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Inhoudstafel
Voorwoord
Vanuit alle oogpunten was 2018 een belangrijk jaar, waarin cruciale hervormingen werden voorbereid, die zowel
de korte als de lange termijn viseren. Vermelden we vooreerst de hervormde lerarenopleiding en de inkanteling
van de HBO5-opleidingen in de hogescholen, die vanaf nu vernieuwde graduaatsopleidingen worden.
Deze laatste doelstelling, met bijbehorende integratie van CVO’s, werd door Hogeschool PXL op een bijzonder
dynamische en intelligent geplande wijze voorbereid en aangepakt. Het lijdt geen twijfel dat Hogeschool PXL
perfect klaarstaat om deze nieuwe graduaatsopleidingen op 1 september 2019 op succesvolle wijze te starten.
We hopen dat met dit nieuwe instrument althans gedeeltelijk een antwoord wordt geformuleerd op de bijzonder
dramatisch lage instroom van jongeren met laagopgeleide ouders in onze provincie.
Inzake de hernieuwde lerarenopleiding werd Universiteit Hasselt geconfronteerd met een gekend structureel
gebrek, namelijk het beperkt aantal opleidingen dat onze universitaire instelling wettelijk mag aanbieden. Om
toch het volledig gamma aan lerarenopleidingen in Limburg te kunnen aanbieden, werden onderhandelingen
aangeknoopt met het oog op het tot stand brengen van samenwerkingsakkoorden met KU Leuven. Het werden
delicate contacten, temeer omdat de Universiteit Hasselt erop stond, volkomen terecht overigens, voldoende
academische autonomie en bewegingsvrijheid te bewaren. Midden 2019 kwam een evenwichtig vergelijk uit de
bus, dat beide universiteiten moet bevredigen.
Inmiddels blijkt dat de Leuvense Associatie terzake een primordiaal (en prioritair?) accent legt op de hogescholen,
zulks in samenwerking met KU Leuven, die aldus haar aanwezigheid en... invloed territoriaal in Vlaanderen
versterkt. Voorwaar een vaststelling die tot enige meditatie en aangepaste tactische opstelling noopt vanwege de
andere Associaties en bijbehorende onderwijsinstellingen.
Volgens officiële bronnen ontbreekt Vlaanderen meer dan 5.000 leraars. Of de hervorming van de lerarenopleiding
hierop een bevredigend antwoord zal formuleren, kan betwijfeld worden. Een statuut dat meer werkzekerheid
biedt aan jonge leerkrachten alsook deskundige begeleiding bij de start van de loopbaan zal tot de prioritaire
doelstellingen van de nieuwe Vlaamse regering moeten gerekend worden.
Inmiddels moet de alarmbel geluid worden over de democratisering van het universitair onderwijs in Limburg,
die gewoon stilgevallen is. De onderwijskloof tussen “kansrijke” en “kansarme” studenten groeit gestadig. De
bedrijven ervaren ernstige moeilijkheden om voldoende hoogopgeleid talent aan te trekken. Aldus ontwikkelt
zich op onrustwekkende wijze een zware rem die de verdere uitbouw en modernisering van het bedrijfsleven in
Limburg hypothekeert.
De Universiteit Hasselt, een “Civic University”, heeft een goed uitgekiend groeiplan gelanceerd om een efficiënt
en afdoend antwoord te formuleren op deze majeure en structurele uitdaging: in de komende 10 jaar 12 nieuwe
opleidingen uitbouwen om een universiteit van 10 000 studenten uit te bouwen. Hiervoor zal vanaf 2020 een
Groeifonds door de bevoegde autoriteiten ter beschikking moeten gesteld worden met een jaarlijks budget van
25 miljoen euro. Hierover is niet veel enthousiasme elders in Vlaanderen waarneembaar. De sociale partners in
Limburg daarentegen hebben zich onvoorwaardelijk achter dit plan gesteld. Verstandhouding en gezamenlijke
actie over al de politieke grenzen heen zal een fundamentele voorwaarde zijn om dit levensbelangrijk opzet te
lukken.
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 overzicht van de personen die in 2017 deel
uitmaakten 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

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:


Het beleid van de associatie wordt voorbereid en ondersteund door
verschillende advies- en werkgroepen:
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De adviesgroep Onderwijs-Student, bestaande uit de directeur onderwijs en vicerector onderwijs van de Universiteit Hasselt en de
directeur onderwijs en student van Hogeschool PXL;
De adviesgroep Sociale (en studenten)voorzieningen, bestaande
uit de coördinator en het diensthoofd studentenvoorzieningen van
de Universiteit Hasselt en Hogeschool PXL;
De expertisecel Wetenschapscommunicatie, bestaande uit de coördinatoren wetenschapscommunicatie van UHasselt en Hogeschool PXL;
De adviesgroep Beheer, Logistiek en Voorzieningen, bestaande uit
de beheerder en directeur ICT en Facilitair Beheer van de Universiteit Hasselt en de directeur Financiën en Facilitair Beheer van Hogeschool PXL;

Verder zijn er een aantal specifieke werk- en overleggroepen die
geregeld samenkomen: de werkgroep Schakelen & Heroriënteren, de werkgroep Diversiteit, de werkgroep Procedure Afwijkende
Toelatingen, de werkgroep Taaltoets, de werkgroep EVC, de werkgroep Internationalisering, de werkgroep Innoveren en Creëren in
Hoger Onderwijs, de Studentenraad AUHL en het Overlegplatform
Sportoverleg.



de validerende instantie is verantwoordelijk voor het uitreiken van
bewijzen van bekwaamheid en kwaliteitscontrole 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.

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.
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2

Activiteitenverslag:
realisaties 2018

De realisaties van 2018 worden in dit deel besproken aan de hand van de meest relevante doelstellingen uit het beleidsplan 2013 – 2018 (versie
november 2015). We overlopen deze op basis van de volgende indeling: (1) verdere uitbouw relationeel netwerk AUHL, (2) naar een geïntegreerde
hogeronderwijsruimte, (3) valorisatie, innovatie en ondernemerschap, (4) professionalisering en expertise-uitwisseling, (5) uitbouw gezamenlijke
ondersteunende diensten en (6) relatie secundaire scholen. Ten slotte volgt een toelichting bij enkele additionele activiteiten, zoals de academische
openingszitting.

2.1. Verdere uitbouw relationeel netwerk AUHL

Limburg Sterk Merk

EFRO/SALK-project ‘Sectorinnovatie schakelfunctie’

In het kader van Limburg Sterk Merk (LSM) werd de lopende
samenwerking tussen PXL, UHasselt, KU Leuven en LUCA met
betrekking tot de faculteiten Industriële ingenieurswetenschappen,
Handelswetenschappen en de Kunsten verder uitgevoerd conform de
afspraken.

De UHasselt (TTO) is in bovenstaand kader coördinator van het EFRO/
SALK-project ‘Sectorinnovatie schakelfunctie’ dat de inbreng van
innovatie vanuit de Limburgse kennisinstellingen (UHasselt, Hogeschool
PXL en UCLL) naar de clusters wil faciliteren en verhogen. Dit project
werd goedgekeurd en is gestart op 1 september 2016 met een duurtijd
van 36 maanden. Voor dit project sectorinnovatie schakelfunctie is er
een unieke en complementaire rol weggelegd in nauwe samenwerking
met de sectoren.
De kennisinstellingen nemen de specifieke taak op voor directe en
collectieve inbreng van innovatiekennis in de sectoren.
De schakelfunctie wordt uitgevoerd via een tweesporen-aanpak:
enerzijds via inbreng van domeinspecifieke business developers in
de desbetreffende sectoren, en anderzijds via een structurele en
regio-brede kennistransfer-schakelfunctie tussen werkveld (bedrijven
én intermediairen) en de Limburgse kennisinstellingen (TT-diensten)
Hogeschool PXL, UCLL en UHasselt.

In 2018 werkten Hogeschool PXL, UHasselt – Faculteit Architectuur en
INTER samen in het kader van het LSM project rond het UDWoonlabo.

Flankerende ondersteuning van de
structurele samenwerking met de
Associatie KU Leuven, KU Leuven,
UCLL en LUCA in het kader van bepaalde
onderzoeks-, dienstverlenings- en
innovatieprojecten.

De samenwerking die vanuit de AUHL wordt aangegaan in het
kader van onderzoeks-, dienstverlenings- en innovatieprojecten, staat
open voor diverse partners (Vlaamse universiteiten en hogescholen,
onderzoeksinstellingen, enz.). Partners worden bij elk dossier gekozen
op basis van hun expertise en geschiktheid. De Associatie KU Leuven,
KU Leuven, UCLL en LUCA zijn mogelijke partners in projecten, maar er
zijn geen exclusieve partnerschappen opgezet.

Voorbeelden van lopende interactie en samenwerking:
 VLIR Onderzoek (en VLIR subgroep TTO): maandelijks is er een
overleg zowel op vlak van onderzoek als kennistransfer op het niveau van de 5 Vlaamse universiteiten. UHasselt neemt deel aan
beide overlegmomenten en stemt op dit forum standpunten inzake
beleid, financiering en initiatieven op vlak van onderzoek en innovatie, dit zowel met KU Leuven als met de andere universiteiten.
 VLHORA werkgroep onderzoek: om de 6 weken is er overleg tussen de verschillende hogescholen in verband met de uitbouw van
het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en de innovatiekracht van de hogescholen. Naast de normale participatie binnen
deze werkgroep heeft Hogeschool PXL via haar algemeen directeur ook het voorzitterschap van deze werkgroep.
 In de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen (gedeelde faculteit van de UHasselt en KU Leuven) wordt gestreefd naar optimale samenwerking in specifieke dossiers in onderzoeksdomeinen
waarin beide partners actief zijn.
 De verantwoordelijke directeurs voor onderzoek en dienstverlening
van de hogescholen PXL en UCLL hebben strategisch minimaal één
maal per jaar een overleg in verband met potentiële projecten. Na
de gesprekken rond laagdrempelige dienstverlening in 2015, gingen er twee EFRO-projecten (zie verder) van start in 2016.
 Betrokkenheid in regionale initiatieven O&I: zowel UHasselt als KU
Leuven zijn betrokken bij de uitbouw van wetenschapssites zoals
o.a. Thorpark, Energyville. Dergelijke initiatieven verhogen de communicatie en samenwerking tussen beide associaties.

In 2018 werd er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen
Confederatie Bouw Limburg, Hogeschool PXL en UHasselt gesloten
onder de naam ‘Construction Academy’. Zij ondertekenden het charter
‘Levenslang ondersteunen, begeleiden en informeren van
de bouwprofessional’. Onder de koepel van de Construction
Academy bundelen ze hun krachten en expertise om het niveau van
bouwprofessionals naar een hoger niveau te tillen. Met een nieuw
en eigentijds opleidingsaanbod hoopt deze Construction Academy
bouwprofessionals, maintenance en facility managers, installateurs van
technieken en epc-houders in korte thematische modulaire workshops
bij te scholen om zich beter te wapenen voor de uitdagingen van de
toekomst.

Bijdragen tot een optimale afstemming
van acties op vlak van onderwijs,
onderzoek en maatschappelijke
dienstverlening, innovatie, valorisatie
en beoefening van de kunsten in
kader van SALK en andere regionale
innovatieprojecten.

De partnerinstellingen van AUHL zetten al sinds de opstart al in op hun
regionale rol. Bij de start van SALK in 2013 lanceerde de UHasselt vanuit
deze regionale betrokkenheid het concept ‘Full Regional Innovation
System’, of kortweg FRIS, voorgesteld als raamwerk om de ‘triple helix’actoren in een regionale en sectorspecifieke setting samen te brengen
met als doel het versnellen van regionale innovatie. Dit model werd
in 2015 voor alle SALK-sectoren gebruikt om de reeds aanwezige of
ontbrekende bouwstenen in kaart te brengen. In 2015 werden twee
EFRO-projecten voorbereid en deze werden in 2016 goedgekeurd.
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In 2018 zijn alle werkgroepen per domein uitgerold met een business
developer vanuit de UHasselt als coördinator en aanspreekpunt. Deze
groepen komen op regelmatige basis samen al dan niet in het kader
van o.a. POM-platformen of andere overkoepelend domeinspecifiek
overleg, en hebben regelmatig contact bij het doorschakelen van
concrete vragen, deelname aan events en updates rond expertise.
Tevens werd gepoogd om vanuit de werkgroepen enkele Limburgse
nieuwe projecten uit te werken. Dit resulteerde o.a. in één TETRAaanvraag die in januari werd ingediend door UCLL, Hogeschool PXL
en UHasselt in het domein van ondernemen.
Anderzijds komen 6-wekelijks de overkoepelende TT-diensten samen,
waarbij het een vertegenwoordiger vanuit Team Bedrijfstrajecten
(VLAIO) en KU Leuven Campus Diepenbeek structureel mee aansluiten.
Zowel de business developers (UHasselt) als enkele medewerkers van
Hogeschool PXL volgen binnen het kader van dit project een intensief
Value Selling traject.
EFRO/SALK-project Professionaliseringsloket (PXL en
UCLL)
Hogeschool PXL en UCLL zorgen ervoor dat KMO’s met groeien innovatievraagstukken kunnen rekenen op advies op maat van
onderzoekers binnen deze expertisedomeinen.
Het professionaliseringsloket ICT & Elektronica, bouw en sociale
innovatie sensibiliseert en informeert in dit project Limburgse KMO’s en
organisaties over professionaliserings-en innovatieopportuniteiten in de
betreffende expertisedomeinen.
Dit project, gestart in september 2016, draagt bij tot de valorisatie van
het praktijkgerichte onderzoek van de Limburgse hogescholen naar de
bedrijven met als doel professional excellence te realiseren. Gezien de
betrokkenheid van de hogescholen in het (EFRO) schakelfunctieproject
hanteren de partners korte lijnen inzake expertise en doorstromen van
vragen. De contacten met de bedrijven lopen vlot.

|7

FWO – Onderzoeksinfrastructuur

Nieuwe Europese projectaanvragen TTO

Sinds 2016 is het Herculesprogramma voor middelzware (MZW) - en zware (ZW)onderzoeksinfrastructuur ondergebracht bij het FWO. De oproep
voor ZW (onderzoeksinfrastructuur vanaf €1.000.000) verloopt volledig via het FWO. Voor wat betreft de oproep voor MZW onderzoeksinfrastructuur
vindt er een UHasselt-interne voorselectie plaats.

De TTO neemt als geassocieerde partner deel aan BusyBee en Early Tech, waarin Hogeschool PXL partner is.
Interreg EMR-project ‘BuSyBee’
Dit project vertrekt vanuit de wisselwerking Business-Science-Business, en wil de samenwerking en de kennistransfer tussen bedrijven en kennisinstellingen
verhogen. Enerzijds zal de marktvraag proactief onderzocht worden door de projectpartners vanuit de bedrijfskant (o.a. DSP Valley). Anderzijds
zullen de betrokken kennisinstellingen (o.a. de universiteiten (TTO’s) van Leuven, Hasselt, Luik, Maastricht, Eindhoven) de aanwezige expertise helder
vertalen naar mogelijke toepassingen via transfer naar of samenwerking met bedrijven.
Interreg EMR-project ‘Early Tech’

Vanwege onvoldoende beschikbare middelen - die berekend worden op basis van de BOF sleutel - is beslist om de oproep MZW 2017-2018 niet
open te stellen en de middelen op te sparen tot de volgende oproep in 2019. Er was voor de UHasselt-onderzoekers wel de mogelijkheid om te
participeren in aanvraagdossiers voor middelzware onderzoeksinfrastructuur die via andere associaties werden ingediend.
Middelzware Onderzoeksinfrastructuur
UHasselt-onderzoekers participeerden in 11 dossiers voor middelzware onderzoeksinfrastructuur die in andere associaties werden ingediend.
Hiervan werden 5 dossiers goedgekeurd. In één dossier werd een beperkte cofinanciering vanuit het BOF-apparatuurfonds aangevraagd.

Dit project draait om het actief lanceren, bevorderen en verbeteren van zowel de technologie-en kennisoverdracht als de samenwerking tussen
kennisinstellingen en KMO’s. Dit doen ze door het versterken van de uitwisseling van kennis, en het uitbouwen van een netwerk. De TTO heeft zich als
geassocieerde partner geëngageerd tot deelname aan het werkpakket ‘technologieoverdracht’ gezien dit het sterkst aanleunt bij de eigen werking.
Hogeschool PXL is partner in het project en is actief in alle werkgroepen.

In onderstaande tabel zijn de goedgekeurde dossiers voor middelzware onderzoeksinfrastructuur waarbij een UHasselt-onderzoeker betrokken is,
opgenomen.
Host institution

Projecttite

Promotor

Promotor
UHasselt

UGent

Een 'respeaking' en collaboratief spelgebaseerde aanpak tot het bouwen van
een geparsed corpus van de Europees
Spaanse dialecten

Miriam
Bouzouita

Karin
Coninx

Binnen het BOF-apparatuurfonds worden middelen voorzien om onderzoeksinfrastructuur aan te kopen. Dit programma is gekoppeld aan de FWO
oproep voor middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur, die om de twee jaar wordt opengesteld. Gezien het beperkte budget dat binnen
dit FWO-programma voor de UHasselt voorzien wordt, stelt de UHasselt deze oproep slechts om de vier jaar open. In de tussenliggende jaren
worden de middelen binnen het FWO-programma opgespaard. Ook de middelen in het BOF-apparatuurfonds worden in de tussenliggende jaren
opgespaard om zo over een voldoende ruim budget te beschikken om in onderzoeksinfrastructuur te investeren.

KU Leuven

Integrated Platform for Closed)Loop Motor
training and adaptive Neuromodulation

Dante
Mantini

Raf
Meesen

UAntwerpen

Screen printing facilities and high resolution
Raman imaging of (printed) surfaces and
materials

Karolien
De Wael

Wim
Deferme

/

In maart ‘17 lanceerde het FWO de zesde oproep voor middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur. Voor deze oproep werden de middelen
van 2017 en 2018 samengevoegd. Deze oproep voor middelzware onderzoeksinfrastructuur werd door de UHasselt niet opengesteld. Er was wel
participatie van UHasselt-onderzoekers in dossiers die aan andere universiteiten werden ingediend. Een overzicht van goedgekeurde dossiers voor
middelzware of zware onderzoeksinfrastructuur is terug te vinden onder paragraaf 6.2.7 van dit jaarverslag.

UGent

Water Vapor Transmission Rate (WVTR)
tool for the characterisation of extremely
good moisture barrier materials for medical
micro-electronic implants and other
applications very sensitive to moisture

Herbert
De Smet

Wim
Deferme

/

In de jaren dat de FWO-oproep voor middelzware onderzoeksinfrastructuur niet door de UHasselt opengesteld wordt, kunnen UHasselt-onderzoekers
wel beroep doen op het BOF-apparatuurfonds om een vast bedrag voor confinanciering aan te vragen voor participatie in een aanvraag voor
onderzoeksinfrastructuur die aan een andere universiteit ingediend wordt.

UAntwerpen

Infrastructure for imaging nanoscale proces- Joke
ses in gas/vapour or liquid environments
Haderman

Marlies
Van Bael,
An Hardy

/

Financiering middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur
BOF-apparatuurfonds

In 2018 werd 1 dossier, met participatie vanuit de UHasselt en waarbij er cofinanciering uit het BOF-apparatuurfonds werd aangevraagd,
goedgekeurd. Binnen het BOF-apparatuurfonds wordt een budget gereserveerd om de gevraagde randapparatuur aan te kopen, zodra de
infrastructuur aan de partnerinstelling geïnstalleerd is.
Promotor - woordvoerder

Titel

UHasselt ZAP

Dante
Mantini
(KU Leuven)

Integrated Platform for
Closed-Loop Motor training and
adaptive Neuro-modulation

Raf Meesen, Pieter Meyns, Aankoop van randappaPeter Feys
ratuur om gebruik te kunnen maken van deze
infrastructuur.

Cofinanciering UHasselt

Beslissing FWO

€ 900.169

Cofin UHasselt

€ 98.109

/

Randapparatuur met
middelen BOF
Apparatuur-fonds

Zware Onderzoeksinfrastructuur
Binnen de FWO-oproep voor zware onderzoeksinfrastructuur werd 1 dossier ingediend waarbij UHasselt hoofdinstelling is en 2 dossiers waarbij
een UHasselt-Onderzoeksgroep participeert.
De Raad van bestuur van het FWO keurde in haar vergadering van 28 maart 2018 het dossier dat vanuit de UHasselt werd ingediend goed.

Goedgekeurd FWO
op lijst van KU Leuven

De resterende middelen, voorzien binnen het BOF-apparatuurfonds, worden toegevoegd aan het budget voor de eerstvolgende oproep voor
middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur in 2019.
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Aan-gevraagd Cofin
budget

Host institution Projecttitel

Promotor

Promotor UHasselt

UHasselt

HansGerd
Boyen

Hans-Gerd Boyen

HAXPES: een gebruikers platform voor oppervlakte en interfaze analyse als speerpunt
in het materiaal onderzoek voor Vlaamse
Academia en industrie

Aan-gevraagd
Cofin
budget

€ 1.674.069

Cofin
UHasselt

€ 561.628
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Er werd voor een derde 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. Op basis van de resultaten werden de nodige
bijsturingen besproken met de coördinatoren, het Dagelijks Bestuur en
de Raad van Bestuur. Enkele vaststellingen werden verder uitgezocht,
bijvoorbeeld: de vergelijking van het aantal schakelstudenten vanuit
Hogeschool PXL en UCLL.
De brochures kregen opnieuw een update (met relevante
opleidingslinken, contactenlijst) en een betere aanspreekwijze ten
aanzien van ‘schakelstudenten’ of ‘heroriënteerders’ van de andere
partnerinstelling.

Het samenwerkingsverband PXL-Level 5 bestaat uit de volgende
partnerinstellingen: Hogeschool PXL, PCVO Limburg, CVO-STEP en
PIVH.
Vanuit AUHL waren voor de graduaatsopleidingen al voorbereidingen
getroffen in functie van het erkennen van verworven competenties
met de mogelijkheid om een specifieke, opleidingsgebonden EVCprocedure uit te werken voor de graduaatsopleidingen. In 2018
werd een vernieuwde ‘Toelatingsproef Graduaatsopleidingen’
(TPG) voorbereid met de 5 associaties, maar waarbij de associaties
uit Antwerpen en Leuven vooral inhoudelijke expertise aanbrengen.
In de toekomst zal een overkoepelende Vlaanderenbrede proef op
een gezamenlijk platform aangeboden worden. Voorlopig werd in
overleg met Hogeschool PXL gekozen voor een van de 2 Vlaamse
versies: een proef van Arteveldehogeschool. De eerste TGP-proef zal
voor Hogeschool PXL in mei 2019 plaatsvinden. Tenslotte moesten ook
afspraken gemaakt worden met CNaVT in verband met een specifieke
taaltoets (B1) voor de toegang tot graduaatsopleidingen.

Uitbouw van opleidingsaanbod op
kwalificatieniveaus 5, 6 en 7 aansluitend
bij behoeften van de (regionale)
arbeidsmarkt en belangstelling
van een divers studentenpubliek
(generatiestudenten, herintreders, …).



15 februari 2019
 TNO Graduaat in het internet of things
 TNO Graduaat in de marketing- en communicatiesupport
 TNO Graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning
 TNO Graduaat in de hernieuwbare energiesystemen
Voor elke graduaatsopleiding werd een vervolgtraject van
90 studiepunten opgesteld naar de verwante PBA-opleiding.
Uitzondering is het graduaat verkeerskunde en mobiliteit waarvoor
geen professionele bacheloropleiding bestaat in Vlaanderen. Voor
alle nieuwe graduaatsopleidingen wordt een dagtraject voorzien.
De avondtrajecten die momenteel worden ingericht door PCVO
Limburg en CVO-STEP blijven behouden om een diverse instroom te
garanderen.
Een thematische werkgroep buigt zich over de vraag hoe drop-outs
uit de professionele bacheloropleidingen kunnen geheroriënteerd
worden naar de graduaatsopleidingen. Vooral het werkplekleren is
hierbij een grote uitdaging. Vandaar dat er zeer sterk wordt ingezet op
een optimale oriëntering waarbij de juiste student meteen op de juiste
plaats terechtkomt.
Naast participatie op Sid-ins en Verruim je horizon werd sterk
geïnvesteerd in specifieke sessies in scholen om het aanbod van de
graduaatsopleidingen in de markt te zetten.
Op niveau 6 werkte Hogeschool PXL vooral aan de voorbereiding van
de Engelstalige bachelor Communicatiemanagement. Voor UHasselt
waren er geen grote wijzigingen in 2018. In september 2018 erkende
de Vlaamse Regering wel de nieuwe, interuniversitaire ManaMa
Global Health. Hogeschool PXL en UHasselt werkten bovendien aan
de voorbereidingen rond hun nieuwe lerarenopleidingen (zie verder
in dit jaarverslag).

Uitwerking van een performante EVCprocedure operationeel vertaald in
procedures en bijhorende instrumenten.

In 2018 is hard gewerkt aan de voorbereiding van een aantal
graduaatsopleidingen.
De inkanteling van de PXL Level 5 HBO5-opleidingen aan de
Hogeschool PXL zit in de laatste rechte lijn. Volgende TNO-dossiers
werden ingediend:
31 mei 2018
 TNO Graduaat in de elektromechanische systemen
30 november 2018
 TNO Graduaat in de verkeerskunde en mobiliteit
 TNO Graduaat in de HVAC-systemen
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Om meer flexibiliteit in te bouwen in het curriculum en om opleidingen
de mogelijkheid te geven om een opleidingsgebonden EVCprocedure uit te werken, werd het EVC-reglement aangepast.
De aanpassing van de procedure heeft bovendien geleid tot meer
instapmogelijkheden (4 instapmomenten i.p.v. 2), en de doorlooptijd
van de procedure werd ingekort (4 maanden i.p.v. 6 maanden). Deze
wijziging werd ook opgenomen in het EVC-reglement en de bijhorende
documenten. Het is tegelijk een voorbereiding op het indalen van de
graduaatsopleidingen, dit zal immers een impact hebben op de EVCprocedure. In 2018 werden de eerste stappen gezet naar een EVC-

Naar de toekomst toe wil AUHL de EVC-procedure digitaliseren met
het oog op plan- en administratieve lastvermindering en de verwachting
dat het aantal dossiers kan toenemen via de graduaatsopleidingen. In
2018 heeft een groep werkstudenten van de opleiding PBA Toegepaste
Informatica een eerste deel van de flow gedigitaliseerd. In 2019 zal het
tweede deel van de procedure verder worden uitgewerkt.
Op Vlaams niveau werd ‘Het ontwerp van decreet betreffende een
geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties’
op 1 juni 2018 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
AUHL leverde in samenspraak met de andere associaties en eigen
partnerinstellingen feedback voor het advies van de Vlaamse
Onderwijsraad.
In 2018 werd maar 1 EVC-dossier behandeld. Het gaat hier over het
Switch 2IT-traject van de professionele bacheloropleiding toegepaste
informatica (voor opleidingsonderdelen: communication skills 1 & 2,
research project). De kandidaat ontving een ‘Bewijs van Bekwaamheid’
voor alle aangevraagde competenties. Voor UHasselt liepen er geen
procedures.

Uitwerking van een gezamenlijk beleid
van toelating op basis van afwijkende
toelatingsvoorwaarden en operationeel
vertaald in procedures en bijhorende
instrumenten.

In 2018 schreven 22 kandidaat-studenten zich in voor de procedure
afwijkende toelating (PAT), waarvan 19 met het oog op een inschrijving
aan Hogeschool PXL en 3 met het oog op een inschrijving aan de
UHasselt. Dit zijn 6 studenten meer dan in 2017.
21 kandidaten namen deel aan de test begrijpend lezen. Dit is een
genormeerde toets die wordt toegepast in heel Vlaanderen binnen
de procedure afwijkende toelating. Elf kandidaten haalden een
‘voldoende’ en 10 kandidaten kregen na een criteriumgericht interview
een positief advies voor toelating tot het hoger onderwijs door de
toelatingscommissie. In verhouding tot 2017 werd er 1 student minder
toegelaten via de PAT-procedure ondanks het hoger aantal initiële
aanvragen. Dit komt door het lager slaagpercentage op de test
begrijpend lezen.

# Toelating
verkregen

In 2018 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 volgen dit op.

Uitbouw van samenwerkingsverband
met HBO5-aanbieders (CVO-opleidingen
en Verpleegkunde) met het oog op een
afgestemd onderwijsaanbod, uitgezet
in leerladders en uitgerust voor de
uitvoering van de decretale opdrachten.

kader voor de graduaatsopleidingen. Dit zal verder uitgewerkt worden
in 2019.

# Geslaagd
op test begrijpend lezen



Verdere optimalisering schakeltrajecten
en heroriënteringstrajecten met het
oog op maximale benutting van deze
trajecten binnen de associatie, aangevuld
met complementaire trajecten buiten de
associatie om voor alle studenten een
geschikt opleidingstraject aan te bieden
dat aansluit bij hun mogelijkheden en
aspiraties.

TNO Graduaat in het bouwkundig tekenen
TNO Graduaat in de transport en logistiek
TNO Graduaat in de accounting administration
TNO Graduaat in het programmeren

# studieoriënterings-dossiers tijdig
ingediend



# aanvragen



Procedure
afwijkende
toelating

2.2. Naar een geïntegreerde hogeronderwijsruimte

Kandidaten PXL
Kandidaten UHasselt
Totaal

19
3
22

19
3
22

10
1
11

9
1
10
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De PAT-coördinatoren hebben op associatieniveau ook in 2018
regelmatig overlegd voor een verdere optimalisering van de
PAT-procedure en praktische voorbereiding. In 2018 zijn enkele
onderdelen vernieuwd en voor het eerst toegepast: aangepaste
criteria en een vernieuwde aanpak van het studieoriënteringsdossier,
het criteriumgericht interview en het evaluatieschema. Deze nieuwe
aanpak werd door de toelatingscommissie als positief ervaren. We
hebben immers kunnen vaststellen dat kandidaten beter reflecteren
bij het invullen van het dossier en dat het criteriumgericht interview
inhoudelijk is versterkt.

Taalproef

# Inschrijvingen mei 2018

# geslaagden
mei 2018

# Inschrijvingen september 2018

# geslaagden
september
2018

In 2018 werd voor het 4de academiejaar de taalproef van het
CNaVT georganiseerd (op associatieniveau). De taalproef werd in
2 periodes afgenomen, in mei 2018 en in september 2018. Dit was
telkens met het oog op inschrijving voor academiejaar 2018-2019.
Hierbij een overzicht:

Kandidaten PXL
Kandidaten UHasselt
Totaal

4
0
4

0
0
0

6
2
8

1
1
2

Verdere uitbouw van de samenwerking
tussen lerarenopleidingen in functie
van verdere professionalisering van
lerarenopleidingen en lerarenopleiders.

In het afgelopen werkjaar stond vanzelfsprekend de concrete
implementatie van de hervorming van de lerarenopleiding,
de inkanteling en hervorming van de specifieke lerarenopleiding (SLO)
van de CVO’s centraal, met alle concrete gevolgen voor de structuur
en organisatie van de lerarenopleidingen van de hogeschool en de
universiteit.
De finale contouren van de partnerships tussen hoger onderwijs
en de CVO’s STEP en LIMLO werden al vroeg in het jaar duidelijk.
Er werd een voorstel uitgewerkt waarin de krijtlijnen in verband met
de integratie van het personeel en de fractionele verdeling van de
middelen van CVO STEP en CVO LIMLO werd bepaald. Voor het
onderwijzend personeel werd een verdelingssysteem uitgeschreven
op Limburgs niveau. Juni 2018 was daarbij de voorlichtingsmaand,
terwijl de fractionele verdeling en toewijzing in november gebeurde.
De verdere officialisering zal vanaf januari 2019 zijn beloop kennen.

verkorte educatieve bachelor aan. De verkorte educatieve bachelor
secundair onderwijs en het educatief graduaat worden aangeboden
in een nieuw centrum binnen PXL-Education, genaamd Education UP,
onder leiding van Danny Robben (voormalig directeur CVO LIMLO).
UHasselt zal educatieve masters en een verkort programma aanbieden
(de vroegere SLO), maar in de loop van 2018 waren de gesprekken
met KULeuven voor de concrete invulling hiervan nog niet afgerond.

Verdere uitbouw van een
diversiteitsbeleid met het oog op
optimale participatie van verschillende
kansengroepen om de scholingsgraad in
Limburg en grensregio’s op te trekken en
een antwoord te bieden op behoeften op
de arbeidsmarkt.

Tenslotte werden ook de nodige overgangsmaatregelen en –
bepalingen vastgelegd voor studenten die nog een SLO hadden
aangevat in de loop van academiejaar 2017-2018.
Deze inkanteling en hervormingen werden herhaaldelijk besproken op
de samenkomsten van het Dagelijks Bestuur, met de nodige aandacht
voor de financiële en personeelsmatige implicaties van deze operatie,
en voor de specifieke situatie die in Limburg bestaat omdat de werking
van LIMLO over twee associaties, dus over vier partners dient verdeeld
te worden.
Eén van de realisaties van het Limburgs expertisenetwerk van de
lerarenopleidingen werd ook in 2018 nog voortgezet door de associatie,
met name het professionaliseringstraject ‘De mentor van
morgen’. In vier inhoudelijke sessies en een terugkomsessie worden
daarin (toekomstige) schoolmentoren, vakmentoren, klasmentoren
en stagementoren opgeleid die zich willen professionaliseren in hun
begeleidingsproces. Ook in het afgelopen jaar werd deze opleiding
voortgezet met een nieuwe groep. Uit het aantal inschrijvingen blijkt
wel dat deze formule best eens geëvalueerd en herdacht mag worden.
In 2018 startte de concrete uitvoering van het STEM-project (Science,
Technology, Engineering & Mathematics) dat op associatieniveau
werd uitgewerkt, en dat de AUHL op de kaart heeft gezet. Er werd een
gemeenschappelijke visie op STEM uitgewerkt en enkele handvaten
(model, patronen en evaluatietool) om deze visie te vertalen naar de
werkelijkheid in de lerarenopleidingen van de beide partnerinstellingen.
De uitgewerkte visie en methodiek kreeg de naam “STEMOOV” mee
en zal in 2019 via een studiedag wereldkundig worden gemaakt,
vermits deze uiteraard ook zeer bruikbaar is in het basis- en secundair
onderwijs. AUHL financiert één FTE, opgedeeld in enkele deeltijdse
medewerkers, tewerkgesteld in UHasselt en Hogeschool PXL, met
name Katrien Degrie, Lies Hamal, Caroline Hammels en Melissa Thys.

In 2018 had de werkgroep diversiteit van de AUHL vooral aandacht
voor de volgende topics: intervisie ondersteuningsmodel, aanpassingen
weblicenties compenserende software, het delen van ‘best practices’,
input voor beleids- en jaaractieplan en de uitwisseling van informatie
naar aanleiding van overleg op Vlaams niveau.

Het voortraject ‘Nederlands voor hoger onderwijs’ met workshops in
de instellingen hoger onderwijs ging door van 8 tot 27 juni en van 3
tot 14 september 2018. Het gaat hier over een samenwerking tussen
alle instellingen hoger onderwijs, het volwassenenonderwijs en het
Agentschap Integratie en Inburgering. Zowel Hogeschool PXL als
UHasselt organiseerden een workshop rond studievaardigheden in het
hoger onderwijs.
De associaties van Limburg en Antwerpen kwamen in december 2017
al eens een eerste keer samen in verband met het thema diversiteit.
Een tweede samenkomst volgde op 7 februari 2018 in Antwerpen.
Bij die gelegenheid werd het tutoraatproject van AUHA en het
ondersteuningsmodel van Hogeschool PXL gepresenteerd. Verder werd
van gedachten gewisseld over de volgende vraag: ‘Welke ambities en
engagementen zien we wenselijk/nodig om een hoger onderwijs te
realiseren dat gelijkheid, diversiteit en inclusie waar maakt? Zowel de
diversiteitscoördinatoren als beleidsmensen waren hierop aanwezig.

We organiseerden bovendien een uitgebreide vergadering vanuit
de nood om een aantal problematieken en initiatieven van beide
partnerinstellingen in kaart te brengen en om na te gaan of hier op
bepaalde vlakken een overkoepelende aanpak wenselijk is. We dachten
aan diverse raakvlakken (voor studenten met migratieachtergrond,
internationale studenten,…) in relatie tot interne diensten en externe
partijen (OCMW, Provincie, Stad Hasselt, Agentschap I&I, CVO’s,...).
Hieruit vloeide een initiatief voort waarbij 2 jobstudenten een inventaris
opmaken en een bevraging doen in verband met de administratieve en
psychosociale situatie van internationale studenten. Het rapport hiervan
wordt verwacht in 2019.

Op Vlaams niveau zijn er ook een aantal externe overleggroepen
waarin we als UHasselt, Hogeschool PXL en AUHL gezamenlijk
participeren:

Omwille van de overschatting van het aantal nodige licenties werd een
onderhandeling opgestart met Sensotec. De gesprekken leidden tot
een aanpassing van de overeenkomst, die vanaf februari 2019 ingaat.



Er werd een ondersteuningsmodel uitgebouwd in beide hoger
onderwijsinstellingen naar gelang noden en mogelijkheden in
elke instelling. Daarvoor werd regelmatig overlegd tussen de
zorgcoördinatoren van beide instellingen.













vertegenwoordiging AUHL in de VLOR-commissie ‘Diversiteit hoger
onderwijs’ (deze commissie werd in 2018 stopgezet);
deelname aan de Vlir-Vlhora werkgroep rond eenduidige registratie van kansengroepen in het hoger onderwijs.
vertegenwoordiging in de stuurgroep en in het promotorenoverleg
van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs Vlaanderen (SIHO);
deelname aan de stuurgroep van het EIF-project ‘Onderwijs Inburgering’ en de werkgroep ‘Voortraject’;
als lid van de werkgroep radicalisering/polarisering van het Departement Onderwijs;
als lid van de adviesgroep ‘vluchtelingen en onderwijs’ van de
VLOR (en de afronding van een verslag van deze strategische verkenning);
als voorzitter en deelnemer van de ronde tafel in verband met de
‘erkenning van competenties en kwalificaties tijdens het colloquium
‘vluchtelingen in het hoger onderwijs’ (op 24 april 2018 in het Paleis
der Academiën).

In december trad de AUHL bovendien toe tot de projectaanvraag
iSTEM die prof.dr. Wim Dehaene van KULeuven indiende bij Minister
Crevits. Hiervoor werd op 21 december 2018 een goedkeuring
ontvangen, zodat de concrete uitwerking van dit project in 2019 kan
beginnen.

Zo kwam een nieuwe structuur tot stand waarvoor vanaf juni 2019
zal kunnen ingeschreven worden. Hogeschool PXL biedt vanaf dan
een educatief graduaat, een educatieve bacheloropleiding en een
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2.3. Valorisatie, innovatie en ondernemerschap
TECH TRANSFER TEAM
Uitbouw van de TTO (Tech Transfer
Office) voor universiteit en hogeschool in
haar opdracht in functie van valorisatie
o.a. het octrooibeheer en de oprichting
van spin-offs voor zowel Universiteit
Hasselt als voor Hogeschool PXL.

De AUHL voert een strategisch beleid ter ondersteuning en
uitbreiding van een hoogwaardige onderzoeksomgeving, dat wordt
gedragen door de beide associatiepartners UHasselt en Hogeschool
PXL. Wat betreft onderzoek en innovatie is dit beleid vastgelegd in:
• Huidige Beleidsplan UHasselt;
• Beleidsplan Onderzoek en Innovatie 2017-2021 van de UHasselt;
• Beleidsplan Onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening
2016-2020 van Hogeschool PXL.
Ook in 2018 werd via een structureel overleg zowel op niveau van de
beleidstop (rector UHasselt, directeur PXL), als tussen de wederzijdse
diensten bevoegd voor Onderzoek, Dienstverlening en Valorisatie
(Dienst Onderzoekscoördinatie (DOC), Tech Transfer Office (TTO),
PXL-Research) het onderzoeks- en valorisatiebeleid van beide
instellingen en de toepassing ervan via concrete dossiers maandelijks
besproken en afgestemd.
Wat betreft innovatie en kennistransfer worden gedetailleerde plannen
en reglementen op basis van het overkoepelend beleid gezamenlijk
uitgewerkt en goedgekeurd op niveau AUHL (paragraaf 3):
• Beleidsplan TTO (IOF en interface) AUHL 2014-2018;
• IOF-reglement AUHL (nieuwe versie goedgekeurd in 2017);
• Valorisatiereglement AUHL (nieuwe versie goedgekeurd in 2018).
Met dit afgestemd beleid binnen de AUHL, zetten beide
associatiepartners gezamenlijk in op de verdere opbouw van
toepassingsgerichte kennis, de samenwerking met het bedrijfsleven en
de valorisatie van wetenschappelijk onderzoek.
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Het centrale TTO-team groeide van 6 VTE in 2014 naar 8 VTE in
2018. Waar het voor 2014 om 4,5 VTE IOF-ers ging (waarvan 2 VTE
research ondersteunende profielen), kon de TTO vanaf 2014 beschikken
over 4,5 VTE business developers in de 6 grote onderzoeksdomeinen
(met link naar de overeenkomstige PXL-expertisecellen), wat in 2018
doorgroeide naar 6,5 VTE business support die bij benadering alle
AUHL-onderzoeksdomeinen qua valorisatie afdekken.
Er is een goede samenwerking tussen de TTO/IOF en Hogeschool
PXL, en meer specifiek met PXL-Research, in het kader van onderzoek
en valorisatie opgebouwd:
 er is een maandelijks overleg met de beide directies (PXL-Research,
DOC en TTO) rond lopende dossiers en beleid in het kader van
onderzoek en valorisatie (doctoraten, projecten, beleid);
 wat betreft de TTO werd concreet afgesproken dat de Hogeschool
PXL beroep kan doen op de TTO in specifieke valorisatietrajecten
waarvoor de nodige expertise bij de TTO is opgebouwd (licentie,
proof-of-concept, business, spin-off, intellectuele eigendom (IE)),
uitgezonderd de dienstverleningsopdrachten die de Hogeschool
PXL volledig zelf afhandelt. De afgelopen jaren werd via concrete
dossiers een vertrouwensband opgebouwd tussen beide instellingen. Vanaf 2018 zal er naast de IOF-ers ook een vast aanspreekpunt voor Hogeschool PXL binnen de centrale TTO aangeduid worden voor intake van vragen en opvolging van dossiers;
 er zetelen twee structurele vertegenwoordigers vanuit Hogeschool
PXL in de IOF-raad;
 iedere IOF-er heeft binnen zijn mandaat de opdracht gekregen
voor het onderhouden van structureel overleg met en ondersteuning
aan de domeingerelateerde PXL-groepen in het kader van valorisatiedossiers (projecten, licenties, octrooien, IE). Sinds de nieuwe organisatiestructuur van onderzoek binnen Hogeschool PXL, werden
binnen de hogeschool managementcomités in het leven geroepen
die de beleidsuitvoering binnen de expertisecentra monitoren en
adviseren. In ieder managementcomité heeft de respectievelijke
IOF-mandataris een zetel;
 in 2018 werd met succes een tweede IOF-project (proof-of-concept) goedgekeurd met promotor Hogeschool PXL en onder begeleiding van UHasselt. In de toekomst wordt gemikt op 2 IOF-projecten per jaar vanuit Hogeschool PXL, met een wetenschappelijke
promotor van de UHasselt en onder begeleiding van de betreffende IOF-er;
- stimuleren van gezamenlijke projectaanvragen UHasselt en Hogeschool PXL gebeurt via tal van initiatieven, projecten en structureel
overleg, wat resulteerde in o.a.:
• EFRO-project Schakelfunctie (kennistransferdiensten Limburg, zijnde
de TTO UHasselt, PXL-Research, UCLL Quadri);
• SBO-project Ecocities (UHasselt Centrum voor Milieukunde, PXL
Bio-research);
• TETRA projecten bouwsector (UHasselt Bouwkunde (CERG),
PXL-energie en bouw).
• TETRA aanvraag entrepreneurship (indiening in januari 2019) met
UCLL, Hogeschool PXL en UHasselt, en rond explainable AI (tevens
in januari 2019 in te dienen) Hogeschool PXL en UHasselt.

Central administration | Chanselor

Managing director

TECH TRANSFER OFFICE

Director
Legal

Support
Marcom

Spin-off

PXL research

Business
Business developers (IOF)
Materials

ICT

Statistics
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Life
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Mobility

Business |
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Construction
and
Architecture

Research institutes | Faculties | PXL research groups

Opzetten van een structurele
samenwerking tussen de TTO en PXLResearch met het oog op een:
a. Gezamenlijke samenwerking met strategische
partners in de euregio.
b. Betere bereikbaarheid van het werkveld
en het verruimen en professionaliseren van
het dienstverleningsaanbod (extern versterkt
optreden).

Sinds 2017 vindt een 2-maandelijks structureel overleg plaats
tussen enerzijds de UHasselt, Dienst Onderzoekscoördinatie (DOC)
en Tech Transfer Office (TTO) en anderzijds directeur Onderzoek
en Dienstverlening (PXL-Research en PXL-expertisecellen). Tijdens
dit overleg worden de wederzijdse initiatieven inzake Onderzoek
en Innovatie besproken en wordt bekeken waar samenwerking,
ondersteuning of afstemming mogelijk is. Dit kan gaan over gezamenlijke
opleidingssessies voor onderzoekers, juridisch advies, gezamenlijk
inschrijven op nieuwe oproepen voor toegepast onderzoek op zowel
Vlaams als Europees niveau, deelname aan beurzen en actieve
participatie aan regionale innovatie-initiatieven.
De TTO is coördinator van het EFRO/SALK-project
‘Sectorinnovatie schakelfunctie’ dat de inbreng van innovatie
vanuit de Limburgse kennisinstellingen (UHasselt, Hogeschool PXL en
UCLL) naar (Limburgse) bedrijven en clusters wil faciliteren en verhogen.
De schakelfunctie wordt uitgevoerd via een tweesporen-aanpak:
enerzijds via inbreng van domeinspecifieke business developers
(IOF’ers) in de desbetreffende sectoren, en anderzijds via een
structurele en regio-brede kennistransfer-schakelfunctie tussen werkveld
(bedrijven én intermediairen) en de Limburgse kennisinstellingen (TT-

diensten) Hogeschool PXL, UCLL en UHasselt. Door de uitrol van dit
project versterken de linken en contacten tussen UHasselt en PXL (en
bij uitbreiding UCLL en KU Leuven Diepenbeek), zowel tussen de TTdiensten als tussen de onderzoekers onderling. Ook de contacten met
belangrijke actoren in de regio worden door dit project versterkt. We
gaan ervan uit dat dit de komende jaren zal resulteren in een verhoging
van visibiliteit en gezamenlijke projecten in samenwerking met het
werkveld.
Ook in 2018 kon PXL-Research met specifieke vragen (IP,
juridische overeenkomsten, NDA, …) voor advies bij TTO terecht. Er
wordt nauwer overleg gepleegd over o.m. valorisatiekaders voor
dienstverlening en contractonderzoek. Zowel de samenwerking tussen
zowel stafmedewerkers PXL-Research en juristen van TTO, maar ook
tussen onderzoekshoofden en –coördinatoren van Hogeschool PXL
en de respectievelijke IOF-mandatarissen (waarvan enkelen ook
formeel zetelen in de managementcomités van de expertisecentra
van Hogeschool PXL) verloopt vlot, hetgeen resulteert in enkele
nieuwe succesvolle gezamenlijke initiatieven (o.a. SBO-aanvraag van
Hogeschool PXL rond ketenaanpak bij problematische echtscheiding,
i.s.m. de faculteit Rechten van de UHasselt). Dit bevestigt de
meerwaarde van deze werking binnen de AUHL.
Sinds maart 2017 heeft PXL-Research tevens een nieuwe business
developer aangetrokken die zich o.a. specifiek op valorisatie toelegt.
In 2018 werd o.a. een tweede ‘proof of concept’ voor de voor de
m-assist gehonoreerd. Dit valorisatietraject zal in 2019 verder lopen.
De IOF-ers zijn geregeld in contact met de managementcomités van
de speerpunten PXL en zetelen in de jaarlijkse PWO-jury waardoor ze
zicht hebben op het lopende onderzoek. De structurele wisselwerking
tussen Hogeschool PXL en TTO/IOF is verder uitgebouwd. De
betrokkenen hebben elkaar beter leren kennen. We verwachten in
2019 mooie vervolgtrajecten.
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Uitbouw van gezamenlijke initiatieven
ter ondersteuning en stimulering van
ondernemerschap, met Student StartUp
als concretisering daarvan.

StudentStartUP definieert ondernemen heel ruim:
studenten die een fuif organiseren, maatschappelijke projecten
uitwerken, een innovatief idee bestuderen of een eigen bedrijf
oprichten… Kortom, de meest diverse ondernemende vaardigheden
versterken studenten voor de toekomstige arbeidsmarkt. Of zij dan later
ambtenaar, ondernemer of werknemer worden, is niet echt van belang.
Met de juiste ondernemende skills hebben ze belangrijke troeven
in handen om levenslang te leren. Het is voor studenten die deze
ondernemende competenties willen aanscherpen, of een stap verder
willen gaan en hun eigen zaak willen starten, dat StudentStartUP
het aanspreekpunt wil zijn. StudentStartUP speelt hiermee in op een
actuele behoefte. Het aantal starters breekt nog bijna ieder kwartaal
records en de omkadering groeit gelijkmatig. Ondernemen is meer dan
ooit hip. TV-formats zetten starters in de kijker. Via wedstrijden worden
de beste ideeën bekroond. De overheid biedt ondersteuning en tal van
privé-instellingen rollen een specifieke dienstverlening uit om starters bij
te staan. Deze positieve dynamiek leidt ertoe dat, volgens cijfers van
het Vlaams Steunpunt Economie en Ondernemen, momenteel 60% van
de jongeren tussen 18 en 29 jaar overweegt om als zelfstandige te
starten. Steeds meer ‘dromers met een idee’ transformeren tot durvers
en doeners die daadwerkelijk de koe bij de horens vatten. Deze trend is
ook merkbaar aan UHasselt en Hogeschool PXL waar StudentStartUP
door de toegenomen naambekendheid en mond-tot-mondreclame het
voorbije jaar opnieuw aan populariteit heeft gewonnen.

Het EFRO Project Pitch Please kende tijdens de voorgaande
academiejaren een groot succes en kreeg een vervolg voor de
komende twee jaren vanaf november 2018 in Pitch Please
Entrepreneurial Talent. Het is nog steeds de bedoeling om in
samenwerking met Stad Hasselt via events en acties ondernemerszin
te triggeren en ondernemerschap te initiëren bij jongeren tussen 17 en
25 jaar. De focus ligt sterker dan voordien op het leren ontdekken wie
je bent, wat je kan en wat je wil.
StudentStartUP wil faciliteren en verbinden. Het gaat dan over allerlei
verbindingen: studenten onderling, studenten met externe experten en
adviseurs, plus het Limburgse ondernemersnetwerk. StudentStartUP
kan beroep doen op een uitgebreid netwerk van experten en
ondernemerscontacten om de studenten snel en efficiënt in de juiste
richting te sturen bij de uitwerking van hun idee. Bij de top drie van
adviserende organisaties horen in 2018: SBB Accountants & Adviseurs,
Senior Consultants Vlaanderen en Limburg Startup.
Naast het inspireren van studenten om meer
ondernemend te handelen, helpt StudentStartUP de
student verder van idee tot eigen onderneming. Afhankelijk
van de fase waarin het voorstel zich bevindt, bekijkt men samen
welk traject of stappenplan best gevolgd wordt. De student kan een
uitgebreid netwerk van experten consulteren die gratis advies geven
over alle facetten die relevant zijn bij de opstart van een zaak. In 2018
werden in totaal 193 (UHasselt = 79, PXL = 114) studenten begeleid
via StudentStartUP. De profielen zijn gevarieerd, studenten komen uit
diverse opleidingen. Het gaat over starters met enige ervaring, maar
ook over studenten die zonder idee aankloppen bij StudentStartUP.
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2.4. Professionalisering en expertise-uitwisseling

Uitwerken van initiatieven in kader van
het convenant wetenschapscommunicatie
en bijdragen in het maatschappelijk
verspreiden van wetenschap, onderzoek,
innovatie en onderzoeksresultaten met
oog op sensibilisering voor wetenschap
en techniek en stimulering tot het volgen
van wetenschappelijk en technologisch
gerichte opleidingen. Makerspace
wordt verder uitgebouwd als een
open, multidisciplinair, technologisch
‘maaklabo’ waar jong en oud met
technologieën kunnen experimenteren
en begeleide technologieworkshops,
-bijscholingen of -cursussen kunnen
volgen.

De activiteiten in het kader van wetenschapscommunicatie worden
jaarlijks uitgevoerd op basis van het activiteitenplan dat door
het departement EWI wordt goedgekeurd, en dat kadert in de
convenant wetenschapscommunicatie. Hierin worden ook jaarlijks
de KPI’s vastgelegd waaraan de activiteiten dienen te voldoen. Ook
in 2018 werden de vooropgestelde KPI’s gehaald en ruimschoots
overtroffen. Let wel: in principe zou het Convenant tussen de Vlaamse
Gemeenschap en de associaties van de Vlaamse Gemeenschap
betreffende de ondersteuning van de activiteiten van de expertisecellen
wetenschapscommunicatie 2013-2017 aflopen per 31 december
2017. Deze convenant werd echter met een jaar verlengd om de
voorbereiding van een nieuwe convenant met een werkingsperiode
van opnieuw vijf jaar in optimale omstandigheden mogelijk te
maken, vandaar dat de rapportering nog volgens dezelfde regels en
voorschriften verliep als in de voorbije vijf jaar.
De AUHL behaalt in 2018 de kritische performantie-indicatoren
zoals bepaald De AUHL behaalt in 2018 de kritische performantieindicatoren zoals bepaald in het convenant, en overtreft ruimschoots de
opgelegde minima. In vergelijking met 2017 kunnen we vaststellen dat
het activiteitsniveau opnieuw is gestegen, wat vermoedelijk te maken
heeft met onder meer het grotendeels wegvallen van de inspanningen
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die vorig jaar dienden te gebeuren in het kader van de evaluatie van
het convenant en een vergroting van het personeelseffectief (met eigen
financiering, dus buiten de financiering door het convenant).
Het werkingsjaar 2018 was dus in meerdere opzichten een
overgangsjaar. Het convenant 2013-2017 werd met een jaar verlengd,
terwijl intussen het convenant 2019-2023 in de steigers
stond. Deze nieuwe convenant brengt een aantal nieuwe elementen
mee, waaronder:
 de verhoging van het totaalbudget voor Vlaanderen van (afgerond)
€ 177.000 naar 2 miljoen euro, wat voor AUHL een stijging betekent van afgerond € 127.000 naar € 147.000. Dit komt mede
doordat het sokkelbedrag is verhoogd van 64.000 naar 75.000
euro;
 niettegenstaande de associaties de contractanten blijven ten opzichte van de Vlaamse overheid, werd op vraag van VLUHR een
gemengde VLIR-VLHORA werkgroep wetenschapscommunicatie
opgericht om de uitvoering van het convenant voor te bereiden en
op te volgen. Deze werkgroep wordt ondersteund door een beleidsmedewerker in de VLIR.
 naast de regionale werking zetten de expertisecellen nog meer in
op Vlaanderenbrede initiatieven in verhouding tot hun aandeel in
het convenant: het nieuwe online platform wetenschapinvlaanderen, een Vlaanderenbreed netwerk van wetenschapscafés en de
Dag van de Wetenschap;
 indien de KPI’S niet worden gehaald, dan wordt slechts een gedeelte van het saldobedrag van 20 % van de jaarsubsidie uitbetaald.
Er ontstond pas op het einde van 2018 duidelijkheid over welke
Vlaanderenbrede projecten effectief zouden doorgaan en hun
concrete invulling, zodat het in de praktijk onmogelijk bleek om reeds
in 2018 hiervoor veel voorbereidende activiteiten op het getouw te
zetten.
Verder werd het werkingsverslag 2017 ingediend bij het departement
Economie, Wetenschap en Innovatie en werd dit zonder opmerkingen
goedgekeurd.

Openstellen en ontsluiten van
professionaliseringsaanbod voor de
partnerinstelling gericht op verwerving
van zowel basiscompetenties van
beginnende medewerkers als op
specialistische en verdiepende
competenties van ervaren medewerkers.

In overleg met de onderwijsdiensten van UHasselt / Hogeschool PXL
en de Adviesgroep Onderwijs-Student werden enkele gezamenlijke,
prioritaire opleidingsnoden omgezet in professionaliseringstrajecten.
Als resultaat van het overleg van de werkgroep innoveren en creëren
in hoger onderwijs (i.s.m. Innovatiecentrum Limburg) bood AUHL
opnieuw een workshop pitchen aan beide partnerinstellingen aan.
Bart Van Loon gaf op 18 januari een sessie rond pitchen voor mensen
die een onderwijsinnovatieproject wilden indienen. Er bleek eerder al
dat dit een gunstig effect had op de goedkeuring van de projecten.
Op aangeven van de werkgroep werd een digitale reader gestart rond
onderwijsinnovatie, deze wordt geregeld aangevuld. Verder werd ook
een inspirerend interview over het toekomstig hoger onderwijs gefilmd
met Bert Van der Zwaan (toenmalig rector Universiteit Utrecht).
De bedoeling van de opleiding ‘waarderend coachen (train
the trainer)’ was om na te gaan hoe lectoren en docenten nog beter
kunnen begeleid worden van ‘lesgever’ naar ‘coach’. De eerste sessie
vond op 7 december 2017 plaats met 16 onderwijsondersteuners. Een
tweede sessie volgde op 18 januari 2018. De onderwijsondersteuners
van UHasselt kwamen achteraf nog een derde keer samen om uit
te wisselen. De evaluatie lokte lovende reacties uit. Een bijkomend
voordeel was dat de onderwijsondersteuners van beide instellingen
elkaar goed hebben leren kennen.
Vanuit AUHL werd deelgenomen aan de jury bij de afronding van
een professionaliseringstraject voor startende docenten van UHasselt.
Men ontving in 2018 de erkenning van de Basiskwalificatie Onderwijs
(BKO). Dat is een label dat door Nederlandse universiteiten in het

overkoepelende VSNU-verband is geïntroduceerd.
Op 25 januari 2018 namen meer dan 200 personeelsleden deel
aan de onderwijs- en inspiratiedag in verband met het thema
‘onderwijsinnnovatie en –technologie’. Bij de aanvang rond de middag
werd een broodlunch/drankje voorzien in de ontvangstruimte waar
ook een expositie plaatsvond met enkele demonstraties van innovatieve
& technologische onderwijstoepassingen, zoals: SWIVL, Tecol (KULAK
– Televic Education) en Tablio (PXL). Er werd in plenum gestart met
een panelgesprek op basis van stellingen rond onderwijsinnovatie
en -technologie. Guy Tegenbosch modereerde het gesprek met Wim
De Boer (Bloomwise), Jonas De Raeve (VOKA), Wouter Hustinx
(Hogeschool PXL) en Ralph Bisschops (student UHasselt), aangevuld
met input van Peter Hinssen op basis van een video-interview.
Deelnemers hadden vervolgens de keuze uit 2 categorieën van
workshops. Diverse sprekers van Vlaamse en Nederlandse hogescholen
en universiteiten bevestigden de coördinatie van een workshop.
Een eerste reeks van workshops was gericht op de onderwijspraktijk
(het aanleren van tools):
• Blended learning – Christine Lippens (UAntwerpen)
• Serious gaming – Vicky Vermeulen (Howest)
• Activerend lesgeven met diverse tools – studenten PXL-Education
• Gebruik van instructievideo – Jo Gregoor (Hogeschool PXL)
• Flipped classroom: wel of niet geflipt? –
Monique Snoeck (KU Leuven)
• Gebruik van open leermaterialen
– Robert Schuwer (Fontys Hogeschool)
Een tweede reeks workshops was gericht op het onderwijsbeleid
(nadenken over een aanpak):
• Ontwerpen en succesvol inzetten van je (digitale) leeromgeving –
Wim De Boer (Bloomwise)
• Examen op afstand – Koen Verhulst (Vives).
• Distance learning – Koen Timmers en Mario Gielen (Hogeschool
PXL – UHasselt)
• Open education MOOC’s – Wouter Hustinx (Hogeschool PXL)
• Hoe omgaan met sociale media? – Hervé Van de Weyer (Hogeschool PXL)

Voor een volledig overzicht van de realisaties en initiatieven ondernomen
in het kader van wetenschapscommunicatie wordt verwezen naar het
werkingsverslag wetenschapscommunicatie AUHL 2018.

Minimum KPI per jaar

Behaalde KPI 2018

Verschil minimum KPI
en behaalde KPI 2018

Behaalde KPI 2017

Verschil KPI 2017 en
KPI 2018

SD 1

60

263

+ 203

205

+ 58

SD 2

5

167

+ 162

107

+ 60

SD 3

1

56

+ 55

42

+ 14

SD 4

50

336

+ 286

288

+ 48

SD 5

1

36

+ 35

14

+ 22
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2.5. Uitbouw gezamenlijke ondersteunende diensten
Uitbouw van een gezamenlijk
internationaal loket voor uitgaande
en inkomende studenten waar
expertise gebundeld en gedeeld kan
worden in het belang van goede
ondersteuning en begeleiding van
internationaliseringsstudenten.

De Dienst Internationalisering en Ontwikkelingssamenwerking van
UHasselt werd in 2017 onder de directie Onderzoek gebracht. Aan
Hogeschool PXL blijft internationalisering onder de verantwoordelijkheid
van de directie onderwijs en student. Dat betekent dat even moest
gezocht worden naar de juiste benadering voor de afstemming. Vanuit
deze nieuwe situatie werden voor academiejaar 2017 – 2018 afspraken
gemaakt rond 3 nieuwe topics: focusland als (wisselend) jaarthema,
de interdisciplinaire inleefstages (gepland in de zomer van 2019) en
de ondersteuning voor Engels (met de komst van een ‘Fullbright English
assistant’).
In verband met dit laatste punt gaat het over een ‘Fullbright English
Teaching assistant’ die door UHasselt werd aangetrokken en die in
associatieverband ingezet wordt. Dat betekent dat Hogeschool PXL hier
ook beroep op kan doen. Naast enkele ingerichte opleidingssessies
en workshops, is de assistent een aanspreekpunt voor ‘proofreading’.
Deze ervaring werd als zeer positief ervaren, hetgeen geleid heeft tot de
aanvraag van een nieuwe assistent.
In 2018 is contact gelegd met Belcham (Belgisch-Amerikaanse Kamer
van Koophandel) met betrekking tot ondernemingsgerichte stages in
de Verenigde Staten. Dit leidde niet meteen tot een overeenkomst op
langere termijn, maar 2 studenten verkregen een korting op hun visum
voor een stage in de VS.
Samenwerking met Ecuador
Het is in het bijzonder met de Universidad Técnica del Norte (UTN) van
Ecuador dat UHasselt en Hogeschool PXL samenwerken rond onderwijs,
onderzoek en (maatschappelijke) dienstverlening. Er wordt een mooi
samenspel gezocht tussen Hogeschool PXL, UHasselt en AUHL. Het gaat
hier over een specifiek uit te proberen samenwerkingsmodel tussen
UTN en Hogeschool PXL/UHasselt, waarbij AUHL een inspirerende
en verbindende rol tracht te spelen. UTN ondertekende in 2017 al een
Memorandum of Understanding (MOU) met Hogeschool PXL, UHasselt
ondertekende in maart 2018 een MOU met de Universidad Téchnica
del Norte.
In 2018 liepen 2 ‘VLIR UOS south initiative’ projecten:
• ‘A course for innovative teaching and research practice for teacher
trainers in Ecuador’ (PXL-Education) werd afgerond in 2018 met een
bezoek aan Ecuador.
• ‘Improving research skills of healthcare professors to enhance evidence based practice in Northern Ecuador’ (PXL-Healthcare en Revalidatiewetenschappen en Kinesiterapie UHasselt) is begin 2018 opgestart.
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In het verlengde hiervan werden enkele bezoeken georganiseerd in
Ecuador (maart en november 2018) en België (oktober 2018) waarbij
niet alleen aan concrete projecten werd gewerkt, maar waarbij op
diverse niveaus werd nagedacht over inhoudelijke prioriteiten, strategie
en aanpak. Reeds goedgekeurde projecten zouden kunnen leiden
tot nieuwe initiatieven met diverse faculteiten en departementen, zo
vormen ze samen een basis om expertise te delen tussen de betrokken
instellingen. Op 29 mei werd daarom een Ecuador Forum georganiseerd
met deelnemers van beide partnerinstellingen. Hier hoorden een 15-tal
deelnemers over de lopende projecten en werden nieuwe initiatieven
besproken. Met deze samenkomst hoopten we diverse initiatieven
te combineren en daardoor efficiënter samen te werken. Er liepen
bijvoorbeeld ook een 4-tal studenten van Hogeschool PXL stage in
samenwerking met UTN. UHasselt diende bovendien een Erasmus
Mobility in, maar werd hier niet voor gehonoreerd. Verder nam UHasselt
het initiatief om interdisciplinaire stages te organiseren, onder meer
in Ecuador (UTN). Studenten Toerisme van Hogeschool PXL werkten
hiervoor een reisgids uit.
Mede op basis van de eerste ervaring in Ecuador was Hogeschool
PXL bereid om een VLIR UOS Zuid-project in te dienen voor Cambodja.
AUHL kon hierbij faciliteren via contacten met VVOB en VLIR UOS. Het
educatief project in Cambodja werd goedgekeurd en kon ook in 2018
starten.
EAIE-conferentie
Van 11 tot 14 september vond de EAIE-conferentie en -beurs
plaats in Genève. Tijdens deze beurs deelde de AUHL een stand met
‘Flanders Knowledge Area’ en de andere associaties van Vlaamse
hogeronderwijsinstellingen.
Reisbeurzen voor studenten
VLIR-UOS stelt jaarlijks een aantal reisbeurzen ter beschikking van
Vlaamse studenten om hen de kans te bieden terreinervaring op te doen
in een ontwikkelingsland binnen een academische context en hen bewust
te maken van de ontwikkelingsvraagstukken in een geglobaliseerde
wereld.
In 2018 trokken 26 UHasselt-studenten en 16-PXL studenten van de
AUHL met een VLIR-UOS reisbeurs naar het Zuiden. In totaal gingen
67 PXL-studenten op stage in het Zuiden. Ter informatie: de reisbeurzen
vallen intussen niet meer onder de associatie, maar worden rechtstreeks
aan de instellingen toegekend via het ‘Global Minds’-programma.
De voorbereidings- en terugkomsessies werden opnieuw op
associatieniveau georganiseerd. Vanaf het najaar van 2015 werd
hiervoor overgeschakeld naar UCOS (Universitair Centrum voor
ontwikkelingssamenwerking). Zo werd er op 3 februari, 26 mei, 10
november en 1 december 2018 een voorbereidingsdag voor stages in het
Zuiden georganiseerd op de UHasselt campus in Hasselt. Deze sessies
worden gegeven door UCOS. Daarnaast vonden aan Hogeschool PXL 3
sessies ‘Veiligheid en gezondheid’ plaats (05/02/2018, 07/05/2018
en 08/10/2018) en twee debriefingssessies (26/05/2018 en
24/09/2018).

Sensibiliseringsinitiatieven
Sinds 2018 vallen deze activiteiten onder het ‘Global Minds’programma, en is dit niet langer een afzonderlijke financiering. De
doelstelling is om studenten en personeel meer bewust te maken van
ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingsproblematiek. De activiteiten
kunnen verschillende vormen aannemen: workshop, colloquium,
conferentie, openbare les, voordracht, lessenreeks, ….

In de samenwerkingsovereenkomst zijn 4 evaluatiemomenten per
academiejaar voorzien. De kostprijs van de samenwerking met een
externe partner voor psychotherapeutische begeleiding bedroeg in
2018 in totaal € 15.456,52. Deze hulpverlening is gratis voor studenten.
In 2017-2018 verzorgde CGG/LITP vzw 135 begeleidingssessies voor
UHasselt-studenten. Vanuit PXL werden 122 studenten aangemeld, 581
begeleidingsgesprekken volgden.

Huisvesting
• Keuzevak North-South
Tijdens het academiejaar 2017-2018 organiseerde de UHasselt
deze sensibiliseringscyclus als een interdisciplinair keuzevak voor
studenten van de associatiepartners.
• Wereldavond
De wereldavond is een event voor en door internationale studenten
op de agora van de UHasselt, met jaarlijks ca. 300-350 deelnemers (14 maart 2018).
• Fair trade week
Deze week staat in het teken van de Fair Trade met o.a. een Fair
Trade panelgesprek, Fair Trade ontbijt aan de UHasselt (8-12 oktober 2018).

Uitbouw van instellingsoverschrijdend
aanbod sociale voorzieningen in
samenwerking met regionale partners.
De AUHL beschikt over een adviesgroep sociale (en studenten)
voorzieningen, bestaande uit de coördinator en resp. het diensthoofd
studentenvoorzieningen van de UHasselt en Hogeschool PXL.

Psychosociale begeleiding - samenwerking
voor tweedelijnsopvang
In 2018 initieerde Universiteit Hasselt in naam van de
partnerinstellingen van AUHL een nieuwe open offerteaanvraag
op vlak van psychotherapeutische diensten. Hierdoor kwam een
samenwerkingsovereenkomst met CGG/LITP vzw tot stand die tijdens het
huidige academiejaar instaat voor de psychotherapeutische begeleiding
van studenten van Hogeschool PXL en UHasselt.
Dankzij de samenwerking met een externe gespecialiseerde partner
kunnen de Universiteit Hasselt en de Hogeschool PXL beroep doen op
een multidisciplinair team met een voldoende groot expertisenetwerk
voor de psychologische dienstverlening aan haar studenten. De
studenten komen in principe niet op een wachtlijst terecht, maar kunnen
binnen de 5 werkdagen na aanmelding op intake. Indien het nodig is om
een psychologische begeleiding of therapie op te starten, zal dit binnen
de 7 dagen gebeuren. Indien er veel nieuwe aanmeldingen zijn, kan
de wachttijd langer zijn. Wanneer verdere psychiatrische begeleiding
nodig blijkt, kan CGG/LITP vzw de student doorverwijzen naar een
samenwerkende psychiater.

De huisvestingsdiensten van de UHasselt en de twee Limburgse
hogescholen (Hogeschool PXL en hogeschool UC Leuven-Limburg)
beheren een gezamenlijk kamerbestand in Diepenbeek/Genk/Hasselt;
dit wordt jaarlijks bevestigd in een samenwerkingsakkoord.
Tabel: overzicht aantal studentenkamers en –studio’s in Diepenbeek,
Genk en Hasselt in 2018 in het kamerbestand.

2017-2018

Aantal studentenkamers/ -studio’s

Diepenbeek

1843

Genk

228

Hasselt

720

Totaal

2791

De samenwerkende onderwijsinstellingen controleren het kameraanbod
op de privémarkt op voorgeschreven normen inzake attesten
brandverzekering, uitbatingsvergunning, enz. Het gebruik van het
modelhuurcontract is verplicht om toegelaten te worden tot het
kamerbestand.
De
bekendmaking
van
het
kamerbestand
gebeurt
via lijsten, een kotbestand op internet (http://www.
studentenkamerslimburg.be),
een
affichecampagne,
enz.
In 2018 werd de front-end van de website van het kamerbestand
grondig vernieuwd. Via een onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaandelijke bekendmaking, werd deze opdracht aan het bedrijf
Service Point Belgium gegund. De nieuwe website (http://www.
kotatlimburg.be) werd in oktober 2018 gelanceerd.
In 2018 telde het kamerbestand een zeer gevarieerd aanbod van
2791 moderne studentenkamers en studio’s op 221 adressen. Van de
beschikbare 2791 studentenkamers werden 969 modelhuurcontracten
geregistreerd door de huisvestingsdienst van de Universiteit Hasselt en
282 contracten voor Hogeschool PXL.
De gemiddelde huurprijs bedroeg in 2018 voor een studentenkamer
260,80 euro per maand en voor een studio 390,16 euro per maand.
De huurprijzen voor de studentenkamers in Diepenbeek/Hasselt/Genk
liggen gemiddeld lager dan in andere universiteitssteden.
Er wordt een gezamenlijke verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
afgesloten voor student-huurders van de drie onderwijsinstellingen, die
met een modelhuurcontract een kamer uit het officiële kamerbestand
huren. De verzekering dekt de kosten van de studenthuurder voor
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schade aan kamer en de reeds aanwezige inboedel, voortvloeiend
uit brand-, aansprakelijkheid-, water-, glas- en ontploffingsschade.
Wel is er een vrijstelling van ongeveer 242 euro (aangepast aan het
gezondheidsindexcijfer) ten laste van diegene die verantwoordelijk is
voor de schade.
De huisvestingsdiensten van de onderwijsinstellingen zijn gedurende
het volledige academiejaar ter beschikking van studenten, ouders en
verhuurders, om informatie en advies te verstrekken. Voor studenten met
een modelhuurcontract bemiddelen de huisvestingsdiensten bovendien
bij geschillen. Tijdens het jaar 2018 waren de meest voorkomende
problemen: het niet terugbetalen van de huurwaarborgen, het niet of
laattijdig uitvoeren van herstellingen, het ontbreken van transparante
afrekeningen en vooral vragen tot vroegtijdige beëindiging van het
huurcontract. De klachten aangaande een slechte hygiëne op de
koten blijven miniem. Uitzonderlijk worden er wel eens vochtproblemen
gemeld.

Catering
De UHasselt legde afspraken vast met de studentenrestaurants van
de hogescholen PXL en UC Leuven-Limburg zodat alle UHasseltstudenten ook in deze instellingen terecht kunnen voor maaltijden aan
gesubsidieerd tarief. Deze regeling werd in het bijzonder voor studenten
uit de integrerende opleidingen voorzien.

Mobiliteit
Verhuur van fietsen
Dankzij de samenwerking met Vzw Alternatief kunnen studenten - mits
betaling van € 70 waarborg - gratis een studentenfiets huren. Het Fietspunt
VEDO, gevestigd in gebouw D van de universiteit in Diepenbeek, staat in

voor het verhuur, nazicht en herstel van fietsen.

Fonds van de Limburgse Studieleningen

In academiejaar 2017-2018 werden 542 fietsen aan UHasselt-studenten
en 129 fietsen aan Hogeschool PXL ontleend.

Er werd in 2007 een overeenkomst getekend betreffende de
kapitaalsinbreng in het Limburgs Studiefonds (in 2012 gewijzigd in het
Fonds van de Limburgse Studieleningen) voor het verlenen van renteloze
studieleningen aan studenten. De (toen nog) 3 Limburgse hogescholen
en universiteit werden partner door de storting van elk respectievelijk €
100 000.

In gebouw D van de universiteit te campus Diepenbeek is het VEDOfietsherstelwerkplaats gevestigd. VEDO is een project van sociale
tewerkstelling, waar wekelijks zo’n 52-tal herstellingen aan fietsen
worden uitgevoerd door VEDO-werknemers. Het fietspunt VEDO staat in
voor verhuur, nazicht en herstel van fietsen. Er worden plannen gemaakt
om voor VEDO ook een servicepunt te voorzien op campus Elfde Linie
van Hogeschool PXL.
Omwille van een thuiskomprincipe worden niet enkel de huurfietsen
maar ook persoonlijke studentenfietsen door VEDO hersteld. Het
thuiskomprincipe houdt in dat een fiets zodanig wordt hersteld dat de
student veilig de terugweg naar huis of kot kan aanvangen.
VEDO zorgt ook voor campusstewards, die toezicht houden op
gebouwen en de parkings en fietsenstallingen te campus Diepenbeek
controleren.

Het Fonds van de Limburgse Studieleningen wordt beheerd door het
provinciebestuur van Limburg en verstrekt, op advies van een commissie
waarin alle deelnemende partners zetelen, renteloze studieleningen aan
minvermogende studenten, die terug te betalen zijn na het beëindigen
van de studies.
Dit studiefonds is er voor studenten die:
• studeren aan een Limburgse instelling voor hoger onderwijs;
• na akkoord van het Studiefonds, studeren aan een instelling
voor hoger onderwijs buiten Limburg;
• deelnemen aan Europese uitwisselingsprogramma’s;
• na akkoord van het Studiefonds, deelnemen aan andere
uitwisselingsprogramma’s.

Campuspas
Vanaf januari 2014 werd het gratis busvervoer te Hasselt en tussen
Hasselt en campus Diepenbeek afgeschaft. De UHasselt en Hogeschool
PXL hebben met De Lijn een andere formule uitgewerkt zodat hun
studenten nog steeds voordelig met de bus op dit traject kunnen reizen:
de campuspas. Met een campuspas kan de student onbeperkt reizen in
de zones Hasselt (zone 1), Diepenbeek (zone 4) en Lutselus (zone 38).
De onderwijsinstellingen betalen per rit € 0,4250 (prijs gekoppeld aan
het officieel tarief van de Buzzy Pazz). Studenten kunnen voor € 20 een
campuspas bij de diensten studentenvoorzieningen aankopen.

Het maximumbedrag bedraagt € 3.000 per aanvrager/jaar. In totaal
keerde het Fonds in 2018 88 effectieve studieleningen uit. In 2017 werd
aan 25 studenten van Hogeschool PXL een lening toegekend en dit voor
een totaalbedrag van € 59.500. Voor UHasselt werden er in 2018 7
leningen goedgekeurd, voor een totaal leningsbedrag van € 12.500.

Opvolging en uitwerking van het
gezamenlijke sportaanbod zoals
opgenomen in het sportbeleidsplan
van de AUHL in verdere structurele
samenwerking met de UCLL uitbouwen.
Het sportdecreet van 3 april 2009 kent subsidies toe aan de associaties
(voor 2018 € 80.273,23 op jaarbasis aan de AUHL) voor de aanvullende
uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van
de studentensportvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en
hogescholen. In het kader van dit decreet werd vanuit de Associatie
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
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uitdrukkelijk is opgenomen in het decreet, en omvat o.m. volgende
actiepunten:
• de uitbouw, coördinatie en promotie van het sportaanbod;
• het verder uitwerken van het sportaanbod, aangepast aan de 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;
• het optimaliseren van de werking van de sportdiensten;
• het opmaken van een samenwerkingsovereenkomst Studentensport
Limburg.
Het sportbeleidsplan is volledig instellingsoverschrijdend uitgewerkt en
zet ook de associatie-overschrijdende samenwerking voort die bestaat
tussen de sportdiensten binnen de AUHL en deze van de UC LeuvenLimburg.
Voor een gedetailleerd overzicht van het sportaanbod in 2018, verwijzen
we naar het jaarverslag Sport 2018.

Uitbouw van het cultuuraanbod voor
studenten.
In 2017 werd onder impuls van AUHL een nieuw studenten- en
personeelskoor opgericht. Het associatiekoor Akorin wordt geleid
door Elisabeth Alders en houdt wekelijkse repetitiemomenten. Het bestuur
bestaat uit Rob Declerck (PXL), Marc Thoelen (UHasselt) en Stijn Janssen
(AUHL). Akorin heeft zich in 2018 vooral toegelegd op ledenwerving
en repertoriumuitbouw. Dit laatste resulteerde in een zeer gesmaakte
optredens tijdens het ‘Euregional Student Forum’ van 9 mei 2018 en
de Hasseltse Korendag ‘Bekoorlijk’, op zondag 25 november 2018, in
de Ambtswoning van de Gouverneur in Hasselt. AUHL ondersteunt het
koor nog steeds op diverse wijzen (financieel, campagne, opvolging),
maar in september 2018 werd een koormanagement aangesteld van
leden die specifieke functies op zich willen nemen, met onder meer: een
koorsecretaris, een verantwoordelijke voor events, etc. Zo wordt gehoopt
dat het koor zichzelf sterker kan versterken.
Er werd verder ingezet op de uitwerking van het gezamenlijk
cultuuraanbod voor studenten van de UHasselt en Hogeschool PXL.
In wat volgt wordt ingezoomd op de activiteiten die gezamenlijk,
op associatieniveau, worden georganiseerd (in sommige gevallen
‘associatieoverschrijdend’ omwille van een bijkomende samenwerking
met de UC Leuven-Limburg).
‘Student Take Off’ is de algemene studentikoze start van het academiejaar
georganiseerd door UHasselt, Hogeschool PXL en UC Leuven-Limburg.
Traditioneel vindt deze plaats op de eerste woensdag van oktober op
het Kolonel Dusartplein in Hasselt. In 2018 was dat op 3 oktober.
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Ook in 2018 boden de UHasselt en Hogeschool PXL in samenwerking
met UCLL hun studenten een gratis filmpremière aan. In de mate van het
mogelijke wordt er steeds getracht een Belgische film voor te schotelen.
In dit kader werd de film ‘Niet Schieten’ vertoond. 309 studenten waren
aanwezig.
Dankzij een samenwerkingsakkoord met het Cultuurcentrum Hasselt,
kunnen UHasselt-studenten op vertoon van hun studentenkaart genieten
van een korting van 50% op elke voorstelling in het Cultuurcentrum
Hasselt.
Sinds september 2013 werd de CJP-kaart vervangen door de ‘Europese
Jongerenkaart EYCA’ en lanceerde men het merk ‘BILL’.
Alle PXL-studenten krijgen vanuit de Cultuurdienst een gratis lidmaatschap
bij BILL. Hierdoor kunnen zij het EYCA-logo op de studentenkaarten
zetten zodat PXL-studenten over heel Europa aan verminderd tarief aan
cultuurbeleving kunnen doen. De hogeschool betaalt hiervoor het BILLlidgeld vermenigvuldigd met 20% van het aantal studenten. In 2018
kwam dat neer op € 5913,13. De UHasselt koos ervoor niet samen te
werken met BILL.

UHasselt
De Raad van Bestuur van de UHasselt heeft in september 2015 het
investeringsplan inzake de infrastructurele uitbouw van de UHasselt
goedgekeurd en hiermee opdracht gegeven tot de initiatie van meerdere
bouw- en renovatiedossiers om zo de toegenomen behoeften ten
gevolge van de groei te ondervangen. Dit ambitieuze programma werd
op de Raad van Bestuur van oktober 2018 nog verder uitgebreid.
Een beknopt overzicht voor 2018
 Bouw nieuwe faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen (BEW) Campus Hasselt.
De voorontwerpen die gemaakt werden door het aangestelde ontwerpbureau stootten in het tweede kwartaal op een aantal belangrijke bemerkingen van de vergunningverlenende overheid. Kwartaal 3
en 4 werden gebruikt om een alternatieve oplossing uit te werken.


Sinds het academiejaar 2017-2018 kunnen studenten UHasselt en
Hogeschool PXL genieten van een culturele tegemoetkoming
van 50 % van de betaalde inkomprijs voor alle culturele activiteiten van
de Culturele Centra in Limburg en de Muziekodroom (Hasselt) met een
maximum tegemoetkoming van € 30 per student per academiejaar.
In 2018 keerde de UHasselt 13 culturele tegemoetkomingen voor een
bedrag van € 117 uit. Hogeschool PXL zette in 2018 in op cultuur op de
campus en bood deze tegemoetkoming niet meer aan.
Naar jaarlijkse traditie organiseerden de UHasselt en Hogeschool PXL
opnieuw de ‘Kruip in je pen’-poëziewedstrijd voor studenten.
Het thema van de wedstrijd was “letters in omgeving”. De prijsuitreiking
vond op 21 maart 2018 plaats. 26 UHasselt-studenten en 49 PXLstudenten zonden een gedicht in. Deze keer werd er een publieksprijs
uitgereikt. De publieksprijs verliep via de Facebookpagina. De stemronde
zorgde voor 15.493 post-clicks en meer dan 7.700 postinteracties en
een totaal bereik van 70.882 accounts. Het diner, klassiek het moment
waarop de prijzen worden uitgereikt, werd bijgewoond door 77
deelnemers.
In het voorjaar van 2018 werd er een Jazz Night georganiseerd in Café
Café in samenwerking met de partners van UHasselt en UCLL. De avond
bestond uit een educatief en een vrij luik.



Applicatiecentrum voor Beton en Bouw - Campus Diepenbeek.
De bouwwerken werden aangevat waarbij bijzonder veel aandacht
gegeven werd aan de bijzonder zware funderingen en de constructie van een zeer speciale proefwand die het hart zal vormen voor de
bouwtechnische onderzoeken van het toekomstige labo.



Refugehuis en Witte kazerne - Herkenrodekazerne Hasselt centrum.
Na het verkrijgen van alle nodige vergunningen is de privaatontwikkelaar gestart met de realisatie van zijn deel van de site. Pas na het
bouwen van de parking zal de UHasselt de renovatiewerken voor
de Witte Kazerne en het Poortgebouw kunnen aanvatten. De nodige
voorbereidingen hiertoe werden reeds getroffen.



Incubator
Een ontwerpbureau werd aangesteld om het gewenste plan van eisen om te zetten in technische plannen en bestekken die als basis
zullen dienen voor de aanbesteding van de werken.



Wetenschapspark gebouw 5 + 7
Er werd een akkoord bereikt met de nv Wetenschapspark voor de
koop/verkoop van gebouw 5 en 7 op het wetenschapspark fase 1.
Gebouw 7 zal als eerste gerenoveerd worden overeenkomstig het
plan van eisen van de faculteit Revalidatiewetenschappen. Zodra
de Witte Kazerne in de Hasseltse binnenstad in gebruik kan genomen worden, zal het Instituut voor Mobiliteit verhuizen uit gebouw 5,
waarna ook hier opfrissingswerken zullen gebeuren.

Zowel Universiteit Hasselt als Hogeschool PXL hebben in 2018 opnieuw
een aantal infrastructuurwerken gerealiseerd en (samen) ondersteunende
voorzieningen aangekocht.
Hierbij een overzicht van de dossiers die samen opgestart en nog
lopende zijn in 2018:
- psychotherapeutische begeleiding van studenten;
- Blackboard licenties;
- beveiliging van de gebouwen.
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Renovatie en uitbreiding gebouw D - Campus Diepenbeek.
• Chemietoren
De ruwbouwwerken voor het nieuwe gebouw voor zowel didactische als onderzoekslaboratoria en kantoren voor scheikunde werd
aangevat. In de tweede jaarhelft werd beslist om de initiële plannen
uit te breiden met een extra bouwlaag.
• Renovatie daken
Een groot renovatieproject voor de daken van gebouw D werd geïnitieerd en grotendeels uitgevoerd in 2018.
• X-lab
Er werd een opdracht aan het ontwerpbureau gegeven om plannen
op te maken voor een X-lab waar exploratorisch en grensverleggend
interdisciplinair cross-over onderzoek kan gebeuren.

De Raad van Bestuur van UHasselt heeft de nodige middelen voorzien om in het kader van alle bouw- en renovatieprojecten te investeren in duurzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn voor de hand
liggende elementen als zonnepanelen en extra isolatie. Ook het
systematisch toepassen van LED-verlichting en het installeren van een
warmte-krachtkoppelingen werden goedgekeurd.



Naast deze grote bouw- en renovatiedossiers werden er ook talrijke
instandhoudingswerken en opfrissingen gerealiseerd aan o.a. daken,
auditoria en sanitaire blokken.
















Hogeschool PXL
Hogeschool PXL realiseerde onderstaande investeringen op campus
Diepenbeek:
 materialen en toestellen voor de praktijken biotechnologie en groenmanagement werden uitgebreid;
 aankoop van een box ventilator;
 er werd een jaarabonnement voor gebruik van cursusmateriaal afgesloten;
 er werden licenties aangekocht om docenten en studenten te laten
werken met PCB design software;
 labo-opstellingen voor labo elektrische machines;
aankoop van een vermogen meettoestel voor ventilatietoestellen;
 aankoop van materialen voor EMA;
 vervangen van een motorrem + sturing;
 aankoop van 5 PLC’s met bijhorend terminals;
 voeding voor IOT modules + elektronica materiaal;
 aankoop osciloscopen, desoldeerbouten en – materiaal;
 aankoop multimeters voor opleiding HBO5;
 aankoop van Smart Home HBO5;



aankoop van materiaal voor projecten en labo opstellingen;
aankoop van een topografie toestel;
aankoop Eisspeicher;
aankoop van onderdelen voor het maken van een elektrische kast
voor een motoropstelling;
uitbreiding van de server ter ondersteuning van het onderzoeksproject
‘smart factory’;
aankoop van onderdelen voor de klimaatplafonds;
aankoop CO² sensoren;
aankoop flowfinder;
aankoop robot KUKA;
voortzetting van de gebouwen scanning;
aankoop van een 3D printer voor Makerspace.

Er werd een veiligheidsuitrusting voor de praktijken groenbeheer
aangeschaft in het kader van de preventie op campus Diepenbeek.
Bovendien werden voor Makerspace (UHasselt / Hogeschool PXL) een
lasersnijder en een 3D printer aangekocht.
Op campus Hasselt realiseerde Hogeschool PXL de volgende
investeringen:
 plaatsen van folie op ramen fase 1;
 vervangen van de parkingverlichting;
 aankoop meubilair ifv multifunctionaliteit van lokalen;
 regenwaterrecuperatie;
 uitbreiding elektriciteit E009/E010;
 aankoop doorstromer (plaatsing 2019);
 aankoop fietsenstalling (plaatsing 2019);
 verbouwing docentenkamer, afwerking Pasen 2019.
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2.6. Relatie secundaire scholen
Afgestemde communicatie naar
instroomveld met oog op sterke
profilering van AUHL-partners.

Zowel de UHasselt als Hogeschool PXL hanteren een eigen benadering
van de secundaire scholen en hebben daarbij specifieke ‘targets’ in het
bereiken van de gewenste instroomdoelstellingen. De UHasselt dient
zich daarbij te richten op laatstejaarsstudenten met de potentie om af
te studeren op masterniveau. Voor de hogeschool is het gewenste
instroomniveau diverser vermits er na de inkanteling van de HBO5
graduaatsopleidingen worden aangeboden vanaf september 2019.
Daardoor worden afgestudeerden van TSO en BSO nadrukkelijk
geïnformeerd en aangetrokken.
Toch kunnen er een aantal activiteiten gezamenlijk op associatieniveau
worden ondernomen inzake informatieavonden en voorlichting met
betrekking tot de studiekeuze in de secundaire scholen.
Heel wat middelbare scholen organiseren informatieavonden
voor laatstejaarsleerlingen en hun ouders over studeren in het
hoger onderwijs. Daarop worden vaak zowel de Universiteit Hasselt als
Hogeschool PXL gevraagd. Waar mogelijk en wenselijk wordt er dan
ook gestreefd naar een gezamenlijke presentatie, zoals GO NoordLimburg (in de locatie Lommel), de scholengroep Sint-Trudo in Sint Truiden,
scholen in Hasselt, Lanaken en Tongeren. Een Powerpointpresentatie
wordt steeds door de beide communicatiediensten samen aangemaakt.
Deze aanpak loont en vindt steeds verdere uitbreiding naar nieuwe
scholen, onder meer in Diepenbeek (PSSD).

2.7. Additionele activiteiten
Om deze gezamenlijke aanpak op een meer gestructureerde wijze
te onderbouwen met secundaire scholen in Limburg en de gemeenten
errond, werd beslist om ontmoetingslunches te organiseren met
scholen van alle koepels. Met de directies van de scholen van het
GO! werd een samenkomst georganiseerd op 26 februari, waarop
de directies met een 30-tal personen zeer goed vertegenwoordigd
waren. Een tweede samenkomst op 14 juni, dit keer met de directies van
Provinciale onderwijsnet, werd eveneens druk bijgewoond.
Een nieuw concept dat in 2018 zeer succesvol werd uitgerold waren
de “Proefdagen”, een initiatief dat voortvloeide uit een van de
ontmoetingslunches. Een eerste editie vond plaats op 8 november,
terwijl al meteen een tweede datum in maart 2019 was ingepland. In
dit concept krijgen leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs de
kans om kennis te maken met de verschillende opleidingen die UHasselt
en Hogeschool PXL aanbieden en tegelijk te proeven van de unieke
sfeer binnen onze instellingen. Scholen kunnen hun leerlingen inschrijven
voor sessies naar keuze, naargelang hun eigen interesses. Hierbij is er de
keuze voor een voormiddag, een namiddag of een hele dag. Leerlingen
die meer interesse hebben in een universitaire opleiding of die twijfelen
tussen universiteit of hogeschool, kunnen die dag hun ervaringen opdoen.
Concreet betekent dit dat leerlingen kunnen opteren om in de voormiddag
een sessie mee te volgen op Hogeschool PXL en in de namiddag een
sessie te volgen op de Universiteit Hasselt of omgekeerd. Er werd een
centrale ontvangstplaats voorzien (Grenslandhallen te Hasselt) vanwaar
busvervoer werd georganiseerd tussen de verschillende campussen.
In totaal namen 19 scholen deel aan deze eerste editie in 2018, met
globaal meer dan 1.000 leerlingen. De samenwerking tussen de
universiteit en de hogeschool werd als een grote meerwaarde ervaren
door beide partijen.

Naast de hierboven beschreven doelstellingen is de AUHL nog
werkzaam op een aantal andere terreinen. De realisaties hiervan voor
2018 worden in deze rubriek kort toegelicht.

initiatief komend jaar zou verderzetten. Daarvoor werd samen met AUHL
contact gelegd met Stichting ‘Euregio Maas Rijn’, waarvan trouwens ook
een projectsubsidie werd bekomen.

A Academische Openingszitting

Als voorbereiding op het Euregional Student Forum werden bezoeken
gebracht aan Maastricht, Heerlen, Luik en Aken. Deze contacten
waren erg inspirerend voor onze studentenvertegenwoordigers. In het
verlengde hiervan werd op 27 maart eveneens een bezoek gebracht
aan Gate 15, een plek voor studenten in Antwerpen, die ondersteund
wordt door de Antwerpse associatie. Mede door deze ervaringen is op
het einde van 2018 door de nieuwe studentenraad van AUHL gekozen
voor de uitwerking van een concept ‘Student Hotspot’, een huis van de
student in Hasselt.

De AUHL opent jaarlijks samen met haar partnerinstellingen UHasselt
en Hogeschool PXL het nieuwe academiejaar in het Cultuurcentrum
Hasselt. Dit jaar vond de opening plaats op maandag 1 oktober, met als
centrale thema ‘Leraarschap en lerarenopleiding’. Traditioneel
stonden een toespraak van algemeen directeur Ben Lambrechts en
rector Luc De Schepper op het programma. Daarnaast was er ook een
panelgesprek over het centrale thema, met vertegenwoordigers van
de twee belangrijkste onderwijskoepels, de heer Geert Schelstraete
van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Raymonda Verdyck van
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Daarnaast waren
er twee vertegenwoordigers van de lerarenopleidingen van onze
eigen partnerinstellingen: Marc Hermans (departementshoofd PXLEducation) en Katrien Struyven (Docent Onderwijskunde UHasselt). Het
panelgesprek werd gemodereerd door Indra Dewitte, en het verloop
ervan werd vastgelegd in een originele overzichtstekening.
Traditiegetrouw verklaarde de rector van de UHasselt bij het slot van de
zitting het academiejaar voor geopend.
B Website AUHL
De website van de associatie (www.auhl.be) kreeg geregeld een
inhoudelijke update van onder meer de jaarlijks aan te passen gegevens
en data, foto’s en verslaggeving over diverse activiteiten, enkele
contactgegevens en dergelijke. Daarnaast werden de voorbereidingen
getroffen voor de start van een Facebookpagina en een webshop, met
het oog op de verspreiding van de STEMOOV-materialen.
C Ondersteuning werking studentenraad AUHL (StuRa
AUHL)
De studentenraad AUHL organiseerde op 9 mei 2018 voor een eerste
keer een ‘Euregional Student Forum’, waarop een 30-tal studenten
(en personeelsleden) van universiteiten en hogescholen uit de Euregio
aanwezig waren. Dit evenement stond in het teken van 50 jaar ‘mei
1968’ en vond exact 1 jaar na de goedkeuring van een VLOR-advies
over studentenparticipatie plaats. Bedoeling was de betrokkenheid en
participatie van de studenten(vertegenwoordigers) te inspireren en te
versterken.
In de voormiddag werd gestart met een panelgesprek van
studentenvertegenwoordigers uit Duitsland, Nederland en België over
studentenparticipatie en de toekomst van hoger onderwijs. Nadien
volgde een lunch in PXL Congress. Namiddag konden de aanwezigen
deelnemen aan workshops in de Oude Gevangenis van UHasselt.
Hier werd nagedacht over studentenparticipatie, onderwijsinnovatie en
samenwerking op Euregionaal niveau. Dan volgde een de afronding met
een presentatie van de voorstellen en een afsluitende receptie, waarop
het associatiekoor Akorin een optreden gaf. Na deze leerrijke ervaring,
is vrijwel meteen afgesproken dat EDLAB van Maastricht University het
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D Overleg met de andere associaties
De 5 associatievoorzitters komen gemiddeld 3 tot 5 keer per jaar samen.
De directeurs van de associaties houden een informeel 2-maandelijks
overleg. Enkele belangrijke agendapunten van 2018 zijn: procedures PAT
(afwijkende toelating) en EVC, lerarenopleiding, graduaatsopleidingen,
wetenschapscommunicatie, hervorming secundair onderwijs en STEM.
Het valt hierbij op dat de associaties voornamelijk focussen
op onderwijsthema’s, minder op andere basisfuncties van een
hogeschool of universiteit, zoals onderzoek en dienstverlening.
Het gaat enerzijds over items die met specifieke opdrachten van
associaties te maken hebben (bijv. de procedures) en anderzijds zijn
het issues die actueel zijn omwille van de veranderingen (bijv. HBO5,
lerarenopleiding en wetenschapscommunicatie). Over het algemeen
komen vooral agendapunten aan bod die zowel universiteiten als
hogescholen aanbelangen en dan in het bijzonder op het kruispunt
van die samenwerking: lerarenopleiding, schakelen en heroriënteren,
wetenschapscommunicatie, …
E Nieuw beleidsplan
Het huidige beleidsplan rondt af in 2018. Vanaf 2019 treedt een nieuw
beleidsplan in voege dat loopt tot en met 2024. Ter voorbereiding van
dit nieuwe beleidsplan, werden in 2018 de volgende voorbereidingen
getroffen:
 analyse van relevante beleidsdocumenten, evoluties in hoger onderwijs en ontwikkelingen in de partnerinstellingen;
 uitwisseling met directies, andere betrokkenen van beide partnerinstellingen (i.v.m. evaluatie en planning) en Vlaamse associaties (i.v.m.
opdrachten);
 interne evaluatie van huidig beleidsplan AUHL (realisatiegraad, relevantie voor nieuw beleidsplan) en een SWOT-analyse;
 Interne besprekingen en overleg tijdens Dagelijks Bestuur.
Op 13 december keurden de Raad van Bestuur en Algemene
Vergadering van AUHL het nieuwe beleidsplan goed.
Het plan is ingedeeld in 5 domeinen: (1) onderwijs, (2) onderzoek,
innovatie & dienstverlening, (3) studenten, (4) allianties met specifieke
stakeholders en (5) diverse overkoepelende samenwerkingsthema’s. In
totaal werden 24 beleidsdoelen geformuleerd. (Zie deze link: www.
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3
auhl.be/PUB/Over-AUHL/Missie-en-beleidsplan.) Het geeft op een
geactualiseerde wijze weer wat de werking en rol van de AUHL feitelijk
is en brengt de samenwerking tussen UHasselt en Hogeschool PXL in een
nieuwe dynamiek.
Het beleidsplan wordt verder uitgewerkt en geconcretiseerd op basis
van actieplannen. Van daaruit worden activiteiten gepland die specifiek,
meetbaar en tijdsgebonden zijn en bovendien toegewezen worden
aan bepaalde personen, diensten en instellingen. Vanaf de start in
januari 2019 zal ook het ‘nieuwe jaaractieplan’ in voege treden, zodat
de looptijd overeenkomt met de jaarlijkse begroting, het jaarverslag en
de jaarrekening. Het nieuwe beleidsplan en het jaaractieplan zullen de
basis vormen voor de verslaggeving in 2019.

3.1.

Financieel
verslag

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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3.2.

Verantwoording van
het financieel beheer

3.2.1 De variantieanalyse
3.2.1.1 De variantieanalyse - Variantieanalyse – huidig
boekjaar t.o.v. vorig boekjaar 2017
Figuur 1
VASTE ACTIVA
In 2018 werden geen investeringen uitgevoerd.
VLOTTENDE ACTIVA
Vordering t.o.v. de partners
De totale dotatie aan de AUHL wordt volgens de volgende
verdeelsleutel geïnd:
UHasselt (54%)
PXL (46%)
Op het einde van 2018 werden al de bijdragen voor 2018 voldaan
door de partners.
De overlopende rekeningen hebben betrekking de voorafbetaling aan
het staatsblad voor de publicatie.
Het boekjaar 2018 wordt afgesloten met een bedrag van € 381.525,aan liquide middelen.
Figuur 2
EIGEN VERMOGEN
Het Eigen Vermogen bekomt men door de te bestemmen winst/verlies
van het boekjaar te vermeerderen met het gecumuleerde resultaat van
vorig boekjaar (-€ 142.288 + € 448.784).
VREEMD VERMOGEN
De werkingsschulden hebben betrekking op een openstaande schuld
t.o.v. de leveranciers.
De overlopende rekeningen omvatten de kosten i.v.m. de te betalen
roerende voorheffing op de te verkrijgen creditintresten op de rekening.
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AUHL
Figuur
1
Overzicht werkbladen

1.

BALANS NA WINSTVERDELING

Figuur
2
Overzicht werkbladen
1.

HORIZONTALE ANALYSE

BALANS NA WINSTVERDELING

Jaarrekening 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

codes

JR - Boekjaar
2018

JR - Boekjaar
2017

20/28

892

1.377

Absolute
wijziging

Relatieve
wijziging

- 485

I.

Oprichtingskosten

20

0

0

+0

II.

Immateriële vaste activa

21

0

0

+0

### Materiële vaste activa
A.

Terreinen en gebouwen

C.

1.377

- 485

22

0

0

+0

0

0

+0

0

0

+0

Installaties, machines en uitrusting

23

0

0

+0

1.
2.

231
232

0

0

+0

Die volle eigendom zijn van de vereniging
Overige
Die volle eigendom zijn van de vereniging
Overige

0

+0

1.377

- 485

- 35,22 %

1.
2.

241
242

892

1.377

- 485

- 35,22 %

0

0

+0

25

0

0

+0

Overige matriële vaste activa

26

0

0

+0

1.
2.

261
262

0

0

+0

0

0

+0

27

0

0

+0

Die volle eigendom zijn van de vereniging
Overige

Activa in aanbouw en voortuitbetalingen

Financiële vaste activa

B.

C.

Verbonden entiteiten

28

0

0

+0

280/1

0

0

+0

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

280
281

0

0

+0

0

0

+0

282/3

0

0

+0

282
283

0

0

+0

0

0

+0

Andere financiële vaste activa

284/8

0

0

+0

1.
2.

284
285/8

0

0

+0

0

0

+0

29/58

723.289

781.757

- 58.467

0

0

+0

Aandelen
Vorderingen en borgtochten in contanten

V.

Vorderingen op meer dan één jaar
A.

Handelsvorderingen

290

0

0

+0

B.

Overige vorderingen

291

0

0

+0

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

B.

0

+0

IV.

Bestemde fondsen

13

0

0

+0

140

306.496

448.784

- 142.288

141

0

0

+0

15

0

0

+0

Overgedragen winst

VI.

Kapitaalsubsidies

VOORZIENINGEN
A.

16

0

0

+0

160/5

0

0

+0

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

160
161
162
163/5

0

0

+0

0

0

+0

0

0

+0

0

0

+0

168

0

0

+0

17/49

417.685

334.350

+ 83.335

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

Handelsschulden

175

0

0

+0

1.
2.

1750
1751

0

0

+0

0

0

+0

176

0

0

+0

Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Leveranciers
Te betalen wissels

Andere schulden

179

0

0

+0

1.
2.
3.

1790
1791
1792

0

0

+0

0

0

+0

0

0

+0

42/48

417.685

334.350

+ 83.335

42

0

0

+0

43

0

0

+0

430/8
439

0

0

+0

0

0

+0

122.157

39.966

+ 82.191

+ 205,65 %

122.157

39.966

+ 82.191

+ 205,65 %

0

0

+0

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

+0

Voorraden

30/36

0

0

+0

A.

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

30/31
32
33
34
35
36

0

0

+0

0

0

+0

B.

Financiële schulden

0

0

+0

0

0

+0

0

0

+0

0

0

+0

37

0

0

+0

40/41

341.635

297.504

+ 44.130

+ 14,83 %

C.

41

302.736

294.384

+ 8.351

+ 2,84 %

415

0

0

+0

VIII. Geldbeleggingen

50/53

0

0

+0

Liquide middelen

54/58

381.525

484.252

- 102.727

X.

Overlopende rekeningen

490/1

129

0

+ 129

20/58

724.181

783.134

- 58.953

TOTAAL DER ACTIVA
Balanspost voorzien in huidig boekjaar maar niet voorzien in vorig boekjaar

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

E.

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten
1. Belastingen
2. Bezoldigingen en sociale lasten
Andere schulden
1.
2.
3.

- 21,21 %

- 7,53 %

X.

Leveranciers
Te betalen wissels

D.

F.

VB = 0

Kredietinstellingen
Overige leningen

Handelsschulden
1.
2.

Overige vorderingen

IX.

Schulden op ten hoogste één jaar

1.
2.

B.

+ 24,92 %

D.

0

+ 1146,75 %

- 31,71 %

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

0

IX.

- 31,71 %

C.

3

waarvan niet-rentedragende vorderingen of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente
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- 7,48 %

(-)

Voorzieningen voor risico's en kosten

1.
2.
3.
4.
5.

+ 35.779

VB = 0

+0

0

A.

3.120

+0

0
0

SCHULDEN

38.899

+0

0

VIII. Schulden op meer dan één jaar

40

- 142.288

0

12

B.

Handelsvorderingen

448.784

0

Herwaarderingsmeerwaarden

VII.

A.

306.496

0

+0

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Relatieve
wijziging

100

0

Bestellingen in uitvoering

Absolute
wijziging

101

0

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

10/15
10

JR - Boekjaar
2017

Beginvermogen

2915

Voorraden en bestellingen in uitvoering
A.

VII.

29

JR - Boekjaar
2018

III.

B.

VLOTTENDE ACTIVA

codes

Permanente financiering

Overgedragen verlies

0

E.

Fondsen van de vereniging

### B.

V.

892

Die volle eigendom zijn van de vereniging
Overige

EIGEN VERMOGEN

A.

- 35,22 %

Jaarrekening 2018

PASSIVA

I.

24

Leasing en soortgelijke rechten

A.

- 35,22 %

Meubilair en rollend materieel

D.

F.
IV.

892

22/91
22/92

1.
2.
B.

22/27

HORIZONTALE ANALYSE
absolute en relatieve wijziging JR 2018 - JR 2017

absolute en relatieve wijziging JR 2018 - JR 2017

Vervallen obligaties, coupons en borgtochten
onttvangen in contanten
Rentedragend
Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA
VB = 0

44
440/4
441
46

0

0

+0

45

0

0

+0

450/3
454/9

0

0

+0

0

0

+0

295.528

294.384

+ 1.144

480/8

0

0

+0

4890
4891

0

0

+0

295.528

294.384

+ 1.144

492/3

0

0

+0

0

0

10/49

724.181

783.134

48

- 58.953

+ 24,92 %

+ 0,39 %

+ 0,39 %

- 7,53 %

Balanspost voorzien in huidig boekjaar maar niet voorzien in vorig boekjaar
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Figuur 3

Overzicht werkbladen

2.

RESULTATENREKENING

HORIZONTALE ANALYSE
absolute en relatieve wijziging JR 2018 - JR 2017

Jaarrekening 2018

I.

Bedrijfsopbrengsten

1.672.900

- 11.851

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

VII.

72

0

0

+0

Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies

73

110.800

109.800

+ 1.000

+ 0,91 %

E.

Andere bedrijfsopbrengsten

74

1.550.249

1.563.100

- 12.851

- 0,82 %
- 6,24 %

Bedrijfskosten

(-)

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Inkopen
Wijzigingen in de voorraad (toename -, afname +)

(1.803.277)

(1.697.367)

- 105.910

60

0

0

+0

600/8
609

0

0

+0

0

0

+0

Diensten en diverse goederen

61

1.802.792

1.696.357

+ 106.435

C.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

0

0

+0

630

485

1.010

- 525

631/4

0

0

+0

635/8

0

0

+0

640/8

0

0

+0
+0

H. Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten

(-)

649

0

0

Bedrijfswinst

(+)

70/64

0

0

Bedrijfsverlies

(-)

64/70

(142.228)

(24.467)

0

0

+0
+0

Financiële opbrengsten

75

- 117.762

A.

Opbrengsten uit financiële vaste activa

750

0

0

B.

Opbrengsten uit vlottende activa

751

0

0

+0

C.

Andere financiële opbrengsten

752/9

0

0

+0

65

(59)

(56)

-3

650

0

0

+0

Financiële kosten
A.

Kosten van schulden

B.

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

C.

Andere financiële kosten

(-)

0

+0

56

+3

+ 5,71 %

- 117.765

- 480,23 %

0

Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening

(-)

65/70

(142.288)

(24.523)

76

0

0

+0

760

0

0

+0

761

0

0

+0

762

0

0

+0

D.

Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa
Andere uitzonderlijke opbrengsten

VIII. Uitzonderlijke kosten

(-)

763

0

0

+0

764/9

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

662

0

0

+0

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

Minderwaarden bj de realisatie van vaste activa

E.

Andere uitzonderlijke kosten

F.

Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten

663

0

0

+0

664/8

0

0

+0
+0

669

0

0

Winst van het boekjaar

(+)

70/66

0

0

Verlies van het boekjaar

(-)

66/70

(142.288)

(24.523)

VB = 0

Post voorzien in huidig boekjaar maar niet voorzien in vorig boekjaar

- 5,71 %

0

0

E.

- 481,31 %

59

70/65

Uitzonderlijke opbrengsten

- 51,96 %

651

(+)

- 117.765

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: € € 127 748,00

+ 6,27 %

652/9

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening

Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa
B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële
vaste activa
C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke
risico's en kosten
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60/64

B.

A.

IX

- 0,71 %

D.

G. Andere bedrijfskosten

VI.

Relatieve
wijziging

1.661.049

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa
E. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in
uitvoering en handelsvorderingen (toevoegingen +,
terugnemingen -)
F. Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen +,
bestedingen en terugnemingen -)

V.

70/74

Absolute
wijziging

70

1.
2.

IV.

JR - Boekjaar
2017

Omzet

A.

III.

JR - Boekjaar
2018

A.

### C. Geproduceerde vaste activa

II.

codes

Figuur 3
BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Andere subsidies en toelagen van overheidswege
Het betreft hier een toelage van €110.800,00 die ontvangen werd van
de overheid voor de algemene werking van de associatie.

Sinds 2009 werden de toekenningen i.v.m. Interfacediensten en Sportaanbod ook in de opbrengsten opgenomen.
Interfacediensten: 153 620,00
Sportaanbod: € 80 273,23
Een bijkomende subsidie van € 2261,23 werd toegekend in het kader
van de STEM-academie in 2018.
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 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 en dit voor het volledige bedrag.
Op deze wijze ontstaat er op dat ogenblik een vordering op de overheidsinstanties en een schuld t.o.v. de partners van de associatie.

3.2.2 De ratioanalyse
FINANCIËLE RATIO’S
Liquiditeitsratio’s: positief
Resultatenratio’s: negatief
Solvabiliteitsratio’s: positief
De liquiditeitsratio:
Beperkt vlottend actief
Vreemd Vermogen KT

723.160

=

417.685

= 1,73

De Quick-Ratio geeft een beeld van de liquiditeit van de AUHL.
De Quick-Ratio in de jaarrekening 2018 bedraagt 1,73 hetgeen
betekend dat de AUHL met haar beperkt vlottend actief 1,73 keer haar
korte termijn schulden kan terugbetalen.
De resultatenratio’s:
De nettomarge geeft een beeld van de rentabiliteit van AUHL.
Resultaat van het boekjaar
Bedrijfsopbrengsten

=

142.288
1.661.049

= - 8,57%

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

=

306.496
724.181

= 42,32%

3.2.3. Investerings- en financieringsbeleid
In 2018 zijn geen investeringen uitgevoerd.

3.2.4. Evolutie van thesauriepositie

Voorts werden de kosten uitgevoerd volgens begroting.
Afschrijvingen en waardeverminderingen
Er zijn hier geen nieuwe investeringen voorzien.
Andere werkingskosten
Deze kosten omvatten voornamelijk de verschuldigde roerende voorheffing op de creditintresten op de rekening.
FINANCIËLE OPBRENGSTEN
Opbrengsten uit vlottende activa
Deze opbrengsten bestaan uit de verkregen creditintresten.
- 480,23 %

FINANCIËLE KOSTEN
Andere financiële kosten
Omvat de normale bankkosten op de rekening.

De cashflow van het boekjaar bedraagt € -141.802,- de netto-cashflow bedraagt € -102.727,-.

3.2.5. Financiële weerslag van belangrijke projecten en activiteiten die tijdens het afgelopen
boekjaar werden ontwikkeld
De financiële weerslag van de belangrijke projecten en activiteiten
werd besproken in de bovenstaande paragrafen.

3.3.

Bijzondere gebeurtenissen
na balansdatum

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