomsten van de Adviesgroep Onderwijs
– Student, maar de toegenomen activiteiten rond STEM vereisten
een aparte en gecoördineerde benadering. Hilde Cuppens en Peter
Bogaert van de Provincie Limburg maken voortaan ook deel uit van
de stuurgroep STEM. Vaste thema’s op de agenda zijn: STEMOOV,
iSTEM en de STEM-inspiratiedag.
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De AUHL investeerde middelen in een socialemediacampagne om
de website gericht onder de aandacht te brengen van potentiële
studenten. We konden bovendien vaststellen dat de lancering van
de website veel regionale persaandacht kreeg. De campagne sloot
immers aan bij het feit dat het tekort aan leerkrachten zich liet voelen
bij de aanvang van het schooljaar. De website leek bovendien de
nood aan overkoepelende informatie te beantwoorden en werd
bijgevolg drukbezocht. Mede door deze inspanningen konden we
een grote toename van het aantal inschrijvingen vaststellen in de
lerarenopleidingen van UHasselt en Hogeschool PXL. Bij UHasselt
gaat het over een verdrievoudiging en Hogeschool PXL herbergt in
Limburg nu het grootste aantal studenten in de lerarenopleidingen.

B.

ONDERZOEK, INNOVATIE & DIENSTVERLENING

In het domein ‘onderzoek, innovatie & dienstverlening’ heeft de associatie vooral een rol op vlak van innovatie, dienstverlening en valorisatie. De
2 partnerinstellingen zien elkaar als complementair op dit vlak en kiezen ervoor om dit vanuit Tech Transfer Office te laten coördineren. Het thema
onderzoek werd vanuit het verleden sterk ingevuld door 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.

Onderzoek en innovatie
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
vertegenwoordigers 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 2019 werd dit
impulsplan uitgerold en werden drie nieuwe doctoraatsbursalen in het
domein van de kunsten opgestart.

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

Impuls voor praktijkgerichte doctoraten
In 2019 werd binnen het Expertisecentrum PXL Zorginnovatie van de
Hogeschool PXL een tweede praktijkgerichte doctoraat aangevat in
samenwerking met associatiepartner UHasselt. Dit kadert binnen het
akkoord dat UHasselt jaarlijks één werkingsbeurs uit het BOF kan
toekennen aan een excellente aanvraag van een PXL-onderzoeker
die reeds een substantieel onderzoeksparcours afgelegd heeft binnen
PWO-projecten of extern gefinancierde onderzoeksprojecten. Op
deze wijze kan het eerdere onderzoek uitgediept en gevaloriseerd
worden in een doctoraat.

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 UHasseltvertegenwoordiger 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 is gestart. 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.
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Dienstverlening en valorisatie
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 maatschappij
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
onderzoeksresultaten 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 developers binnen de onderzoeksdomeinen (detectie,
business development), in structurele wisselwerking met PXLResearch.
- Indicatoren of KPIs (Key Performance Indicatoren): binnen het
beleidsplan TT worden 6 concrete indicatoren vooropgesteld en
gemonitord:
- aantal bereikte AUHL onderzoekers;
- aantal bereikte externe actoren (bedrijven, organisaties);
- aantal beleidsacties intern/extern ikv kennistransfer;
- aantal samenwerkingsovereenkomsten met externe
actoren;
- aantal actieve IE-dossiers;
- aantal actieve valorisatiedossiers.
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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.

Realisaties in 2019
- Via structureel AUHL-overleg tussen zowel beleidstop als
directieniveau Onderzoek, Innovatie en Dienstverlening,
worden de kennistransferacties regelmatig afgestemd en waar
opportuun, samen aangepakt. Denk hierbij aan de ondersteuning
bij valorisatiedossiers 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
jaarrapportering TT 2019.
- Goedkeuring nieuw IOF-reglement AUHL met o.a. volgende
aanpassingen:
- nieuw projecttype CONCEPT-funding: snelle en flexibele
financiering van een cruciale stap in een valorisatietraject,
tot 25.000 euro, toegankelijk voor onderzoekers van
UHasselt en Hogeschool PXL;
- Hogeschool PXL kan tot 10% business development
personeelskosten inbrengen in een IOF-project, indien er
geen IOF-business developer in dit domein beschikbaar is
en als de PXL-Research business developer bepaalde taken
binnen het project mee uitvoert;
- Hogeschool PXL heeft twee structurele vertegenwoordigers
in de IOF-raad.

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 kennistransfer
werkers 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 (Lerend Netwerk Onderzoek, Innovatie en Internationalisering)
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 het zal beroep doen op inhoudelijke en financiële ondersteuning
vanuit het AUHL-beleid voor een aantal gezamenlijke TT-sessies. Vanuit
Hogeschool PXL heeft de business developer van PXL-Research een
goede samenwerkingsrelatie uitgebouwd met de TTO en kan doelgericht
schakelen naar de IOF-mandatarissen.
Realisaties in 2019
- Value Selling: 4 dedicated dagsessies voor business developers
AUHL
- Value proposition i.s.m. Doctoral Schools
- 3 Intellectuele Eigendom Sessies i.s.m. Doctoral Schools
- Spin-off event: ontmoetingsmoment spin-offs, netwerken &
sensibiliseren van onderzoekers
- Impact assessment: 2 workshops voor PXL-onderzoekers door
PXL-Research i.s.m. het onderzoekshoofd van Expertisecentrum PXL
Onderwijsinnovatie

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, spinoffs 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.
Ook binnen Hogeschool PXL werd in 2019 blijvend ingezet op interne
sensibilisering rond valorisatie bij onderzoekshoofden, -coördinatoren en
onderzoekers. De business developer van PXL-Research heeft in 2019 een
PXL-kader uitgewerkt om, aanvullend op het AUHL Valorisatiereglement,
onderzoeksresultaten die niet gevat worden door het AUHL-reglement
te valoriseren. Daarnaast werden de expertisecentra ook gestimuleerd
rond valorisatie, zowel voor de start van het onderzoek (bij aanvragen
voor PWO-projecten, externe projecten en via het IDF-formulier van de
AUHL), als tijdens en na het onderzoek om onderzoeksresultaten met
valorisatiepotentieel aan te melden bij het IOF van de AUHL.
Realisaties in 2019
- Samen met Dienst onderzoekscoördinatie (DOC) werd binnen
UHasselt in 2019 tevens het initiatief ’Conversation Starter’ opgezet
om de UHasselt-onderzoekers intern nauwer met elkaars onderzoek
in contact te brengen en zo interne interdisciplinaire samenwerking
te stimuleren. Indien dit succesvol blijkt, valt te overwegen om dit
initiatief uit te breiden naar de onderzoekers van Hogeschool PXL
met ondersteuning vanuit de AUHL.
- TTO/IOF-event, Chocolate Nation Antwerpen: dit jaar was
UAntwerpen host voor het jaarlijkse TTO/IOF-event waar naar
gewoonte alle TT-medewerkers van Vlaamse universiteiten en
hogescholen elkaar ontmoeten en werken rond TT-topics. Tijdens
deze editie ging het o.a. over de impact van spin-offs, gezamenlijke
vindingen en communicatie.
- Zie ook verderop in verband met ‘lerend netwerk’.
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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 PXLResearch. Waar nodig wordt ondersteuning gevraagd bij de AUHL.
Realisaties in 2019
- Alle business developers hebben structureel minstens 4
overlegmomenten met PXL-expertisecentra en –cellen. Voor
valorisatie- en TT-leads die samenwerkingsopportuniteiten bieden
voor PXL en UHasselt, betrekken de PXL-onderzoekshoofden en de
business developer de resp. IOF-mandataris.
- De IOF-business developers zetelen in de PWO-jury en zijn
betrokken bij de goedgekeurde PWO-projecten inzake het
valorisatieluik.
- IOF-business developers zijn betrokken bij de IOF-projecten die
aangevraagd werden door Hogeschool PXL.
De blijvende aandacht voor valorisatie binnen Hogeschool PXL
resulteerde in 2 gehonoreerde projectaanvragen bij het IOF.
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Realisaties
- Voor de M-assist, een digitale tool ter ondersteuning van iADL
bij personen met een niet-aangeboren hersenletsel met executief
functioneringsstoornissen, ontwikkeld door PXL Zorginnnovatie en
PXL Smart ICT, werd de spinoffpiste onderzocht in het kader van
een Proof-of-Concept project.
- Voor een ander wetenschappelijk onderbouwd prototype
uit PWO-onderzoek, een trainingstool voor trainers van
jeugdvoetbalploegen, gebeurde er een marktverkenning door
IMEC in het kader van een CONCEPT-project.
- Daarnaast vinden steeds meer PXL-onderzoeksresultaten hun
neerslag in ISBN-geregistreerde publicaties, prototypes, concrete
handleidingen en er worden nieuwe valorisatiemodellen verkend.
- Illustratief is ‘Appwel’, onderzoeksresultaat uit een PWO-project
waarin onderzoekers van PXL Onderwijsinnovatie en PXL Smart ICT
een app ontwikkelden waarmee secundaire scholen kunnen peilen
naar het welbevinden van hun leerlingen. Tijdens de looptijd van het
onderzoek zijn er reeds 20 scholen betrokken om het prototype van
de app via een beperkte licentieovereenkomst te gebruiken.
Ondersteunen van externe communicatie/prospectie/
marketing (bijv. deelname beurzen) 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,
incubatoren ...
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 2019
Regio Limburg
- Bouwonderzoek bij een koffiekoek: AUHL-event i.s.m. Confederatie
Bouw & POM.
- Structureel overleg met VLAIO.
- In het kader van het EFRO-project ‘Sectorinnovatie Schakelfunctie’
(eind september 2019) bracht het TT-team de expertise binnen de
UHasselt, Hogeschool PXL, UCLL en KU Leuven Campus Diepenbeek
in kaart en faciliteerde onderling werkoverleg, met als doel het
verhogen van gezamenlijke (toegepaste) onderzoeksprojecten
met bedrijven. De opgebouwde kennis en structuur zal na afloop
van het project blijvend ondersteund worden via regelmatig
samenbrengen van de kerngroep schakelfunctie. De TTO zal de rol
uitdragen van centraal loket tot de onderzoeksexpertise van en het
talent binnen de Limburgse kennisinstellingen. Enkele voorbeelden
van communicatietools die hierbij gebruikt worden:
- Kennis in Limburg: website EFRO-sectorinnovatie
schakelfunctie.
- Promofiches toegepast onderzoek Kennis in Limburg.
- Partners in Samen Slim Werkt (EFRO).
- Deelname aan POM-platformen: aanwezigheid uit UH & PXL cfr.
deelnemers EFRO werkgroepen Sectorinnovatie Schakelfunctie.
- Betrokkenheid in SALK Turbo vanuit UHasselt en Hogeschool PXL.
- PXL-Research was aanwezig op de eerste editie van de VOKA
Bedrijvennetwerkdagen in november in Hasselt; in 2020 zullen
Hogeschool PXL en UHasselt een gezamenlijke stand innemen op
deze beurs.
- 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 VOKAnetwerk Smart Cities.
- PXL-Research organiseerde in oktober een Research eXperience
day in het kader van het INTERREG-project Early Tech om het PXLonderzoek voor te stellen aan het economisch en maatschappelijk

middenveld. Ook TTO, VLAIO, de regionale contactpunten
voor de Europese innovatieprogramma’s, alsook enkele
euregionale onderzoekspartners waren vertegenwoordigd op de
innovatiemarkt.
Vlaanderen
- Het TT-team is actief in TTO Flanders, VLIR, SOCs en de Vlaamse
speerpuntclusters. Dit geeft aan dat we actief op zoek gaan naar
Vlaamse samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven in TTprojecten.
- In dit kader is er ook regelmatig overleg en afstemming met VLAIO
en EWI.
- PXL-onderzoekshoofden en de business developer van PXLResearch namen deel aan het VLAIO-event (september 2019) in het
kader van kennisdiffusie en het project Blikopener.
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’:
- gezamenlijk slotevent Hyperegio project: Hogeschool PXL en
UHasselt betrokken in 2 van de drie Interreg-projecten (Early Tech,
Busybee);
- deelname aan Interreg startmeetings voor de nieuwe
programmaperiode;
- deelname aan de provinciale werkgroep Europa om meer
projecten naar Limburg te halen de komende jaren.
De TTO coördineert het TT-communicatieplan en de aanmaak van
overkoepelend promotiemateriaal in het kader van AUHL-kennistransfer.
De TTO ondersteunt de IOF-business developers en de UHasseltonderzoekers 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
er een gezamenlijke communicatieactie of deelname aan een event
georganiseerd zal worden met ondersteuning vanuit AUHL.
In 2019
- SuperNova (TTO Flanders);
- Knowledge for Growth (TTO Flanders);
- Limburg Leads: UHasselt stand;
- Bedrijvennetwerkdagen: PXL-stand, UHasselt zal vanaf 2020 mee
aansluiten.
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C.

STUDENTEN

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 de kans om ook zelf deel te nemen en bij te dragen aan het overleg van sommige werkgroepen, de Raad van Bestuur en de Algemene
Vergadering van AUHL.

Studentenbetrokkenheid - studentenraad

Stimuleren en ondersteunen van de
visievorming en nemen van initiatieven
rond de betrokkenheid van de studenten
en studentenparticipatie.

De studentenraad AUHL koos voor de uitwerking van ‘Student
Hotspot’ als prioritaire activiteit van haar 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 thema’s
aan bod: de mogelijke invulling van een studentenplek, een
studentenadviesraad en een studentenambtenaar als contactpersoon.
Student Hotspot is een initiatief van studenten, maar er wordt
geprobeerd om samenwerking op te bouwen met andere partners.
Daarbij wordt gedacht aan Studentenhof / De Serre, Junior Consulting,
Student Teach, de studentenraden van de UHasselt en Hogeschool
PXL, de onderwijsinstellingen zelf, verschillende studentenverenigingen,
andere organisaties en bedrijven, enz.
De visie die werd ontwikkeld gaat uit van diverse ‘hubs’ die
functionaliteiten voor studenten aanbieden, zoals een information
& media hub, community hub, working hub, creative hub, event &
activity hub enz. Om deze visie te onderbouwen werd een website
gelanceerd: www.studenthotspot.be
Essentieel is echter uiteraard het vinden van een geschikte fysieke plaats
voor de uitbouw van deze eigen plek voor studenten, en daarvoor
werden voorbereidende gesprekken gevoerd met de bevoegde
schepen van studentenzaken, zijn diensten en de centrummanager.
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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.

Sport
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. AUHL ontving in 2019 € 82.233,74.
In het kader van dit decreet werd door de Associatie Universiteit Hogescholen Limburg (AUHL) een overlegplatform sport opgericht,
waarin de Universiteit Hasselt en Hogeschool PXL vertegenwoordigd
zijn. Daarnaast werd ook een sportraad opgericht, waarin de
sportcoördinatoren van de verschillende studentenvoorzieningen
van de AUHL geregeld i.v.m. het sportaanbod overleggen met
vertegenwoordigers van de studenten van de associatiepartners.

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. 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;

Personeel
Vanuit AUHL werd een aanpassing van de financiering voorgesteld
voor de sportcoördinatie. Om de tijdsbesteding voor de opdrachten
te laten overeenkomen met de financiering vanuit AUHL, ging vanaf
maart 2019 een nieuwe regeling in waarbij de financiering van de
sportcoördinatie voor UHasselt en Hogeschool PXL gelijkgeschakeld
werd, namelijk elk voor 50 procent VTE. De sportcoördinatie is echter
uitgebreider op basis van de investeringen vanuit de instellingen: +
0,50 VTE (Hogeschool PXL) en + 0,75 VTE (UHasselt).

- het verder uitwerken van het sportaanbod, aangepast aan de
behoeften 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
wedstrijdroeien optimaliseren;
- het actief betrekken van buitenlandse studenten bij de sportwerking;

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 hulpen dienstverlening te bieden en door studiebelemmerende factoren
weg te nemen. (Codex Hoger Onderwijs, 11 oktober 2013, Art. II. 336
– Art. II. 351).

- het optimaliseren van de werking van de sportdiensten;
- het
opmaken
van
Studentensport Limburg.

een

samenwerkingsovereenkomst

Eind 2018 werd het beleidsplan nog aangevuld met speciale
aandacht voor de doelgroep ‘topsporters’. Het sportbeleidsplan
is instellingsoverschrijdend uitgewerkt en zet ook de associatieoverschrijdende samenwerking voort die bestaat tussen de sportdiensten
binnen de AUHL en deze van de UC Leuven-Limburg.
In 2019 werden 1909 sportkaarten verkocht (1190 UHasselt,
719 Hogeschool PXL). Het gaat hier vooral over recreatieve
studentensporters. Het is hierbij van belang om ook te melden dat
de voorbereidingen werden getroffen voor de ontwikkeling van een
sportapp. De invoering hiervan moet in de toekomst de registratie,
organisatie en analyse van deelname sterk verbeteren.
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 27.02.19 en behaalde daarbij 3
Vlaamse titels: voetbal heren, handbal heren en handbal dames. In 2019
zijn er geen Belgische finales gespeeld omwille van een onenigheid
met de Waalse tegenhanger. Bij de individuele sporten werd de AUHL
vertegenwoordigd door Lieselotte Janssen (PXL, luchtpistool schieten)
en Dieter Kersten (UHasselt, atletiek, 10.000m). Zij namen bovendien
als BUSF-team deel aan de Universiade 2019 in Napels.

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

Voeding
Hogeschool PXL en Universiteit Hasselt hebben afspraken gemaakt
zodat hun studenten in alle studentenrestaurants van beide instellingen
terecht kunnen voor maaltijden aan gesubsidieerd tarief.
De studenten Industriële Wetenschappen kunnen bovendien eveneens
in het studentenrestaurant in Gebouw B van UC Leuven-Limburg
maaltijden aan studententarief nuttigen.

Huisvesting
De huisvestingsdiensten van de UHasselt, Hogescholen PXL en
UC Leuven-Limburg 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 2019 telde het kamerbestand een
zeer gevarieerd aanbod van 2.827 moderne studentenkamers en
studio’s op 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. 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 2015 werkt
de AUHL samen met CGG/LITP vzw voor de psychotherapeutische
begeleiding van de studenten Hogeschool PXL en de UHasselt. Bij
de UHasselt werden in 2019 slechts 21 studenten naar CGG/ LITP
vzw doorverwezen. Er vonden in totaal 757 begeleidingsgesprekken
plaats. Voor hogeschool PXl waren dit 135 studenten die doorverwezen
en in totaal vonden er 757 gesprekken plaats. Hier zien we een
(verdere) afname van het aantal doorverwezen studenten, in
relatie met een toename in de begeleidingssessies door de eigen
studentenpsychologen.

Vervoer
Zowel Hogeschool PXL als UHasselt stimuleren duurzame mobiliteit bij
hun studenten. Hiervoor werken beide instellingen nauw samen op vlak
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 € 0,4354 (prijs gekoppeld aan het officieel tarief van de Buzzy
Pazz). Studenten kunnen voor € 20 een campuspas bij de dienst
studentenvoorzieningen van hun instelling aankopen.
Dankzij de samenwerking met Vzw Alternatief kunnen studenten - mits
betaling van € 70 waarborg - gratis een studentenfiets huren. In het
academiejaar 2018-2019 werden 662 fietsen aan UHasselt-studenten
ontleend. Voor hogeschool PXL waren dit voor 2019 voorlopig 91
fietsen in de telling tot september 2019. De onderwijsinstellingen
betalen een tegemoetkoming van € 45 (excl. BTW) per fiets. Vanaf
september 2019 betaalt de student ook zelf een onderhoudscontract
van € 25.
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Om aan de behoeften van de kotstudenten tegemoet te komen, is er
op zondagavond een speciale taxi van het station van Hasselt naar
Hasselt centrum en Diepenbeek, waar de meeste studentenkamers
gelegen zijn. Na een gezamenlijke offerteaanvraag, sloten de
UHasselt en Hogeschool PXL voor deze dienstverlening een
samenwerkingsovereenkomst met BVBA Hasseltse Taxi Maatschappij
Groep af.
Voor bovenstaande mobiliteitsaanbod werden ook prijsafspraken
tussen de onderwijsinstellingen gemaakt.

Cultuur
In 2019 werd de gezamenlijke poëziewedstrijd en het traditionele
poëzie-diner omgevormd tot een cultuuravond. Hiervoor werd er
samengewerkt met verschillende organisaties: PCVO Limburg, Stad
Hasselt, het Jenevermuseum, Z33, Villa Verbeelding, de sportschool
van het GO!,…
Tijdens een wandeling vanuit PXL-campus Vildersstraat konden
studenten en personeelsleden een culturele wandeling maken door de
stad om na te kaarten in het gebouw van UHasselt. In totaal waren er
65 deelnemers.
Het in 2017 opgerichte AUHL-studenten- en personeelskoor (AKORIN)
heeft op 27 maart 2019 deelgenomen aan het UHasselt-PXL
cultuurevenement ‘Culture Bites’ met een 2-tal gesmaakte optredens.
Vanwege een dirgentenwissel in september 2019 ligt de nadruk
momenteel op een verdere verdieping van het repertorium in het meer
populaire genre. Optredens op de volgende Culture Bites en de
Hasseltse korendag ‘Bekoring’ staan opnieuw in het vooruitzicht.
Voor het overige werken de associatiepartners op vlak van cultuur
regelmatig samen met Hogeschool UC Leuven-Limburg. In deze
associatieoverschrijdende samenwerking werden de volgende
culturele activiteiten aangeboden:
- het jaarlijkse studentenevent ‘Student Take Off’ op het Kolonel
Dusartplein te Hasselt, in samenwerking met Stad Hasselt
(02.10.2019);
- een gratis première in Kinepolis Hasselt. In 2018-2019 werd
gekozen voor de Belgische film ‘Niet schieten’;
- Bart Peeters in de Ethias Arena op 23.03.2019;
- Vlaamse film Torpedo op 15.10.2019;
- de kerstmarkt Valkenburg/Maastricht op 11.12.2019.

Ondernemerschap

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

startersecosysteem binnen de studentenstad. De focus ligt in 2019 op
het ontdekken van talenten: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik. Door
middel van diverse workshops, inspiratiecafés en infosessies proberen
we zoveel mogelijk jongeren te bereiken.

Partnernetwerk
Ook in 2019 merkten we dat de interesse bij studenten van UHasselt
en Hogeschool PXL voor ondernemerszin en ondernemerschap
toenam. Dit is een positieve evolutie. De ondernemende mindset en
dito vaardigheden en gedragingen zijn immers een must om een
gepast antwoord te bieden op de uitdagingen van onze samenleving.
StudentStartUP mikt op een breder publiek dan studenten die eigenaar
worden van een eigen zaak of oprichter zijn van een start-up. We
willen zo veel mogelijk toekomstige werknemers, ondernemers,
ambtenaren en beleidsmakers een ‘ondernemerschapsbad’ geven.
Dit sterkt hun vaardigheden, attitudes, wendbaarheid en initiatief aan
– nu en morgen. Elke afgestudeerde van de UHasselt en Hogeschool
PXL moet intra- of entrepreneur zijn. Het is en blijft een rol voor
StudentStartUP om te sensibiliseren, duiden en engageren. De tendens
van toenemende belangstelling van jongeren voor ondernemen
zet zich al enkele jaren gestaag verder. Naast kwantiteit willen we
echter ook kwaliteit vooropstellen. Het gaat dan zowel over kwaliteit
in het dienstverleningsaanbod intern in de instellingen als bij het
coachingsproces én bij ons ruime netwerk van partners.

StudentStartUP werkt met vele partners samen die actief zijn in het
Limburgse starters-en ondernemerslandschap. Onze partners treden op
als sprekers, experten en adviseurs voor de studenten met ondernemerszin.
Jaarlijks evalueren we het huidige partnernetwerk. Ook in 2019 blijven
Limburg StartUp, VLAIO, Senior Consultants Vlaanderen, Vlajo, UNIZO
en Voka (Bryo) onze voornaamste partners. Niet louter voor studenten
met ondernemersambities schakelen we ons netwerk in, maar ook voor
bepaalde opleidingsonderdelen doen we beroep op hen.

Kerncijfers begeleiding van studenten 2019
Doordat StudentStartUP en Pitch Please binnen de
studentengemeenschap steeds bekender worden steeg in 2019 ook het
aantal coachingsgesprekken. Elk gesprek is op maat van de student.
Om echter te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de studenten,
worden ze vanaf 2019 ingedeeld op basis van hun huidige fase binnen
het ondernemen: fase 1: ondernemingszin ontwikkelen, fase 2: Idea
creation: idee ontwikkelen, fase 3: Pre-start: effectieve uitwerking
businessplan, fase 4: Starter of Start-up: je eigen zaak starten.

Project Pitch Please Entrepreneurial Talent
Pitch Please Entrepreneurial Talent maakt deel uit van de
startersecosystemen voor jong ondernemerschap in studentensteden
met steun van VLAIO, Hermes en EFRO in samenwerking met de stad
Hasselt, Hogeschool PXL en Universiteit Hasselt.
Tot de doelgroep behoren jongeren van 17-25 jaar uit Hasselt
en omgeving. De aandacht ligt hierbij op het versterken van het

In elke fase gaan we de student informeren, coachen en verbinden
met de juiste partners. Samen met de student wordt nagegaan wat de
beste ‘next-step’ is.
 Unieke studenten op intakegesprek:
		
169 (Hogeschool PXL) – 88 (UHasselt)
 Studenten met een BTW-nummer:
		
62 (Hogeschool PXL) – 32 (UHasselt)
 Toekenning faciliteiten student-ondernemer:
		
96 (Hogeschool PXL) – 5 (UHasselt)
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D.

ALLIANTIES MET SPECIFIEKE STAKEHOLDERS

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.

Scholen
Ontwikkelen van communicatie- en
samenwerkingsvormen met scholen in de
ruime regio Limburg.
Een van de meest concrete en succesvolle realisaties is zonder twijfel
de gezamenlijke organisatie van de proefdagen. In 2019 vonden deze
plaats op 12 maart en de tweede op 5 november 2019. Het concept
waarbij secundaire scholen leerlingen inschrijven voor proeflessen
tijdens de reguliere schooluren blijft een succesverhaal, waarbij
telkens het maximum van ongeveer 1.000 leerlingen wordt bereikt.
Zij verzamelen op een centraal punt aan de Ethias Arena vanwaar
busvervoer wordt georganiseerd naar alle campussen van UHasselt
en Hogeschool PXL. Het feit dat leerlingen op die manier bijvoorbeeld
kunnen proeven van de bachelor of het graduaat Rechtspraktijk in
de voormiddag en van de academische bachelor Rechten aan de
UHasselt in de namiddag wordt als zeer positief ervaren. Het is ook
een unieke formule die de AUHL kan aanbieden door het brede en
complementaire aanbod van de Limburgse universiteit en hogeschool.
Daarnaast wordt de prospectie voortgezet naar nieuwe secundaire
scholen waarin UHasselt en Hogeschool PXL zichzelf en hun
aanbod gezamenlijk komen voorstellen in de klas en/of tijdens
ouderinfoavonden. In scholen waarin dit aanbod loopt, zoals PSSD
Diepenbeek of het Atheneum Maasmechelen, stellen we vast dat het
elk jaar wordt herhaald en dat er steeds scholen bijkomen. In 2019 werd
bijvoorbeeld voor het eerst een gezamenlijke presentatie gehouden in
het Atheneum Van Eyck in Maaseik.
Op 9 mei 2019 werden de directies van de secundaire scholen
van het katholieke net uitgenodigd voor een lunchvergadering met
de AUHL. Deze samenkomst vond plaats in de cateringfaciliteiten van
Hogeschool PXL, net als de eerdere samenkomst met de directies van de
andere netten. Zowat alle scholengroepen waren vertegenwoordigd.
De mogelijkheden die Hogeschool PXL en de UHasselt samen kunnen
aanbieden inzake ondersteuning bij studiekeuzebegeleiding van
de laatstejaarsleerlingen, kwamen uitgebreid aan bod. Daarnaast
kwamen in de dialoog tussen de hoger onderwijsinstellingen en de
scholen heel wat praktisch bruikbare samenwerkingsmogelijkheden
naar voor die in de toekomst verder kunnen uitgediept worden.
Naast het overleg met de directies van het katholiek secundair
onderwijs werd op 6 juni een decanenlunch georganiseerd, waarbij
de studiedecanen van de nabije Nederlandse scholen werden
uitgenodigd voor een kennismaking met UHasselt en Hogeschool PXL.
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Ondersteunen van de samenwerking
met Stad Hasselt, Provincie Limburg en
(eu)regionale overheden in zoverre een
gezamenlijke aanpak een toegevoegde
waarde krijgt.
In het initiëren en onderhouden van contacten als associatie met
regionale overheden werden de inspanningen in 2019 vooral gericht
op de stad Hasselt.
Het thema van mobiliteit en parkeerbeleid in relatie tot de Stad
Hasselt wordt zowel door de UHasselt als door Hogeschool PXL
als cruciaal ervaren, en kwam dan ook regelmatig aan bod tijdens
het Dagelijks Bestuur van AUHL. Dit gegeven werd nog acuter in het
voorjaar, in de aanloop naar het nieuwe academiejaar, onder meer
door het verdwijnen van de parking Vildersstraat en van de parking
Kapermolenzwembad, met daarbij de nakende komst van de faculteit
BEW naar Hasselt.
De contactpersonen voor deze problematiek van UHasselt (Bruno
Janssen) en Hogeschool PXL (Marijke Maes) worden waar mogelijk en
nodig vanuit de AUHL actief ondersteund bij mogelijke (gezamenlijke)
oplossingen op langere termijn. De instellingen spraken met de stad
Hasselt wel eigen, specifieke instellingsgebonden oplossingen af
die op kortere termijn moesten dienen, bijvoorbeeld: eigen tijdelijke
parkeerterreinen.
Vanuit AUHL werkten we een voorstel uit dat verder ging op de piste die
destijds door de stad Hasselt werd voorgesteld op langere termijn, met
name: het parkeren buiten de grote ring, op de parking Grenslandhallen.
Dit gebeurde in overleg met Marijke Maes en Bruno Janssen. Hierover
waren er een aantal besprekingen met vertegenwoordigers van de
stadsdiensten, uitgaande van het gegeven dat de afstand tussen de
parking en de instellingen te groot was om te voet af te leggen. Daarom
werd een mogelijke oplossing voor de zogenaamde ‘last mile’ gezocht
in de aanleg van een ‘moving walkway’ of loopband tussen de parking
aan de Grenslandhallen en het Dusartplein (ong. 1, 3 km). Het zou
daarbij mogelijk zijn om beroep te doen op subsidies, met name via een
nieuwe ‘Oproep Stadsvernieuwing’ van de Vlaamse overheid, maar
daarvoor zou de Stad Hasselt het project moeten indienen. Tijdens de
voorbereiding van de nota werd afgestemd met de verantwoordelijken
voor infrastructuur van beide partnerinstellingen. Er werd geredeneerd
dat een oplossing voor mobiliteit generiek zou kunnen zijn voor zowel
toeristen, weekendbezoekers aan de winkelstraten en studenten.

Het voorstel werd op 3 september besproken tijdens een Dagelijks
Bestuur van de AUHL. Daarin bleek dat het Dagelijks Bestuur op zich
niet tegen het voorstel is gekant, maar toch wel bedenkingen heeft.
Die houden verband met de randvoorwaarden, haalbaarheid van de
financiering, en de verhouding tot het mogelijke alternatief van een
tramverbinding die op zich vermoedelijk een oplossing zou zijn voor
de ‘last mile’ problematiek. De vergadering suggereerde de beslissing
van het schepencollege af te wachten, maar dit thema wel op te
volgen. Tot op dit ogenblik werd echter geen nieuws meer ontvangen
van eventuele beslissingen door het schepencollege in dit dossier.
In het kader van het promoten van Hasselt studentenstad was het
meest concrete voorstel dat van het realiseren van een eigen plek voor

de studenten van de hoger onderwijsinstellingen van de AUHL in de
stad Hasselt. De drijvende kracht achter dit project is de Studentenraad
van de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL), het
overlegplatform voor de studenten van Hogeschool PXL en UHasselt.
De studentenraad AUHL hoopt dit initiatief in samenwerking met de
stad Hasselt uit te bouwen.
In 2019 kon ook een belangrijke samenwerking met de provinciale
diensten onderwijs worden opgestart, meer bepaald met ‘OTT:
Ontdek techniek talent’. Na een kennismakingssamenkomst met Peter
Bogaerts en Hilde Cuppens groeide hun engagement om deel te
nemen aan de AUHL-stuurgroep STEM, en participeerde OTT ook
actief in de organisatie van de STEM inspiratiedag.
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E.

DIVERSE OVERKOEPELENDE SAMENWERKINGSTHEMA’S

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 (innovatieve projecten, duurzaamheid)
moeten de werkvormen nog uitgewerkt worden.

Wetenschapscommunicatie en Makerspace

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.
Het werkingsjaar 2019 was het eerste jaar in het convenant 20192023, en dat heeft heel wat nieuwe elementen met zich meegebracht,
waaronder een kleine verhoging van de middelen. Hoewel die nog
steeds niet toereikend zijn om de kosten van werking te dekken, steeg
het budget van afgerond € 127.000 naar € 147.000. Dit komt mede
doordat het sokkelbedrag is verhoogd van 64.000 naar 75.000 euro.

In het nieuwe convenant worden andere accenten gelegd dan
in de vorige, en ook de wijze van rapporteren is gewijzigd. Naast
de regionale werking zetten de expertisecellen nog meer in op drie
Vlaanderenbrede initiatieven waarin ook de Limburgse associatie
uiteraard haar bijdrage levert.

Digitaal platform
De belangrijkste doelstelling van het digitaal platform is het bereiken
van mensen die geïnteresseerd zijn in wetenschap, en dit via 1
overkoepelende website. Daarom wordt er in de eerste plaats gefocust
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op een agenda waarin alle activiteiten rond wetenschapscommunicatie
gedeeld zullen worden. Hiervoor werd er overlegd met Publiq
(UiTdatabank) en EOS over de mogelijkheden om activiteiten van de 5
associaties te publiceren in één agenda (met link naar Uit in Vlaanderen),
en op termijn de zichtbaarheid van de events zo te versterken.

Vlaanderenbreed Netwerk van Wetenschapscafés
Het concept van ‘wetenschapscafé’ werd gedefinieerd en er wordt
een label ontwikkeld als een kwaliteitsstempel voor initiatieven die
onder ‘wetenschapscafé’ vallen. De werkgroep zet zich ook in om op
meer plaatsen wetenschapscafés te organiseren. Er wordt gewerkt aan
een draaiboek zodat derden eenvoudiger gecoacht kunnen worden in
het organiseren van een wetenschapscafé.
In 2019 werden de KPI’s door de AUHL ruimschoots behaald. Voor
een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten en bijhorende KPI’s
en het financieel verslag verwijzen we graag naar het jaarverslag
Wetenschapscommunicatie 2019.
De stuurgroep Makerspace kwam in 2019 twee keer samen, met naast
een aantal praktische besprekingsvoorstellen vooral het jaarverslag, de
jaarplanning en het investeringsbudget op de agenda. Het jaarverslag
en het jaaractieplan werden voorgesteld aan het Dagelijks Bestuur
en de Raad van Bestuur van de AUHL. Op dat ogenblik wordt ook
inzage gegeven in de besteding van de middelen die de beide
instellingen ter beschikking hebben gesteld voor investeringen om de
beschikbare hardware up to date te houden. In 2017 werd namelijk
de beslissing genomen om vanaf 2018 voor 3 jaar een bedrag te
voorzien van 20.000,00 euro/jaar/instelling voor investeringen om
de apparatuur te onderhouden, te vernieuwen en uit te breiden. Zo
werd in 2019 geïnvesteerd in machines die de duurzaamheid verhogen
zoals de recuperatie van materiaal en hergebruik in 3D-printers. De
mogelijkheden voor een laserjet/waterjet werden onderzocht en een
3D printer (met mogelijkheid voor groter oppervlak) werd aangekocht.
Met een bezoekersaantal boven de 3.000 slaagt Makerspace erin
de vooropgestelde KPI’s te behalen, en overtreft deze zelfs, met
een bredere vertegenwoordiging uit diverse opleidingen van de
2 partnerinstellingen. Tegelijk wordt aangegeven dat de maximale
capaciteit is bereikt met de huidige personeelsbezetting, een vergroting
van doelgroepbereik of verhoging van de huidige KPI’s zou alleen
mogelijk zijn met een personeelsuitbreiding.

Dag van de Wetenschap
De expertisecellen zetten in op bundeling van de krachten in
wetenschapfestivals binnen
(studenten)steden, met inzet en verschillende activiteiten vanuit
instellingen voor hoger onderwijs, strategische onderzoekscentra
en vele partners. Het moet voor deelnemers duidelijk zijn dat het
activiteiten zijn voor Dag van de Wetenschap. Ook wordt er gewerkt
aan de uitbreiding van communicatiekanalen om meer diverse
doelgroepen en partners te bereiken (sportverenigingen, kansarmen,
senioren, scholen, Engelstalig publiek (toeristen), enzovoort). Hiervoor
werd er ook overlegd met Technopolis, de coördinator van Dag van
de Wetenschap. Er is een grote interesse om concepten, organisatie
en manier van werken te delen met elkaar. De volgende werkgroep
WeCom Netwerkevent (voorjaar 2020) zal als thema ‘Delen van
concepten voor de Dag van de Wetenschap’ hebben.

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

Voor de Limburgse 2019-editie van de Dag van de Wetenschap
werd als locatie gekozen voor LABIOMISTA in Genk. Er werden
meer dan 3000 bezoekers bereikt. UHasselt trok het initiatief i.s.m.
Koen Vanmechelen en stad Genk, onderzoekers van PXL-Music
en PXL-Education verzorgden in dat kader 2 workshops op de
wetenschapsmarkt en pitchten twee onderzoeksprojecten rond
artificiële intelligentie en data-sciences in de muziekindustrie in de open
air speakers corner.

Alle kunstwerken in LABIOMISTA: ©Koen Vanmechelen
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Netwerking en aanwezigheidspolitiek

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.

Naast de interne werking van de AUHL werd ook in 2019 heel wat
energie gestopt in het uitbouwen van externe relaties, het deelnemen
aan externe overlegfora en studiedagen, kortom aan communicatie en
vooral netwerking in brede zin.
Het belangrijkste moment van netwerking waarbij alle stakeholders van
de AUHL verzamelen is ongetwijfeld bij de start van elk academiejaar:
de academische openingszitting. In 2019 vond de openingszitting
plaats op donderdag 19 september in een haast volle zaal van
het Cultureel Centrum van Hasselt. Het centrale thema was ‘Brave
new world – Internationalisation in Higher Education’. Er werden
hiervoor filmpjes gemaakt in verband met de internationalisering van
Hogeschool PXL en UHasselt. De zitting startte met de toespraak
van algemeen directeur Ben Lambrechts. Na een panelgesprek met
deelnemers aan internationale projecten van beide instellingen volgde
de slotspeech en de plechtige opening van het academiejaar door de
rector, Luc De Schepper.
We zien de openingszitting als een belangrijk momentum in het
contact met onze stakeholders. Daarnaast zijn er andere vormen
van communicatie, zoals: het bezorgen van het jaarverslag aan onze
betrokken stakeholders, het actualiseren van de diverse websites, het
versturen van de jaarlijkse nieuwjaarswensen, etc.
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Vermits de voorzitter van de Limburgse Associatie tevens voorzitter is
van VLUHR en als minister van staat regelmatig gevraagd wordt om
beleidsadvies en commentaar te geven op actuele thema’s, blijven de
contacten met het hoger onderwijsveld en het beleid steeds actueel.
De AUHL heeft een inbreng in diverse overlegorganen en -platformen.

Er is tweemaandelijks een samenkomst van het College van
Associatievoorzitters. Tijdens deze overlegmomenten komen thema’s
aan bod met raakvlakken tussen hogescholen en universiteiten
(bijv. de professionele master, de Engelstalige benamingen voor
hogescholen en directeurs), specifieke samenwerkingsthema’s
(bijv. de financiering toelatingsproef graduaatsopleidingen, het
project iSTEM en wetenschapscommunicatie) en het algemene
onderwijs- en onderzoeksbeleid (bijv. de memoranda, het Vlaams
regeerakkoord, resultaten PISA en de veranderde FWO-oproep
onderzoeksinfrastructuur).
Ook de associatiedirecteurs vergaderen ongeveer om de twee
maanden. Deze laatste samenkomsten vormen het forum om
allerlei af te stemmen en concrete projecten uit te werken, zoals de
toelatingsproef voor de graduaten. Vanuit AUHL werd bovendien een
bijdrage geleverd aan de denkoefening rond pistes voor toekomstige
samenwerking en ‘governance’ van de associaties (februari 2019), dit
in de vorm van een uitgebreide nota. Deze diende als basis om de
samenwerking tussen associaties te analyseren en te bespreken. Op
het niveau van de directeurs werd afgesproken om extra aandacht te
hebben voor EVC, levenslang leren en diversiteit.
De contacten met het netwerk onderhouden gebeurt intern ook door
als associatie te participeren aan onder meer de evaluaties van de
bachelorproeven en studiedagen van de partnerinstellingen, zoals de
onderwijsdag van UHasselt resp. Hogeschool PXL. Op Vlaams niveau
is de AUHL vertegenwoordigd met twee juryleden in de Bachelorprijs.
Op een actieve wijze investeert de AUHL ook in de participatie aan
diverse studiedagen. Om enkele voorbeelden te noemen:
- het VLHORA-Congres ‘Goed moet geweldig worden’ op 11
februari 2019 in het Vlaams Parlement in Brussel;
- de VLHORA-Studiedag ‘Lerende Netwerken Lerarenopleiding’ op
18 november 2019, een studiedag voor en door lerarenopleiders
met een voorstelling van de lerende netwerken die werden
opgestart rond thema’s als diversiteit, praktijkonderzoek en
klasmanagement.
Naast deze beleidsmatige samenkomsten waren wij echter ook
aanwezig op de Edunext-onderwijsdag op 20 februari, de ICORstudiedag ‘Gender’ op 6 maart, de SDG-dag bij Belfius op 5 juni, de
onderwijstechnologische SETT-beurs op 23 oktober en het jaarevent
van Essenscia Vlaanderen op 12 november.
De AUHL leverde bovendien bijdragen in werkgroepen van VLOR en
VLIR rond vluchtelingen in het (hoger) onderwijs. Dit resulteerde in 2019
in een concreet VLOR-advies voor de nieuwe Vlaamse Regering en
een actieplan vanuit VLIR.
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Internationalisering

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.

Het thema ‘internationalisering en ontwikkelingssamenwerking’ stond
in 2019 extra in de kijker op associatieniveau. Dat was niet alleen
omdat de openingszitting in het teken stond van internationalisering,
maar ook omwille van enkele nieuwe initiatieven. Bijvoorbeeld:
een verwelkomingsevenement voor onze inkomende internationale
studenten in het stadhuis van Hasselt en de realisatie van de
internationale interdisciplinaire stages voor onze reguliere uitgaande
studenten. Er werd in 2019 bovendien nagegaan hoe internationaal
we zijn als instellingen (zie hiervoor volgend beleidsdoel i.v.m.
diversiteit). Op basis van het rapport ‘Internationalisation matters –
How international are we?’ zullen in 2020 concrete acties volgen.
Enkele activiteiten zijn intussen klassiekers geworden: de deelname aan
een internationale conferentie, de voorbereiding van de Zuidstages,
bepaalde sensibiliseringsactiviteiten, de komst van een vrijwilliger ter
ondersteuning van het Engels en de gezamenlijke initiatieven i.s.m.
Ecuador (Universidad Técnica del Norte).

Gezamenlijke deelname aan jaarlijks internationaal congres
Van 24 tot 27 september 2019 vond de EAIE-conferentie en –beurs
plaats in Helsinki, Finland. Tijdens deze beurs deelde de AUHL een
stand met ‘Flanders Knowledge Area’ en de andere associaties van de
Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

Gezamenlijke voorbereiding van uitgaande studenten via
ondersteuning UCOS (Zuidstages)
UHasselt en Hogeschool PXL geven jaarlijks hun studenten de kans om
met een reisbeurs naar het zuiden te gaan. Daar doen studenten binnen
een academische context terreinervaring op in een ontwikkelingsland
en ze worden bewust van de ontwikkelingsvraagstukken in een
geglobaliseerde wereld.
Daarnaast organiseerde UHasselt in 2019 voor het eerst ‘Internationale
Interdisciplinaire Inleefstages’ (INT³). Tijdens deze stage werken
studenten van verschillende faculteiten in de zomervakantie aan
eenzelfde project in een ontwikkelingsland. De inleefstages zijn ook
toegankelijk voor studenten van Hogeschool PXL. In de zomer van 2019
trokken 4 studenten naar Cuenca, Ecuador (3 UHasselt, 1 Hogeschool
PXL) en Bloemfontein, Zuid-Afrika (5 UHasselt).
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De studenten die naar het zuiden gaan worden door beide instellingen
goed begeleid en voorbereid. De voorbereidings- en terugkomsessies
werden opnieuw op associatieniveau georganiseerd. Sinds het najaar
van 2015 doet de AUHL hiervoor beroep op het Universitair Centrum
voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS). Zo werd er op 11 mei
een voorbereidingsdag voor stages in het Zuiden georganiseerd op
de UHasselt campus in Hasselt. Daarnaast vonden aan Hogeschool
PXL 3 sessies ‘Veiligheid en gezondheid’ plaats (11.02.19, 29.04.19 en
08.10.19) en twee debriefingssessies (27.05.19 en 25.06.19).

Sensibiliseringsinitiatieven
Met het organiseren van verschillende sensibiliseringsactiviteiten willen
UHasselt en Hogeschool PXL studenten en personeel meer bewust
maken van ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingsproblematiek.
De activiteiten kunnen verschillende vormen aannemen: workshop,
colloquium, conferentie, openbare les, voordracht, lessenreeks, ….
- Keuzevak Globalisation & Sustainable Development: de naam van
het interfacultair keuzevak North-South werd in 2019 gewijzigd
naar ‘Globalisation & Sustainable Development’ omdat dit beter
beschrijft waar het vak toe wil bijdragen. In 2019 organiseerde de
UHasselt dit opleidingsonderdeel tweemaal: in semester 2 van
18-19 en semester 1 van 19-20.
- Wereldavond: een event voor en door internationale studenten
op de UHasselt, met jaarlijks ca. 300-350 deelnemers. De
wereldavond maakt sinds 2019 ook deel uit van het keuzevak
Globalisation & Sustainable Development. Aangezien het
keuzevak in 2019 tweemaal werd ingericht, vond ook de
wereldavond tweemaal plaats (21 maart en 28 november).
- Fair trade week: week in het teken van de fair trade met o.a. een
Fairtrade panelgesprek, Fairtrade ontbijt (8-11 oktober 2019).
- Interactief debat ‘Voluntourism’: film en debat in samenwerking
met Vorming+ Limburg, Oxfam Wereldwinkel en Afrika Filmfestival
(9 mei 2019).

Taalondersteuning Engels via vrijwilliger Fulbright (‘English
Teacher Assistant’ - ETA)
Net als vorig jaar hebben UHasselt en PXL in 2019 beroep gedaan
op een English Teaching Assistant (ETA). Deze ETA is een Amerikaanse
student die met financiering van het prestigieuze beurzenprogramma
Fulbright door UHasselt wordt aangetrokken. Zowel UHasselt
als Hogeschool PXL voorzien in cofinanciering. De ETA kan in
associatieverband ingezet worden voor verschillende events en
opleidingen met betrekking tot de Engelse taal. Dit gaat van meewerken
aan opleidingsonderdelen, tot het organiseren van workshops en
proofreading.

‘Welcoming event’
De Stad Hasselt organiseerde samen met AUHL een ‘welcoming event’
voor een deel van de nieuwe internationale studenten. Deze eerste
editie vond plaats bij de aanvang van het nieuwe academiejaar: op
donderdag 26 september. Er waren 75 internationale studenten uit ruim
40 landen aanwezig. Naast schepen van Toerisme, Rik Dehollogne,
en schepen van Jeugd en Onderwijs, Habib El Ouakili, waren ook de
voorzitter van AUHL, de rector UHasselt en de algemeen directeur van
Hogeschool PXL aanwezig.
De avond startte om 18 uur met een ontvangst in de Oude Raadzaal
van het Oude Stadhuis, de verwelkoming door de schepenen en een
groepsfoto op de trappen. Vanaf 19 uur startte voor de studenten een
rondleiding in het centrum van Hasselt. Nadien volgde een afsluitende
drink en karaoke in The Irish Pub (i.s.m. Erasmus Student Network).
Naar aanleiding van het evenement deed TVL enkele interviews.

Ecuador
In 2019 werden enkele initiatieven genomen om de banden van
UHasselt en Hogeschool PXL met de Universidad Técnica del Norte
in Ecuador aan te halen. De rector van de UTN kwam op bezoek,
er werd gewerkt aan diverse projectvoorstellen en studenten
worden gemotiveerd om een stage in Ecuador te doen.
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Bezoek van rector Universidad Técnica del Norte (Ecuador)

Er werd in 2019 een Erasmus-voorstel voorbereid dat zal ingediend
worden bij de aanvang van 2020. Het gaat over ‘capacity building’
in hoger onderwijs. Het voorstel kreeg de titel ‘Fostering Technology
Enhanced Learning at Ecuadorian and Colombian Higher Education
Institutes (HEIs) – TEL-LABs’ en gaat dus over onderwijsinnovatie via
onderwijstechnologie. AUHL ondersteunde Hogeschool PXL (Wouter
Hustinx – Expertisecentrum Onderwijsinnovatie) bij de voorbereiding
en indiening van dit Erasmus-voorstel samen met universiteiten en
hogescholen uit Ecuador, Colombië, Groot-Brittanië en Nederland.
Er werd gefaciliteerd bij de contactname en communicatie met
partneruniversiteiten in Latijns-Amerika. Verder werd ondersteuning
geboden bij een vrij uitgebreide bevraging van de professoren in
verband met hun wensen en noden, plus contextuele input en feedback
geleverd bij de uitwerking van het voorstel zelf.

AUHL ging in op de vraag van Universidad Técnica del Norte (UTN)
om een bezoek aan België te organiseren. Prof. Dr. Marcelo Cevallos
Vallejos, rector van UTN, en Elizabeth Velarde, verantwoordelijke
voor VLIR UOS (UTN), kwamen van 9 juni tot 15 juni op bezoek. Het
eerste deel van de week werd ingevuld met bezoeken aan UHasselt
(meeting rector, bezoek aan Ecotron, …), Hogeschool PXL (contacten
van projecten) en AUHL (diner met voorzitter). In het tweede deel van
de week werden afspraken vastgelegd met VLIR-UOS, Thomas More,
UGent en KULeuven. UTN beoogde hiermee de bestaande contacten
te verstevigen en de indiening van een voorstel voor interuniversitaire
samenwerking (IUC) voor te bereiden. Het conceptvoorstel dat
in oktober door UTN ingediend werd bij VLIR UOS, bleek te
beantwoorden aan de minimale kwaliteitsstandaarden, maar het
haalde niet de finale selectie in deze hoogcompetitieve call voor IUCprojecten.

Diverse projectvoorstellen
Het eerste gezondheidsproject van Hogeschool (Annemie Spooren
- Expertisecentrum PXL Zorginnovatie) en UHasselt (REVAL) en
Universidad Técnica del Norte (UTN) had als titel: ‘Improving research
skills of healthcare professors to enhance evidence based practice in
Northern Ecuador’. Dit project werd begin 2018 opgestart en eind
2019 afgerond. AUHL nam het co-promotorschap op zich. Het haalde
tijdens de Global Minds Conferentie van 11 oktober een Global Minds
awards 2019. Naar aanleiding van de slotconferentie in UTN brachten
we een bezoek aan Ecuador. Dit gaf de gelegenheid om ook het nieuw
ingediende en goedgekeurde gezondheidsproject voor te bereiden. In
dit tweede project zal de ‘evidence based practice’ geïntroduceerd
worden in de professionele, medische wereld. In principe is hier verder
geen ondersteuning meer nodig vanuit AUHL.
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Infosessie stages
Op 10 december vond tenslotte een infosessie plaats in de Oude
Gevangenis van UHasselt. Vanuit AUHL werd hierin inhoudelijk
bijgedragen. Een 35-tal studenten van UHasselt en Hogeschool PXL
namen deel. Sommigen van hen zullen in 2020 hun reguliere stage of
interdisciplinaire inleefstage doen in Ecuador.

Diversiteit

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.

Het vorige beleidsplan ‘Diversiteit in inclusief onderwijs AUHL’ liep af
in 2019. De Werkgroep Diversiteit had voorgesteld om het beleidsplan
voor eenzelfde periode te verlengen en/of enigszins te actualiseren,
maar na diverse consultaties zou vooral gefocust worden op de
diversiteit in het onderwijs (doorstroom). Het Dagelijks Bestuur vroeg
echter om de beslissing over een vernieuwd plan nog even uit te stellen.

1

Een analyse van het internationale karakter van onze instellingen.

Op initiatief van de werkgroep diversiteit werd in 2019 een analyse
gedaan van het internationale karakter van onze instellingen
Hogeschool PXL en UHasselt. We hadden immers signalen
opgevangen in verband met de eenzaamheid van internationale
studenten, de doorstroom van informatie, enz. Met de steun van het
Fonds Herpels werden enkele internationale studenten betaald om
via een studentenjob een analyse uit te voeren in onze instellingen. Ze
ontvingen daarbij de nodige methodologische ondersteuning. Het ging
over de niet-academische aspecten waar internationale studenten
mee in aanraking komen: verwelkoming, huisvesting, administratie,
communicatie, het goed voelen, … Er werd in het voorjaar gestart met
een analyse op de campus en de communicatiematerialen. Vervolgens
werden interviews afgenomen van deskundige personeelsleden.
Tenslotte werd ook een bredere online bevraging en enkele diepteinterviews afgenomen van internationale studenten. Op het einde van
2019 werden de teksten afgerond.

Er werden enkele activiteiten georganiseerd ter inspiratie van een
inclusief hoger onderwijs:
- de organisatie van een lezing ‘Halal of niet in onderwijs’ van
Khalid Benhaddou op 2 april, in aanwezigheid van bijna 100
deelnemers;
- de deelname aan de onderwijsdag ‘Inclusief & Excellent’ van
UHasselt op 6 december (met de vertoning en bespreking van
Uprising, een documentaire over het verzet tegen racisme);
- de voorbereiding van een inspiratiedag met een workshop
‘Realizing a more inclusive curriculum and classroom’ met prof. dr.
Frank Tuitt (bij aanvang van 2020).
Ook de indiening van een EPOS-voorstel medio 2019 moest onszelf
en de collega’s helpen versterken en professionaliseren. Het voorstel
werd gehonoreerd, we kregen dus de mogelijkheid om deel te nemen
aan een contactseminarie in Dublin. Dit werd nadien echter vervangen
door een congres ‘Embracing inclusion’ in Birmingham en zal pas in het
najaar van 2020 plaatsvinden.
Naast de concrete acties ging het structureel overleg door op Limburgs
niveau (organisatie Voortraject hoger onderwijs voor nieuwkomers en
een nieuw lerend netwerk rond diversiteit voor docenten) en op Vlaams
niveau (SIHO, werkgroep radicalisering & polarisering, werkgroepen
vluchtelingen en VLIR werkgroep Gelijke kansen).
Er werd geregeld vergaderd met de werkgroep diversiteit. Dit bood
de gelegenheid om op regelmatige basis ervaringen en kennis uit te
wisselen tussen partnerinstellingen, maar ook om enkele projecten
aan te sturen en op te volgen, bijvoorbeeld: (1) een analyse van het
internationale karakter van onze instellingen, (2) de ondersteuning
van Hasselt studentenstad en (3) de ondersteuning van PEP vzw en
deelname aan de Expertencommissie.
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Infrastructuur

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

2

De ondersteuning van Hasselt als studentenstad
(link stad en hoger onderwijs)

De betrokken directies stemmen geregeld onderling af en wisselen uit in
verband met de plannen rond investeringen, infrastructuur, bibliotheek –
en documentatievoorzieningen. In 2019 lag de nadruk op mobiliteit en
parkeerbeleid. Daar werd AUHL zelf ook bij betrokken, het was enkele
keren een besprekingspunt voor het Dagelijks Bestuur.
We overlopen kort de verschillende initiatieven van 2019.

Een uitgebreide werkgroep diversiteit had in 2018 al interesse
getoond voor het initiatief om met studenten maatschappelijk relevante
initiatieven te ontwikkelen in samenwerking met de stad. In dit
verband nodigden we op 20 november Simone van der Steen (Stad
Maastricht) en Michelle van Mulken (Universiteit Maastricht) uit om
opnieuw voor een uitgebreide werkgroep diversiteit een presentatie
te geven over de band die de stad samen met de universiteit creëert
met haar (internationale) studenten. Men tracht een ontmoetingsplek te
creëren voor stad en universiteit, met betekenisvolle contacten tussen
studenten en niet-studenten. De Hasseltse schepen voor Gelijke kansen
& Inburgering, Lies Jans, en schepen van Jeugd en Onderwijs, Habib El
Ouakili, waren aanwezig tijdens de presentatie. De verdere opvolging
is nog onduidelijk.

3

PEP vzw

De samenwerking met andere stakeholders met het oog op de
versterkte in- en doorstroom en gekwalificeerde uitstroom, meer
bepaald voor studenten uit kansengroepen kreeg een knauw door de
stopzetting van de ondersteuning van de zogenaamde promotieteams
door de Provinciale dienst onderwijs. De samenwerking met de vzw
PEP die ervoor in de plaats kwam onder impuls van Beweging.net lijkt
(nog) niet tot concrete resultaten te leiden op het vlak van instroom,
en zeker niet van doorstroom van studenten uit kansengroepen in
UHasselt of Hogeschool PXL. AUHL werd vanuit Hogeschool PXL
en UHasselt betrokken bij het initiatief, dit resulteerde in de financiële
ondersteuning en de eerste deelname aan de vergaderingen van de
Expertencommissie in november 2019.
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Structureel overleg aangaande Campusontwikkeling Diepenbeek.
Hogeschool PXL en UH 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.
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 vindt plaats
aangaande diverse investeringen die op de beide campussen
voorzien worden.
Ter sprake komen de projecten in uitvoer, de geplande masterplannen,
de mobiliteitsproblematiek, afstemming aangaande het beheer van
gebouw H te Diepenbeek.
Afstemming vindt plaats 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, …

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 volgende 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
vervangingsinvesteringen en kosten om de operationele
organisatiestructuur draaiende te houden.
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3.1.

Verantwoording van het financieel beheer

3.2.1.

De variantieanalyse

3.2.1.1.

Variantieanalyse – huidig boekjaar t.o.v. vorig boekjaar 2018

AUHL
Overzicht werkbladen

1.

BALANS NA WINSTVERDELING

HORIZONTALE ANALYSE
absolute en relatieve wijziging JR 2019 - JR 2018

Jaarrekening 2019
ACTIVA

codes

JR - Boekjaar
2019

JR - Boekjaar
2018

VASTE ACTIVA

20/28

1.270

892

+ 378

Relatieve
wijziging

I.

Oprichtingskosten

20

0

0

+0

II.

Immateriële vaste activa

21

0

0

+0

Materiële vaste activa
A. Terreinen en gebouwen
1. Die volle eigendom zijn van de vereniging
2. Overige
B. Installaties, machines en uitrusting
1.
2.

Die volle eigendom zijn van de vereniging
Overige

C. Meubilair en rollend materieel
1.
2.

Die volle eigendom zijn van de vereniging
Overige

1.270

892

+ 378

0

0

+0

22/91
22/92

0

0

+0

0

0

+0

23

0

0

+0

231
232

0

0

+0

0

0

+0

1.270

892

+ 378

+ 42,33 %

1.270

892

+ 378

+ 42,33 %

0

0

+0

24
241
242
25

0

0

+0

26

0

0

+0

261
262

0

0

+0

0

0

+0

27

0

0

+0

Financiële vaste activa

28

0

0

+0

A. Verbonden entiteiten

280/1

0

0

+0

280
281

0

0

+0

0

0

+0

282/3

0

0

+0

282
283

0

0

+0

0

0

+0

284/8

0

0

+0

284
285/8

0

0

+0

0

0

+0

Die volle eigendom zijn van de vereniging
Overige

1. Deelnemingen in verbonden vennootschappen
2. Vorderingen
B. Andere vennootschappen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat
1.
2.

Deelnemingen
Vorderingen

C. Andere financiële vaste activa
1.
2.

Aandelen
Vorderingen en borgtochten in contanten

+ 42,33 %

22

E. Overige matriële vaste activa

F. Activa in aanbouw en voortuitbetalingen
IV.

22/27

D. Leasing en soortgelijke rechten
1.
2.

32 |

Absolute
wijziging

+ 42,33 %

VLOTTENDE ACTIVA
V.

1.771.384

723.289

+ 1.048.094

Vorderingen op meer dan één jaar

29

0

0

+0

A. Handelsvorderingen

290

0

0

+0

B. Overige vorderingen

291

0

0

+0

2915

0

0

+0

waarvan niet-rentedragende vorderingen of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente
VI.

29/58

Voorraden en bestellingen in uitvoering
A. Voorraden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grond- en hulpstoffen
Goederen in bewerking
Gereed product
Handelsgoederen
Onroerende goederen bestemd voor verkoop
Vooruitbetalingen

B. Bestellingen in uitvoering
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

3

0

0

+0

30/36

0

0

+0

30/31
32
33
34
35
36

0

0

+0

0

0

+0

0

0

+0

0

0

+0

0

0

+0

0

0

+0

37

0

0

+0

+ 144,91 %

40/41

599.579

341.635

+ 257.944

A. Handelsvorderingen

40

76.200

38.899

+ 37.301

+ 95,89 %

B. Overige vorderingen

41

523.379

302.736

+ 220.643

+ 72,88 %

415

0

0

+0

VIII. Geldbeleggingen

50/53

0

0

+0

IX.

Liquide middelen

54/58

1.150.949

381.525

+ 769.423

+ 201,67 %

X.

Overlopende rekeningen

490/1

20.856

129

+ 20.727

+ 16023,86 %

20/58

1.772.654

724.181

+ 1.048.472

+ 144,78 %

waarvan niet-rentedragende vorderingen of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente

TOTAAL DER ACTIVA
VB = 0

+ 75,50 %

Balanspost voorzien in huidig boekjaar maar niet voorzien in vorig boekjaar

Vaste Activa
- In 2019 werd voor een bedrag van € 834,13 een laptop
aangekocht.

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 2019 werden al de bijdragen voor 2019 voldaan
door de partners.
De overige vorderingen betreft het gedeelte van de toegekende subsidies die nog niet werden geïnd.
Het boekjaar 2019 wordt afgesloten met een bedrag van €
1.150.948,55 aan liquide middelen.
Dit is een stijging met € 769.423 ten opzichte van 2018. De stijging in
liquide middelen is voornamelijk toe te schrijven aan ontvangen subsidies die op 31.12.2019 nog niet waren doorgestort aan de partnerinstellingen.
De overlopende rekeningen hebben betrekking op een factuur van
Ethias met betrekking tot verzekeringen en een factuur van de Hogeschool PXL met betrekking tot PEP.
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AUHL
Overzicht werkbladen

1.

BALANS NA WINSTVERDELING

HORIZONTALE ANALYSE
absolute en relatieve wijziging JR 2019 - JR 2018

Jaarrekening 2019
PASSIVA

codes

JR - Boekjaar
2019

JR - Boekjaar
2018

EIGEN VERMOGEN

10/15

245.457

306.496

- 61.039

I.

Relatieve
wijziging

Fondsen van de vereniging

10

0

0

+0

A. Beginvermogen

100

0

0

+0

B. Permanente financiering

101

0

0

+0

III.

Herwaarderingsmeerwaarden

12

0

0

+0

IV.

Bestemde fondsen

13

0

0

+0

V.

Overgedragen winst

140

245.457

306.496

- 61.039

141

0

0

+0

15

0

0

+0

16

0

0

+0

160/5

0

0

+0

160
161
162
163/5

0

0

+0

0

0

+0

0

0

+0

0

0

+0

168

0

0

+0

1.527.196

417.685

+ 1.109.511

17

0

0

+0

170/4

0

0

+0

170
171
172
173
174

0

0

+0

0

0

+0

0

0

+0

0

0

+0

0

0

+0

175

0

0

+0

1750
1751

0

0

+0

0

0

+0

176

0

0

+0

Overgedragen verlies
VI.

Kapitaalsubsidies

VOORZIENINGEN
VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
2. Belastingen
3. Grote herstellings- en onderhoudswerken
4. Overige risico's en kosten
B. Voorzieningen voor schenkingen en legaten met
terugnemingsrecht
SCHULDEN

A. Financiële schulden
1.
2.
3.
4.
5.

Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen

B. Handelsschulden
1.
2.

Leveranciers
Te betalen wissels

C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
D. Andere schulden
1.
2.
3.
IX.

Rentedragend
Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente
Borgtochten ontvangen in contanten

Schulden op ten hoogste één jaar
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
B. Financiële schulden
1.
2.

Kredietinstellingen
Overige leningen

C. Handelsschulden
1.
2.

Leveranciers
Te betalen wissels

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten
1.
2.

Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten

F. Andere schulden

X.

+ 265,63 %

0

0

+0

0

0

+0

0

0

+0

0

0

+0

42/48

1.527.196

417.685

+ 1.109.511

42

0

0

+0

43

0

0

+0

430/8
439

0

0

+0

0

0

+0

126.326

122.157

+ 4.169

+ 3,41 %

126.326

122.157

+ 4.169

+ 3,41 %

0

0

+0

46

0

0

+0

45

0

0

+0

450/3
454/9

0

0

+0

0

0

+0

1.400.870

295.528

+ 1.105.343

0

+0

44
440/4
441

48
480/8

0

2.
3.

Rentedragend
Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

4890
4891

0

0

+0

1.400.870

295.528

+ 1.105.343

492/3

0

0

+0

0

0

10/49

1.772.654

724.181

Balanspost voorzien in huidig boekjaar maar niet voorzien in vorig boekjaar

- 19,92 %

179

Vervallen obligaties, coupons en borgtochten
onttvangen in contanten

TOTAAL DER PASSIVA

- 19,92 %

1790
1791
1792

1.

Overlopende rekeningen

VB = 0

(-)

17/49

VIII. Schulden op meer dan één jaar
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Absolute
wijziging

+ 1.048.472

+ 265,63 %

+ 374,02 %

+ 374,02 %

+ 144,78 %

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

Het Eigen Vermogen bekomt men door de te bestemmen winst/verlies
van het boekjaar te vermeerderen met het gecumuleerde resultaat van
vorig boekjaar (- € 61.039 + € 306.496).

De schulden op ten hoogste één jaar hebben betrekking op een
openstaande schuld t.o.v. de leveranciers enerzijds, en de ontvangen
subsidies die op 31.12.2019 nog niet werden door gestort aan de
partnerinstellingen anderzijds.

AUHL
Overzicht werkbladen

2.

RESULTATENREKENING

HORIZONTALE ANALYSE
absolute en relatieve wijziging JR 2019 - JR 2018

Jaarrekening 2019

I.

II.

Bedrijfsopbrengsten

JR - Boekjaar
2019

JR - Boekjaar
2018

Absolute
wijziging

Relatieve
wijziging

70/74

2.815.581

1.661.049

+ 1.154.532

+ 69,51 %

A. Omzet

70

0

0

+0

B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en
gereed product en in de bestellingen in uitvoering
(toename +, afname -)

71

0

0

+0

C. Geproduceerde vaste activa

72

0

0

+0

D. Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies

73

112.400

110.800

+ 1.600

+ 1,44 %

E. Andere bedrijfsopbrengsten

74

2.703.181

1.550.249

+ 1.152.932

+ 74,37 %

(2.876.565)

(1.803.277)

- 1.073.288

- 59,52 %

60

0

0

+0

600/8
609

0

0

+0

0

0

+0

Bedrijfskosten

(-)

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
1.
2.

III.

codes

Inkopen
Wijzigingen in de voorraad (toename -, afname +)

60/64

B. Diensten en diverse goederen

61

2.876.109

1.802.792

+ 1.073.317

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

0

0

+0

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa

630

456

485

- 29

E. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in
uitvoering en handelsvorderingen (toevoegingen +,
terugnemingen -)

631/4

0

0

+0

F. Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen +,
bestedingen en terugnemingen -)

635/8

0

0

+0

G. Andere bedrijfskosten

640/8

0

0

+0
+0

H. Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten

(-)

649

0

0

Bedrijfswinst

(+)

70/64

0

0

Bedrijfsverlies

(-)

64/70

(60.984)

(142.228)

+ 81.244

+ 59,54 %

- 5,90 %

+ 57,12 %
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IV.

Financiële opbrengsten

75

5

0

+5

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa

750

0

0

+0

751

0

0

+0

752/9

5

0

+5

65

(60)

(59)

-1

A. Kosten van schulden

650

0

0

+0

B. Waardeverminderingen op andere vlottende activa dan
bedoeld onder II. E (toevoegingen +, terugnemingen -)

651

0

0

+0

652/9

60

59

+1

+ 0,96 %

+ 81.249

+ 57,10 %

B. Opbrengsten uit vlottende activa
C. Andere financiële opbrengsten
V.

Financiële kosten

(-)

C. Andere financiële kosten
VI.

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening

(+)

70/65

0

0

Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening

(-)

65/70

(61.039)

(142.288)

VII. Uitzonderlijke opbrengsten

76

0

0

+0

A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa

760

0

0

+0

B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële
vaste activa

761

0

0

+0

C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke
risico's en kosten

762

0

0

+0

D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa
E. Andere uitzonderlijke opbrengsten
VIII. Uitzonderlijke kosten

(-)

0

0

+0

0

0

+0

66

0

0

+0

A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeververminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en
materiële vaste activa

660

0

0

+0

B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa

661

0

0

+0

C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten
(toevoegingen +, bestedingen -)

662

0

0

+0

D. Minderwaarden bj de realisatie van vaste activa
E. Andere uitzonderlijke kosten
F. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten
IX

763
764/9

663

0

0

+0

664/8

0

0

+0

669

0

0

+0

Winst van het boekjaar

(+)

70/66

0

0

Verlies van het boekjaar

(-)

66/70

(61.039)

(142.288)

VB = 0

+ 81.249

VB = 0
- 0,96 %

+ 57,10 %

Post voorzien in huidig boekjaar maar niet voorzien in vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten

Voor Makerspace werd een subsidie toegekend van € 2.513,87

Andere subsidies en toelagen van overheidswege

Een bijkomende subsidie van € 41.667,00 werd toegekend in het
kader van de iSTEM in 2019.

Het betreft hier een toelage van € 112.400,00 die ontvangen werd
van de overheid voor de algemene werking van de associatie.

Andere werkingsopbrengsten
Het betreft hier enerzijds de bijdragen van de partners (€ 140.000,00),
anderzijds werden ook de toekenningen i.v.m. de IOF-middelen in de
opbrengsten opgenomen.
IOF-middelen: € 1 033 331,00 (Industrieel OnderzoeksFonds)
Sinds 2008 werden de toekenningen i.v.m. wetenschapscommunicatie
ook in de opbrengsten opgenomen.
Wetenschapscommunicatie: € 146 755,80
Sinds 2009 werden de toekenningen i.v.m. Interfacediensten en
Sportaanbod ook in de opbrengsten opgenomen.
Interfacediensten: 193.841,20
Sportaanbod: € 82.233,74

Zoals reeds vermeld worden deze middelen voortaan uitgekeerd aan
de associatie. Hier zal op basis van goedkeuring van welbepaalde
projectonderdelen de doorstorting aan betreffende partner gebeuren.

Werkingskosten
Diensten en diverse goederen
Aangezien de IOF-middelen, toekenning wetenschapscommunicatie,
Interfacediensten, Sportaanbod, iSTEM en Makerspace 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.
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.
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VB = 0

Afschrijvingen en waardeverminderingen

3.2.3.

In de loop van 2019 werd er een laptop aangekocht.

In 2019 zijn geen investeringen uitgevoerd.

Financiële opbrengsten

3.2.4.

Andere financiële opbrengsten
Het betreft hier betalingsverschillen.

Investerings- en financieringsbeleid

Evolutie van thesauriepositie

De cashflow van het boekjaar bedraagt € -60.582, de netto-cashflow
bedraagt € 769 423.

Financiële kosten
Andere financiële kosten
Omvat de normale bankkosten op de rekening.

3.2.5.

3.2.2.

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

De ratioanalyse

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

Financiële ratio’s

3.3.

De liquiditeitsratio:
Beperkt vlottend actief
Vreemd Vermogen KT

=

1.750.527
1.527.196

= 1,15

De Quick-Ratio geeft een beeld van de liquiditeit van de AUHL.

Bijzondere gebeurtenissen
na balansdatum

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

De Quick-Ratio in de jaarrekening 2019 bedraagt 1,15 hetgeen betekent dat de AUHL met haar beperkt vlottend actief 1,15 keer haar korte
termijnschulden kan terugbetalen.

De resultatenratio’s:
De nettomarge geeft een beeld van de rentabiliteit van AUHL.
Resultaat van het boekjaar
Bedrijfsopbrengsten

=

60.984
2.815.581

=-2,17%

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 onafhankelijkheid weer.
Eigen vermogen
Totaal passief

=

245.457
1.772.654

= 13,85%
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