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What is a scientist after all?
It is a curious man looking through a keyhole,

the keyhole of nature,
trying to know what's going on. 

Jacques Yves Cousteau

Acht sleutels naar de toekomst:
onze bacheloropleidingen stellen zich voor



Beste lezer

De verschillende faculteiten van de KU Leuven verzorgen speciaal voor
de laatstejaarsstudenten van de middelbare scholen een informatiedag.
Voor de Faculteit Wetenschappen is dit op zaterdag 16 maart 2013. Een goede,
doordachte keuze is al een eerste stap om de studies succesvol te laten verlopen.
De Faculteit Wetenschappen hecht bijzonder veel belang aan het begeleiden van
de studenten bij deze keuze en natuurlijk bij de studies zelf. Tijdens de voorbije
jaren hebben we verschillende initiatieven genomen om deze begeleiding verder
te optimaliseren. In juli kunnen de toekomstige studenten nagaan of ze over
voldoende wiskunde- en wetenschaps vaardigheden beschikken om te starten
aan een bepaalde bacheloropleiding door deel te nemen aan een ijkingstoets.
Deelname aan deze toets is vrijblijvend maar het kan je toelaten jezelf en je
slaagkansen goed in te schatten, en indien nodig stimuleren en aanzetten om
eventuele tekorten bij te werken via zomercursussen en extra begeleiding door
het monitoraat. Vanaf het volgende academiejaar 2013-2014 zullen in de eerste
studie fase wiskunde en fysica het leerproces en het doceer- en begeleidings -
proces nog beter op elkaar afgestemd worden. Vier contacturen per dag
worden afgewisseld met voorbereidings momenten, zowel van de leerstof als de
oefeningen en practica, en innovatieve vormen van begeleiding. Naast de inhoud
die in de verschillende opleidingsonderdelen of ‘vakken’ aan bod komt is het ook
essentieel een goed inzicht te hebben in de vaardigheden en attitudes die in een
volledige opleiding verworven worden. In het onderwijsproject ‘Een cirkel is rond?’
wordt via de ACQA-methode (academic competences & quality assurance)
een kwantitatieve meting uitgevoerd van de vaardigheden en attitudes die in
de onderwijspraktijk gerealiseerd en geëvalueerd worden. In dit project worden
ook de verschillende werk- en evaluatievormen in kaart gebracht om eventuele
lacunes in de realisatie van de doelstellingen te omschrijven. 

In dit nummer stelt de Faculteit Wetenschappen haar acht basisopleidingen voor,
waarbij zowel het onderwijs als het onderzoek aan bod komen. Het aanbod van
de minors wordt volgend jaar verder hertekend. In nauwe samenwerking met
de studenten werden in de verschillende opleidingen interesseminors uitgewerkt
die goed aansluiten bij de opleiding en interessant zijn voor de verdere master -
opleiding. Zo biedt de bacheloropleiding biologie o.a. de minor humane biologie
aan, geologie de minor aarde en milieu, geografie de minor wis- en natuurkunde
en fysica de minor sterrenkunde en informatica. Daarnaast starten we ook
met een minor onderwijs, waarin 15 studiepunten van de lerarenopleiding en
15 studiepunten breed-wetenschappelijke vakken aan bod komen. Het stroomlijnen
van varianten van hetzelfde vak in het kader van een optimalisering van het
opleidingsaanbod wordt volgend jaar verder geïmplementeerd in de tweede fase
van de bachelor. Naar aanleiding van deze hervorming hebben enkele
opleidingen specifieke vaardigheden (bv. experimentele of terreinvaardigheden)
in opleidingsonderdelen gegroepeerd. 
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Deze vakken worden meestal via een permanente evaluatie beoordeeld; een beoordelingswijze die
beter aansluit bij de doelstellingen. Vanaf volgend jaar wordt de derde fase van de bacheloropleidingen
van de verschillende wetenschapsopleidingen te Kortrijk aangeboden en zullen de eerste bachelors
afstuderen. 

De studenten lichten in deze science@leuven graag hun toekomstige collega’s in over wetenschappen
studeren in Leuven en Kortrijk en over de werking van de verschillende kringen (Bios, Chemika, Geos,
Merkator en Wina) en Scientica. De studenten die tijdens één of twee semesters aan een buitenlandse
universiteit vertoeven in het kader van een Erasmusuitwisseling blikken terug op de rijke ervaring die
ze opdeden. Naast deze uitwisseling volgen er elk jaar meer en meer internationale studenten een
volledige masteropleiding aan de Faculteit Wetenschappen. Na Wang, de eerste studente die met
een Science@Leuven-beurs afstudeerde, vertelt over haar toekomstplannen.

De diversiteit en dynamiek van de Faculteit Wetenschappen komen mooi aan bod in dit nummer
en zullen ongetwijfeld niet alleen de toekomstige en huidige studenten boeien maar ook alle alumni
en sympathisanten van deze faculteit.

Philippe Muchez
vicedecaan onderwijs
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IN BEELD

Wiskunde

Een opleiding met
een toekomst
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S@l: De grote banken hebben het de voorbije jaren niet gemakkelijk gehad.
Alle respect voor iemand die op dit moment de verantwoordelijkheid wil opnemen
om een bank te leiden. Wat moet een CEO kunnen om zijn ‘schip’ veilig doorheen
de storm te loodsen?

Het is een mix van tal van vaardigheden die maakt dat iemand succesvol is
als bedrijfsleider. Als voorzitter van een directieteam heeft een CEO zeker
leadershipkwaliteiten nodig om zijn schip te sturen. Zeker in moeilijke
omstandigheden hebben medewerkers nood aan dat leadership.
Een duidelijke visie hebben voor de toekomst en mensen kunnen motiveren
om samen die visie te realiseren zijn nog twee andere kenmerken.
Gezien de vaak wijzigende omstandigheden is een analytische geest
onontbeerlijk om de juiste beslissingen te nemen. Wat me brengt bij het
laatste kenmerk: daadkracht. Daarzonder heeft een beslissing weinig effect.

S@l: U hebt uw hele carrière bij KBC gewerkt, u kent het bedrijf wellicht
door en door. Hoe nuttig is dat in uw huidige functie?

KBC is een geïntegreerde bankverzekeringsgroep, wellicht de enige in
Europa. Een bank en een verzekeraar op een geïntegreerde manier laten
samenwerken vergt een speciale kennis. Een kennis die ook ingebed is en
een grote invloed heeft op de cultuur van de groep. Hiermee opgegroeid zijn,
aan de uitbouw ervan deelgenomen hebben is een enorm voordeel als CEO.
Je kent als het ware het DNA van de groep.

Sinds mei 2012 is Johan Thijs
de nieuwe, sterk gewaardeerde

CEO van de KBC groep.
Enkele decennia geleden was hij

student aan onze faculteit.
Science@leuven is blij dat hij

in zijn drukke agenda een gaatje
vond om op onze vragen

te antwoorden.



Waarom Wiskunde?

S@l: Buitenstaanders kunnen zich moeilijk voorstellen hoe het leven van
een topmanager er uit ziet. Hebt u nog tijd om iets anders te doen dan werken?
Wat doet u om gezond te blijven? 

Het leven van een topmanager is inderdaad gedreven door de externe
omstandigheden, zeker in de turbulente tijden die we de laatste vier jaren
meemaakten in de financiële sector. Veel vrije tijd is er echt niet over.
Ik geloof sterk in het gezegde “een gezonde geest in een gezond
lichaam”. Veel van mijn vrije tijd gaat dan ook naar intensief fietsen.
Een duursport die er voor zorgt dat mijn uithoudingsvermogen verbetert,
mijn BMI aan de goede kant van de normen blijft en mijn gedachten eens
verzet kunnen worden. 

S@l: Een topcarrière in de privésector is wellicht niet wat een jongere die aan
een studie wiskunde begint voor ogen heeft. Weet u nog waarom en met welke
ambities u wiskunde bent gaan studeren? 

Ik ben eigenlijk zonder specifieke professionele ambitie begonnen aan
de studie wiskunde. Ik deed graag (toegepaste) wiskunde en zag een
ingangsproef burgerlijk ingenieur niet zitten. In het eerste trimester van
het eerste academiejaar ben ik dan in contact gekomen met de studie
actuariaat, wat meteen mijn oriëntatie veranderde. En aangezien
een licentie wiskunde toen gold als een toelatingsvoorwaarde…

S@l: Wat is uw mooiste herinnering aan uw studententijd?

Het kotleven en alles wat daar bij hoort!

S@l: Als we kijken naar alumni van het Departement Wiskunde, dan zien we dat
er nogal wat in de financiële sector terecht komen. Waarom zijn zij daar nuttig?

De financiële sector wordt sterk gedreven door modelleringen van vaak
complexe realiteiten. Deze modelleringen zijn natuurlijk sterk geënt op
wiskundige disciplines als statistiek of kanstheorie. Niet alleen worden
deze technieken toegepast in de onderbouw van de financiële producten
(en dat geldt ook voor producten zoals een hypothecair krediet of
autoverzekeringen), maar ook in de regelgeving die van toepassing is op
banken en verzekeringsbedrijven. Daarnaast zijn financiële instellingen
sterk proces- en IT-gedreven. Wiskundigen zijn jarenlang getraind in
analytisch en vaak ook abstract denken, wat een groot voordeel is
in zo een omgeving.

S@l: Zijn er in uw omgeving nog afgestudeerden van de Faculteit
Wetenschappen?

Er zijn heel wat mensen van mijn lichting die vandaag voor KBC werken
of voor de collega’s in de financiële sector. 

S@l: Waarom zou een jongere vandaag voor een studie wiskunde moeten kiezen?

Omdat de opleiding die in de studie wiskunde geboden wordt, een aantal
vaardigheden ontwikkelt die in het professionele leven breed inzetbaar
en sterk gevraagd zijn. Het is met andere woorden een opleiding met
een toekomst, die bovendien verder reikt dan enkel maar het vakgebied
wiskunde.

S@l: Bedankt dat u wat tijd voor ons wilde vrijmaken. t

Ik vond wiskunde in het middelbaar altijd wel al
redelijk leuk, gewoon omdat het een vak was
dat ik moest begrijpen, een vak dat niet zomaar
papegaaienwerk was. In de krokusvakantie ben
ik dan een kijkje gaan nemen tijdens een open
les, en ik was meteen verkocht! De wiskunde
ging nog veel dieper, was nog veel groter dan ik
oorspronkelijk dacht en een babbeltje met
de studenten die toen in het eerste jaar zaten
overtuigde me helemaal. Het was er ook zo
gezellig, omdat ze maar met een beperkte groep
studenten waren. Ik ben nog steeds heel blij
dat ik voor wiskunde gekozen heb.

“ Wiskunde is veel meer
dan je denkt!”
Wat is de Leukste Les?

In het eerste jaar vind ik het heel moeilijk om
een vak te kiezen, maar over alles wat ik tot nu
toe gevolgd heb, vind ik analyse II in het eerste
semester van het tweede jaar de tofste les! Het is
een moeilijk vak maar zeker en vast boeiend en
de prof maakt er altijd leuke lessen van.

Wat is je Mooiste Moment in Leuven?

Hier heb ik twee (eigenlijk drie) momenten
waartussen ik niet kan kiezen…
Het eerstejaars weekend was superleuk! Hier leer je
medestudenten in een ontspannen sfeer kennen
voor het academiejaar begint, zeker een aanrader.
Verder zijn de winabars op woensdagavond ook
een niet-te-missen ervaring. Mee staan brullen
op je favoriete liedje of een tof dansje placeren,
daarvoor moet je op de winabar zijn! Ten slotte is er
nog het eerste weekend na de lesvrije week dit
jaar, dan gaan we met iedereen van ons jaar op
weekend. Dat hebben ze vorig jaar ook gedaan
en dat was superleuk, ik ben blij dat ik er dit jaar
ook bij kan zijn!

Heb je nog Tips voor Twijfelaars?

Als je twijfelt tussen wiskunde en fysica, kies dan
wiskunde als je het exacte net zo leuk vindt. Als je
twijfelt tussen wiskunde en burgerlijk ingenieur,
dan denk ik dat je voor wiskunde moet kiezen
als je het abstractere het leukst vindt, de theorie
achter wat de ingenieurs gebruiken. Verder kan ik
alleen maar zeggen: “Wiskunde is veel meer dan
je denkt!”. En je toekomst is verzekerd met een
diploma wiskunde op zak...

Nele Polé, bachelor in de wiskunde
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Science@leuven sprak met professor
Eric Steegmans, de programmadirecteur
van de opleiding informatica, die nog
elke dag gefascineerd is door hoe je een
levenloze machine kan leren om complexe
dingen te doen. 

S@l: Als we aan studenten informatica vragen wat hun favoriete
vak is, dan blijkt dat vaak uw vak objectgericht programmeren
te zijn. Wat is dat voor iets?

Als je gaat programmeren, dan is je doelstelling uiteindelijk
om een machine te leren om complexe dingen te doen.
Maar je leert dat in stappen. Een eerste cursus is beginselen
in programmeren: daar schrijf je kleine programma’s van enkele
tientallen lijnen code. Daarna leer je grotere programma’s te
schrijven, van enkele tienduizenden lijnen, en uiteindelijk worden
dat zeer complexe pakketten van ettelijke honderdduizenden
lijnen code. Zoiets maak je natuurlijk niet door achter elkaar
alle instructies in te voeren, je splitst dat op in modules,
in beheersbare bouwstenen, en je begint niet van nul
want je maakt gebruik van bestaande bouwstenen.

In objectgericht programmeren ga je eigenlijk zo’n bouw-
stenen ontwerpen. Je maakt structuren op basis van objecten
in de werkelijkheid met bepaalde eigenschappen. Stel dat je
programma’s maakt voor een banksysteem, dan zijn zo’n
objecten bijvoorbeeld de verschillende types rekeningen:
een zichtrekening, een spaarrekening, een effectenrekening,
daarnaast is ook de klant een object, een verzekering…
Voor elk object dat je detecteert in die omgeving, maak je
een bouwsteen, een stukje software dat de gewenste
eigenschappen heeft. Bij een rekening moet het bijvoorbeeld
mogelijk zijn om geld toe te voegen, weg te nemen, naar een
andere rekening te verplaatsen. Al die functionaliteiten moeten
in de software zitten. Vervolgens ga je al die bouwstenen
samenbrengen in een groter systeem.

S@l: Waarom vinden de studenten juist dat zo leuk?

Het is inderdaad een populair vak, het is ook leuke materie,
en ik hanteer een formule die de studenten ter plaatse aan
het denken zet. Bij het einde van een les zeg ik waar we het
de volgende week over zullen hebben, en dan vraag ik dat ze
het relevante hoofdstuk in het handboek al eens doornemen.
Tijdens de les geef ik ze dan de opdracht om een systeem
te bouwen. Niet iedereen is even geneigd om z’n hand op
te steken om een voorstel te doen, maar er zijn er altijd wel
enkele die de boel in gang zetten en meestal zijn er toch
ongeveer een kwart die echt een actieve inbreng hebben. 
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Ze vinden het vaak vervelend als ze een fout
maken, maar voor mij is dat juist goed want dat
is soms een gelegenheid om ze iets belangrijks
te leren. Dus ik moedig ze bijna aan om foute
dingen te zeggen. De studenten die niet zelf aan
het woord komen, worden toch mee opgenomen
in het zelfstandige denkwerk: ik zie eigenlijk nooit
studenten zitten die helemaal niet over het
probleem aan het nadenken en puzzelen zijn. 

S@l: Waar gaat onderzoek in de informatica over?

Een speerpunt van ons onderzoek is beveiliging,
we behoren op dat vlak tot de wereld top.
Het voorbeeld van het banksysteem daarnet is
een evidente omgeving waar beveiliging van groot
belang is. Coderingen die daarvoor worden
gebruikt, zijn gebaseerd op wiskunde.
Wiskunde is natuurlijk een sterke component in
de opleiding, een informaticus moet een kei zijn
in logisch redeneren.

Andere types onderzoek gaan over artificiële
intelligentie, Waarvan “machine learning” en “data
mining” twee belangrijke deeldomeinen zijn. In het
ene geval wordt geprobeerd om de machine
dingen te leren. Ook in dit domein heeft het
departement een zeer sterke reputatie. 

In “data mining” draait het om het exploreren (het ontginnen) van gigantische
hoeveelheden data. Die data worden overal verzameld, zelfs in de super -
markt waar je gaat winkelen en waar informatie wordt opgeslagen over
welke producten worden gekocht.

S@l: Ook netwerken zijn wellicht een domein voor onderzoek?

Absoluut. Een recente trend is het werken in de “cloud”. Vroeger had elke
organisatie eigen machines, nu is de trend om schijfruimte en rekenkracht
te huren bij gespecialiseerde externe bedrijven. Je kan dat vergelijken
met het leasen van bedrijfsvoertuigen bij gespecialiseerde bedrijven die er
verantwoordelijk voor zijn dat er altijd een keurig onderhouden en volgetankt
voertuig klaarstaat. Cloud computing impliceert dus dat je gegevens ergens
elders zitten, eventueel in het buitenland, en dan heb je een grote throughput
en goede beveiliging nodig, nieuwe vereisten dus voor systemen.

Dan heb je nog het hele domein van computer graphics, van beeldcreatie
en -verwerking. In gaming kan je zien hoe enorm dat is geëvolueerd. 

S@l: Zijn informatici in de bedrijfswereld met hetzelfde soort dingen bezig?

Een informaticus komt typisch in een consultancyjob terecht. Hij moet voor
het eigen bedrijf of vaker nog in opdracht voor een externe organisatie
systemen bouwen die de problemen van die organisatie kunnen aanpakken.
Er duiken voortdurend nieuwe vragen op over alledaagse dingen,
bijvoorbeeld wanneer een bedrijf overschakelt op elektronische
maaltijdcheques, dan moet daar een veilig en robuust systeem achter zitten. 
Dan gaat de informaticus dus met de klant praten om precies te weten te
komen welke de vereisten zijn, wat het te bouwen systeem precies moet
kunnen. Het cliché van de lichtjes contactgestoorde informaticus klopt echt
absoluut niet, zeker de universitaire informaticus moet bij uitstek iemand zijn
die juist erg goed met mensen kan praten, en wat ze bedoelen en wensen
kan vertalen naar een perfect logisch systeem. 

S@l: Is de evolutie van de hardware iets wat een grote invloed heeft op het werk
van informatici?

De wet van Moore, die zegt dat elk jaar de snelheid van processoren
ongeveer verdubbelt, is stilaan aan het afvlakken. Met de steeds kleinere
processoren zitten we nu op een grens: als we nog kleiner gaan, dan gelden
de klassieke deterministische wetten van de fysica niet meer en komen we
in het domein van kwantummechanica terecht. Dat kunnen we niet hebben,
want kwantummechanica werkt met probabiliteiten, en dat werkt niet als we
stabiele processoren willen. Als we nu complexere dingen moeten doen,
dan gaan we niet zozeer op een snellere processor rekenen, maar gaan we
met meerdere processoren werken die tegelijk processen uitvoeren. Dat is
een nieuwe uitdaging: de programmeur moet een systeem ontwerpen dat
zo efficiënt mogelijk het werk verdeelt over verschillende machines. Dat zit nog
niet goed ingebed in de huidige programmeertalen; concepten om meerdere
taken tegelijk te laten invoeren zijn een nieuw element van complexiteit.

S@l: Waarom zijn er verschillende programmeertalen, hebben die allemaal
verschillende kwaliteiten?

De klassieke programmeertalen zijn imperatieve talen, die commando -
gedreven werken. u
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Het lijkt nochtans een groot voordeel: met commando’s kan je de uitkomst
van het proces niet definiëren, je kan alleen maar uitproberen waar je terecht
komt. Met een logische taal vertrek je van de gewenste oplossing en vraag je
aan de machine hoe je die moet realiseren.

S@l: Waarom zou iemand vandaag voor een opleiding informatica moeten kiezen?
En is het beter om de bachelor in de informatica van de Faculteit Wetenschappen
te volgen, of om de bachelor in de ingenieurswetenschappen te volgen?

Wat die eerste vraag betreft: ik vind het enorm fascinerend wat je een machine,
een levenloos ding dat niets kan, allemaal kan laten doen. Dat is baanbrekend.
En wat betreft het curriculum: vanuit beide bachelors kan je doorstromen
naar de master in de computerwetenschappen. 

Ze geven instructies als deze: neem het gegeven
uit die geheugenplaats en doe er die bewerking
mee. De oertalen die zo werken, zijn Fortran en
Cobol. Dan zijn talen gekomen als C en C++.
De nu meest gebruikte commandogedreven talen,
zijn wellicht Java (een open taal) en C# (dat in
microsoftsystemen zit). In de jaren 1980 was er
voor het eerst sprake van een heel andere soort
programmeertalen, die meer zou aanleunen bij
artificiële intelligentie. Dat zijn de zogenaamde
logische talen, waarbij je als opdracht aan de
machine geeft: ik wil dat die en die en die uitspraak
waar zijn, evolueer naar een toestand waarin
dat zo is. Men dacht toen dat dit revolutionaire
concept snel dominant zou worden,
maar dat is zelfs nu nog niet het geval.
Vandaag wordt in de industriële context
nog altijd in 90 tot 95% van de systemen
met imperatieve talen gewerkt,
de logische programmeertalen worden
in heel specifieke contexten ingezet. 

Al van toen ik nog heel jong was ben ik spontaan in de
wereld van computers gerold. Ik was direct gefascineerd
door de bijna ongelimiteerde mogelijkheden. Ik wist het toen
al: later ga ik informatica studeren! Ik ben daar nooit meer
van afgestapt, zit inmiddels al in de derde fase en ik heb het
nog altijd naar mijn zin. Vanaf de eerste lesweek word je
als het ware in de informaticawereld gezogen. Je denkt
ongetwijfeld dat je er nu al veel van kent, maar je leert nog
enorm veel boeiende zaken bij in onze opleiding.

Wat is de Leukste Les?

Er zijn veel leuke lessen, maar als ik er toch één vak
moet uitkiezen is dat objectgericht programmeren.
Professor Steegmans leert je om te programmeren op
een andere manier dan je nu misschien gewoon bent.
Het voordeel van deze ‘nieuwe’ manier is dat die op zeer
grote projecten toepasbaar is. Een soort projecten die je als
afgestudeerde informaticus uiteraard moet kunnen opbouwen.
De professor gebruikt hiervoor een zeer interactieve aanpak:
elke les focust hij op een bepaald topic van het object gericht
programmeren met behulp van een voorbeeld. Via de projector
in de aula toont hij een lege pagina, waarin hij dan samen
met de studenten een programma begint te schrijven als
oplossing van het voorbeeld. Een ongewone, maar wel zeer
fijne aanpak die er voor zorgt dat je geboeid bent en blijft! 

Wat is je Mooiste Moment in Leuven?

Het is moeilijk om één specifiek moment te kiezen dat
het leukste was. Er zijn veel leuke momenten geweest,
zowel binnen als buiten de studies. Het uitgaansleven
in Leuven is er één dat je maar op weinig andere plaatsen
vindt. Leuven heeft iets. Niemand kan het echt goed
beschrijven, maar ook jij zal het ongetwijfeld zo ervaren!
“De studententijd is de beste tijd van je leven”, wordt vaak
gezegd: en dat is ook zo! Je zal meer vrijheid krijgen dan
ooit tevoren, en meer dan je ooit nog zal hebben in de rest
van je leven. Profiteer daar absoluut van!

Heb je nog Tips voor Twijfelaars?

De opleiding informatica is bij momenten wat theoretisch
en wiskundig. Dit ligt sommige studenten beter dan anderen,
dat spreekt voor zich. Maar laat dit je zeker niet tegenhouden!
Ik ben zelf net ietsje praktijkgerichter, maar ik ben ook door al
die theoretische vakken geraakt! Heb je toch nog je twijfels?
Dan kan ik maar één ding zeggen: probeer het een jaartje!
Als het niet lukt of het ligt je niet, kan je nog altijd wat anders
gaan doen. Maar het zou toch jammer zijn om niet aan
een opleiding te beginnen die je misschien wel tot een goed
einde brengt?

Kenneth Geets, bachelor in de informatica
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leert je om te programmeren

op een andere manier
dan je nu misschien 
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De bacheloropleiding van de Faculteit Ingenieurswetenschappen is breder
en technischer, je ziet ook vakken als chemie, mechanica, elektronica, het is
meer gericht op ingenieursdisciplines. Je krijgt 6 of 7 informaticavakken,
voor een totaal van ongeveer 40 van de 180 studiepunten. Als je een bachelor
in de informatica doet bij de Faculteit Wetenschappen, dan krijg je een
vergelijkbare hoeveelheid wiskunde (redeneren) en natuurkunde (elektronische
componenten) en een uitgebreider gamma aan informaticavakken, in totaal
90 à 100 studiepunten.

Wanneer ze doorstromen naar de master, betekent dat voor de ingenieurs
dat ze wat moeten bijbenen in informatica en daar ook extra vakken over
krijgen in de master; de informatici krijgen in de master wat meer algemene
vakken die dichter staan bij de ingenieurs, zoals bedrijfs beheer, en dingen
zoals modelleren en simulaties. Maar ze studeren allemaal af als burgerlijk
ingenieur. Nu was het vroeger ook al zo dat licentiaten informatica en
burgerlijk ingenieurs computerwetenschappen in de praktijk in dezelfde jobs
terecht kwamen – hoe dan ook leer je aan de universiteit geen job, je krijgt
een vorming die je voorbereidt op het beroepsleven. 

S@l: Ook professionele bachelors in de toegepaste informatica kunnen
via een schakelprogramma instromen? 

Dat klopt, die kunnen instromen in de master via een schakelprogramma
van één jaar. De slaagcijfers liggen helaas erg laag, en het struikelblok blijkt
wiskunde te zijn. Nochtans zijn dat vaak studenten die in het secundair zes
uur wiskunde hebben gehad en dus op zich wel voldoende aanleg hebben,
maar in de professionele bacheloropleiding krijgen ze bijna geen wiskunde en
dan blijkt in de schakel onder andere lineaire algebra het grote struikelvak te
zijn. We beginnen het academiejaar typisch met zo’n 70 schakelstudenten,
daarvan zijn er een tiental die, eventueel na een bisjaar, uiteindelijk kunnen
instromen. Nu, die tien halen dan ook wel het masterdiploma. 

Ik vind niet dat alle professionele bachelors ook
een master moeten kunnen halen, we hebben
wel degelijk ook programmeurs nodig.
Maar toch zou voor pakweg de beste 20 à 25%
van de professionele bachelors, de zij-instroom
een valabele weg naar de academische master
moeten zijn. We overleggen met de hogescholen
over manieren om dat traject beter te maken.
KHLeuven bijvoorbeeld biedt aan de professionele
bachelors een keuzevak wiskunde aan,
speciaal voor studenten die willen instromen. 

Vanaf volgend jaar moedigen we die mensen
ook aan om deel te nemen aan de ijkingstoets
wiskunde, die immers echt wel een goede
voorspeller is. En we denken na over andere
manieren om de wiskundevakken aan te brengen,
uiteraard zonder het niveau te verlagen.

S@l: Bedankt voor uw tijd. t
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IN BEELD

Fysica

Het kosmische
evolutieverhaal
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S@l: Waarom valt kosmologie onder theoretische fysica? Is dat dan geen
experimentele fysica?

De oerknal is niet iets wat je even experimenteel kan overdoen om wat
metingen uit te voeren, we zijn aangewezen op observaties van fenomenen.
Kosmologie heeft dus wel een tak in observationele fysica, niet in
experimentele fysica. Maar elke tak van de natuurkunde heeft wel een
theoretische tegenhanger. Theoretische fysica streeft naar wiskundige
modellen die de observaties in een kader gieten en nieuwe observaties
voorspellen. Dat is typisch heel nuttig in kosmologie en in deeltjesfysica.

S@l: Hebt u daar misschien een voorbeeld van? 

De observatie van het Higgsdeeltje is uitgebreid in het nieuws geweest.
Dat deeltje was 50 jaar geleden al voorspeld door theoretische fysici en
is in 2012 voor het eerst ook gezien. In de kosmologie hebben we de
merkwaardige observatie dat de expansie van het heelal blijkt te versnellen.
Nochtans zou men op basis van de zwaartekracht verwachten dat die
expansie vertraagt. Dat is een observatie die een hoop onderzoek in
theoretische fysica heeft gestuurd, want wij willen begrijpen welk mechanisme
daar achter zit. Dat heeft ook de aandacht van theoretische fysici op
kosmologie gevestigd. 

Nadenken over de oerknal:
de opdracht van Thomas Hertog

lijkt bijna filosofisch.
Als theoretisch fysicus is hij
op zoek naar een wiskundig

model dat een kader biedt
om “alles” te verklaren,

een link tussen kosmologie,
snarentheorie en hoge-

energiefysica.

Een hemelkaart van de kosmische achtergrondstraling.



Een ander voorbeeld is dat van de kosmische achtergrondstraling, dat is
een warmtestraling die een gevolg is van de oerknal en door modellen van
de oerknal was voorspeld. Kosmische achtergrondstraling is voor het eerst
waargenomen in de jaren 1960. De intensiteit van die straling verschilt heel
licht naargelang van de richting waarin je gaat meten, en die verschillen
liggen aan de basis van de structuren die in het heelal zijn ontstaan,
zoals sterrenstelsels. De energieverdeling na de oerknal was niet helemaal
homogeen, en dat heeft geresulteerd in stervorming. Als de straling helemaal
homogeen was, dan hadden we een structuurloos heelal. Die fluctuaties zijn
heel erg minimaal; in de orde van 10-5 °C. Stel dat de heterogeniteit groter
was geweest, dan was er een heelal vol zwarte gaten ontstaan. Het zat dus
precies goed.

S@l: Dat doet mij denken aan de “zeldzame aarde” uit de geologie:
die ene planeet waar alle voorwaarden goed zitten om de ontwikkeling
van leven mogelijk te maken.

Ja, je zou kunnen zeggen dat wij in een zeldzaam heelal zitten waarin
sterren en planeten mogelijk zijn. Om de oorsprong van de straling en haar
kenmerken te begrijpen, proberen wij een wiskundig model van die oerknal
op te stellen. De theorie krijgt vorm aan de hand van wiskundige principes
zoals symmetrieën, en op basis van de theorie kunnen wij het bestaan
voorspellen van een gamma aan deeltjes, of snaartjes als je het over
snarentheorie hebt. 

S@l: Wat is er zo belangrijk aan
die snarentheorie?

Snarentheorie brengt twee grote
verhalen samen. De kwantumfysica
geeft een consistent en goed
werkend model van de micro -
scopische wereld, zeg maar
alles wat kleiner, zelfs ontzaglijk
veel kleiner is dan een meter.
Relativiteitstheorie doet hetzelfde
voor het macroscopische universum, voor objecten die groter zijn dan
een meter, tot het hele universum. Met de twee modellen kan je zowat elk
natuurkundig fenomeen beschrijven. Maar om de twee modellen samen
te brengen, heb je snarentheorie nodig. Daar zitten alle ingrediënten in
die we verwachten voor een grote “theorie van alles”. Het laboratorium
bij uitstek om zo’n theorie te testen is de oerknal, want daar komen
microscopische en macroscopische fenomenen samen: het hele universum
zoals we het vandaag kennen, kwam inderdaad samen in één punt.

Een heel belangrijk aspect van een “theorie van alles” is dat er een
evolutiegedachte in zit. Alles vertrekt van de oerknal; alles is een deel van
het kosmische evolutieverhaal. De oorspronkelijke oertoestand is met de tijd
gaan diversifiëren, en alle natuurkrachten komen daar uit voort. De wetten
van de fysica en de chemie worden dus een onderdeel van die evolutie;
kosmologie zet alles in een perspectief van evolutie.

S@l: De fysica als wetenschap heeft ook een grote
evolutie doorgemaakt sedert Newton…

Newton heeft gravitatie beschreven maar had er
geen verklaring voor. Einstein verklaart dat wel
met zijn relativiteitstheorie: hij beschrijft de
aantrekking van objecten in termen van een
gekromde ruimte. Je kan de zon zien als het
centrum van een roulettetafel; de zon creëert een

gravitatievallei waarin de planeten
bewegen. Alle macroscopische
fenomenen worden daardoor
beïnvloed, vandaar dat deze
theorie voorspelt dat ook een
lichtstraal zal worden afgebogen
door een zwaar object – het
zware object veroorzaakt een
kromming in de ruimte en de
lichtstraal volgt eigenlijk een rechte
baan in een kromme ruimte.

De theorie van Einstein is nog steeds klassieke,
deterministische fysica, dat wil zeggen dat ze
fenomenen met zekerheid voorspelt.
Daar zit de tweedeling met de niet-klassieke,
niet-deterministische theorieën van de micro -
scopische fenomenen: daar zitten we in het
domein van de kwantummechanica, die staat
voor probabilistische natuurwetten. Je kan
fenomenen niet exact voorspellen, je zal altijd
waarschijnlijkheden voorspellen. Die tweedeling
van de wereld in grote en kleine fenomenen
is natuurlijk absurd. u

Thomas Hertog naast Stephen Hawking, bij wie hij onderzoek
heeft gedaan in Cambridge. Ook op de foto: James Hartle
en rector Mark Waer.

11

“Een heel belangrijk aspect
van een “theorie van alles” is dat
er een evolutiegedachte in zit.
Alles vertrekt van de oerknal;
alles is een deel van het
kosmische evolutie verhaal.”



Op zich kan je dat verklaren doordat bepaalde fenomenen in bepaalde
omstandigheden verwaarloosbaar worden: gravitatie speelt niet mee op
het niveau van de krachten die binnen in een atoomkern werken omdat
de kernkrachten veel sterker zijn, en kernkrachten spelen niet mee
bij de bepaling van de baan van de aarde om de zon omdat ze op die
afstand veel te klein zijn. Maar dat maakt juist de oerknal zo interessant:
daar kan je eigenlijk niets verwaarlozen omdat de macroscopische
fenomenen bij elkaar gedrukt zijn in een microscopische schaal. De fysica is nu
op dat punt aanbeland: de tijd is rijp om na te denken over de oerknal.

S@l: En dat “nadenken” doet u door complexe wiskundige theorieën
te exploreren?

Snarentheorie als wiskundig model voorspelt niet één enkel heelal dat als
enige stabiel kan ontstaan. Snarentheorie is probabilistisch, zoals kwantum -
theorieën. Op basis van verschillende fluctuaties in de achtergrondstraling
kan je voorspellingen maken over een verschillend gamma aan deeltjes
dat gaat ontstaan.

De ontdekking van het Higgsdeeltje is een mooie
bevestiging van het zogenaamde standaard -
model, een model van de materie zoals wij ze
kennen. Nu omvat dat standaardmodel, ondanks
zijn mooie universele naam, niet het hele verhaal.
Dat model heeft geen verklaring voor gravitatie,
noch voor de grote hoeveelheden donkere materie
en donkere energie waarvan we weten dat ze
in het universum aanwezig zijn. Onderzoek in
de kosmologie exploreert materie, straling, en de
evolutie van het heelal zelf, op kleinere en grotere
schalen. Vooral die schaalverruiming is wat de

observaties en de theorie onttrekt aan onze intuïtie. Telescopen en deeltjes -
versnellers breiden onze ervaringswereld uit naar onvoorstelbare schalen,
gaande van kleiner dan een atoom tot het volledige universum. Dat maakt
het moeilijk om ons onderzoek bevattelijk voor te stellen, maar de studie
natuurkunde maakt je daar juist mee vertrouwd, met dat denken
op andere schalen. 

S@l: Dat is zo ontzettend fundamenteel, hoe relevant is dat onderzoek?
Vindt u dat een zinvol gebruik van uw talent, nadenken over de oerknal?

Je weet natuurlijk nooit wat er aan technische innovatie uit zo’n onderzoek
komt. Het is zeker niet de drijfveer van de onderzoekers, maar het ligt
soms wel om de hoek te loeren. Je moet niet vergeten dat het internet
is uitgevonden in het CERN, waar fysici een systeem nodig hadden om
grote hoeveelheden data te delen. Dat is dus het soort maatschappelijk
relevante resultaten dat je en passant meekrijgt als je onderzoek doet
naar elementaire deeltjes… Je kent toch ook het verhaal van Maxwell,
die beweerde dat zijn ontdekking van het elektron wel nooit ergens nuttig
voor zou zijn. Uiteindelijk gaat elke technologische innovatie terug
op fundamenteel onderzoek.

Ik geef wel graag toe dat kosmologen niet echt
bezig zijn met toepassingen, hun discussies
zijn bijna filosofisch: in wat voor soort realiteit
bevinden we ons? Maar via kosmologie stoot je
wel op volledig nieuwe principes – je hebt de hele
natuur, het hele universum als testplaats en je
ontrafelt natuur wetten waarvan je maar niet weet
hoe nuttig ze nog kunnen worden.

Ik wil een link vinden tussen kosmologie,
snarentheorie en hoge-energiefysica, en hoe
abstract dat ook is, ik denk dat ik daar nuttig
onderzoek mee doe. Moderne kosmologie zegt
veel over de grote vragen waar de mensheid
sedert het begin van de beschaving mee bezig is:
wat is de relatie tussen de mens en de kosmos?
Welk wereldbeeld schuift de wetenschap naar
voor? Wat komt er in de plaats van het oude
beeld van een God als schepper? Waarom is er
een heelal? Door een coherent en rationeel kader
te scheppen, beschermt de wetenschap ons tegen
extremisme en irrationaliteit, dat is toch mooi?

Het kosmische evolutieverhaal
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Thomas Hertog



S@l: Denkt u dat het belangrijk is om dit type
onderzoek ook aan een breder publiek uit te leggen?

Het kan mensen stimuleren om nieuwe horizonten
te verkennen. Fundamenteel onderzoek heeft
een wervend karakter, wij zijn een beetje de
ontdekkingsreizigers van vandaag. Het verhaal
van de natuurkunde in de twintigste eeuw leest
trouwens als een thriller. En ik denk echt dat
wetenschap een stuk is van onze cultuur,
dat waardevol en belangrijk is om te delen.
We leven in een hoogtechnologische samenleving,
maar dat is niet alleen een kwestie van snufjes
– we mogen de basis niet uit het oog verliezen. 

S@l: Waarom zou een jongere moeten kiezen voor
een opleiding fysica? 

Als je goed bent in wiskunde, dan is fysica een
geweldig gebied om dat talent te ontwikkelen en
te gebruiken. Ik denk dat fysici zonder uitzondering
nieuwsgierige mensen zijn. En veel afgestudeerden
kijken graag terug naar hun studententijd. Het heeft
bijna iets romantisch,  dat prikkelende ontdekken
hoe ingenieus de natuur in elkaar zit. 

Nog een sterk punt is dat fysica mensen samen
brengt, heel letterlijk. Kijk naar een instituut als
het CERN: dat is een voorbeeld van internationale
samenwerking zonder drempels. Als student raak
je daarmee vertrouwd, en dat is een goede zaak.
Ik heb zelf in Cambridge gewerkt, in Californië
en in Frankrijk. Theoretische fysica is een zeer
internationaal domein, de drempel voor
internationale samenwerkingen en mobiliteit
van onderzoekers is erg laag. 

Maar ook voor wie niet uit is op een internationale
onderzoekscarrière is het een goede vorming.
Wij vinden logisch en rationeel denken evident,
maar in de reële werkomgeving van veel mensen
gaat het er minder rationeel en soms zelfs ronduit
chaotisch aan toe. Dan is de objectieve kijk van
een fysicus een nuttig wapen. 

S@l: Dat zullen we zeker onthouden.
Dank voor uw tijd. t

© Foto’s: KU Leuven/Rob Stevens

Sinds ik klein was ben ik geïnteresseerd in alles wat met wetenschap
te maken heeft. Weten hoe de wereld in elkaar zit en wat de drijfveer is
achter alles wat rondom ons gebeurt heeft me altijd beziggehouden.
Het was dan ook al lang duidelijk dat ik later een wetenschappelijke
richting zou kiezen. Doorheen mijn humaniora werd mijn interesse in
de wetenschap verder aangewakkerd, maar ontdekte ik ook mijn liefde
voor de wiskunde. Het is uiteindelijk de drang om de natuur tot op het
diepste niveau te kunnen begrijpen die me voor fysica heeft doen kiezen.
Het blijft me keer op keer verbazen hoe we met behulp van wiskunde
erin slagen om bepaalde ingewikkelde fenomenen op zo’n eenvoudige
manier te beschrijven.

Wat is de Leukste Les?

De leukste les in het eerste jaar was voor mij ongetwijfeld statistische
thermodynamica in het tweede semester. Het is het eerste fysicavak
dat dieper gaat dan algemene natuurkunde. Wat ik er ook zo leuk
aan vond is dat het op een vrij wiskundige manier wordt gegeven
en ook doorgraaft tot de fundamentele oorzaak van de dingen.

Wat is je Mooiste Moment in Leuven?

Ik kan niet echt zeggen wat nu precies mijn beste ervaring is in Leuven,
maar wel dat ik mijn tijd als student in Leuven koester. Sinds ik in Leuven
studeer heb ik al ontzettend veel toffe mensen ontmoet en vrienden
gemaakt. Vanaf de eerste dag voel je al hoe levend Leuven is als stad.
Zo’n grote universiteit, in zo’n kleine stad, dat creëert een unieke sfeer
waarin toffe ervaringen nooit ver te zoeken zijn.

Heb je nog Tips voor Twijfelaars?

Gewoon doen! Fysica is een prachtige studie die bovendien wordt
bevolkt door veel toffe mensen. Het feit dat fysica een vrij kleine
studierichting is zorgt er net voor dat er een heel goede sfeer is tussen
de studenten. Ik heb zelf last minute ook nog heel even getwijfeld of
ik wel fysica zou doen, maar ik heb nog geen seconde spijt gehad
van mijn keuze.

Alexis Schotte, bachelor in de fysica

Waarom Fysica?
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Alexis Schotte, bachelor in de fysica

“Fysica is een
prachtige studie die

bovendien wordt
bevolkt door veel

toffe mensen.”



IN BEELD

Chemie

Op zoek naar
oplossingen voor
maatschappelijke
problemen
Paul Collart is, vanuit zijn positie als head of site staff bij Bayer
in Antwerpen, gedetacheerd naar de sectorfederatie Essencia,
om zich toe te leggen op het competentiebeleid en talent management
in de sector. Wij geven hem in science@leuven graag een forum om
nieuw talent in de chemie te motiveren!

S@l: De productie-industrie heeft het niet makkelijk
in België. Toch blijft de chemiesector een belangrijke
sector. Hebt u daar een verklaring voor?

De chemiesector is voor België en Vlaanderen
een belangrijke industriële sector. De ligging van
België in Europa en de aanwezigheid van goed
opgeleide technische mensen en een goede
onderwijsstructuur spelen daarbij zeker een
belangrijke rol. Als gevolg van de economische
crisis blijft echter, naast veiligheid en milieu,
ook efficiëntie hoog op de agenda van de
ondernemingen staan. Op die manier
kunnen ze ook blijven excelleren.

S@l: U bent uw carrière gestart als productiemanager,
wat houdt zo’n functie precies in?

Wat belangrijk is bij de start van een productie -
loopbaan in de industrie, is dat je een sterke
interesse hebt in techniek. Het bedrijven van
chemie in een laboratorium is uiteraard niet
te vergelijken met een industriële installatie.
De chemie komt daar zeker duidelijk aan bod,
maar het is slechts een onderdeel van de job.
De zoektocht naar verbeteringen in het proces,
op vlak van verbruik van grondstoffen of energie,
zorgt voor heel wat uitdaging. 

Het samenwerken in een team van ingenieurs en
chemici biedt veel mogelijkheden voor creatieve
ontwikkelingen, ook in productiefuncties.
Je draagt de eindverantwoordelijkheid van
een productie-installatie in al zijn aspecten:
productiehoeveelheid, kwaliteit, milieu- en
veiligheidsaspecten, kostenbeheersing alsook
organisatie en personeel. Dat maakt van het
geheel een zeer gevarieerde en uitdagende job.

S@l: Later hebt u verantwoordelijkheid opgenomen in
Human Resources (HR). Op zo’n positie verwacht men
meestal iemand met een economische vorming.
Hoe begint u als chemicus aan zo’n opdracht?

Als verantwoordelijke van een productie-
installatie kom je wel al in contact met
personeelsthema’s zoals arbeidsorganisatie,
rekrutering en dergelijke. Uiteraard vraagt
een eindverantwoordelijkheid voor HR nog wel
meer specifieke HR-kennis. Dat heb ik kunnen
ondervangen door enkele doorgedreven
opleidingen te volgen. Ook onmisbaar is het feit
dat ik met een uitstekend ondersteunend team
van HR-medewerkers samenwerk, en dat ik
de organisatie erg goed ken. Een job als HR-
manager is trouwens een zeer variërende en
uitdagende job waarin je nog elke dag bijleert.
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S@l: U hebt nu een opdracht voor Essenscia,
de Belgische federatie van de chemiesector.
Kan u uitleggen wat uw opdracht is? En hoe u
dat aanpakt, en wat u hoopt te bereiken?

Mijn opdracht voor de Fondsen voor Vorming in
de scheikundige nijverheid omvat het uitbouwen
en implementeren van competentiebeleid voor
de sector. Vanuit mijn kennis en ervaring in
de sector was ik daarvoor goed geplaatst.
Competentie is geen nieuw begrip meer.
De sector heeft in het verleden al geregeld
initiatieven in die richting genomen. Mijn taak
bestaat erin alle bestaande kennis tot een
coherent geheel te brengen, en vooral dat te
concretiseren naar KMO’s en hun medewerkers.
Het afgelopen jaar zijn in overleg met de sociale
partners het beleid, de doelstellingen en de
concrete maatregelen uitgewerkt. 2013 wordt
daarbij een cruciaal jaar waarin we de vruchten
willen plukken.

S@l: Iets heel anders dan: waarom zou een jongere
vandaag chemie moeten studeren?

Chemie is in de hoofden van vele jongeren
op de schoolbanken niet echt een geliefd vak.
Er gebeuren al veel inspanningen, maar toch
is het blijvend nodig om jongeren bewust te
maken van het belang van chemie in onze
leefwereld en maatschappij. Heel veel dingen
waarmee we dagelijks in contact komen,
bestaan toch in meer of mindere mate dank zij
een bijdrage van de chemie. Je beseft dat
meestal niet, maar dat gaat van de smartphone
in je binnenzak, over een voetbal, de fiets
waarmee je rijdt, een pijnstiller die je inneemt
tot het glas water dat je drinkt bij een maaltijd.
Het is echt belangrijk om het nut te zien en het
verband te leggen tussen de hoogtechnologische
wereld van de chemische industrie en de dag -
dagelijkse toepassingen in onze leefomgeving.
Dat bereik je niet met alleen maar het stereo -
type en verouderde beeld van een grauw
fabrieksgebouw met een rokende schoorsteen,
dat de media ons meestal laten zien.
De oplossingen voor de problemen van onze
wereld zoals bevolkingsgroei, voeding, energie,
milieu en watervoorziening zullen immers vanuit
de wetenschap, de technologie en de chemie
groeien. Als we bij jongeren het besef kunnen
doen toenemen dat je, door chemie te studeren,
kunt gaan meewerken aan oplossingen voor
onze wereld en onze maatschappij, dan moet
dat toch een inspiratie zijn bij hun studiekeuze.

S@l: In welke mate is een doctoraat een troef voor een chemicus
die in de privésector aan de slag wil?

De opleiding chemie is er in eerste instantie op gericht een degelijke en
fundamentele wetenschappelijke kennis op te bouwen over de chemie.
Wetenschappelijk en toepassingsgericht onderzoek in de privésector
biedt uiteraard heel wat kansen voor scheikundigen. De chemische
industrie vraagt echter meer dan alleen de wetenschappelijke kennis.
Wanneer je in de industrie aan de slag wil, moet je verder kunnen en
willen kijken dan enkel het zuiver chemische aspect. Ook de toepassingen
achteraf, de noodzakelijke technologie en ook bredere zaken als energie,
veiligheid en milieuaspecten spelen een rol. Met een doctoraat krijg je
een bredere kijk op chemie en hoe je daarmee omgaat, zelfs al beperkt je
doctoraat zich tot een klein vakgebied. Het doctoraat blijft ongetwijfeld
een sterke troef als je een loopbaan in de privésector ambieert.

S@l: Bedankt voor uw tijd. t

Ik wist al vrij snel dat ik chemie wou
gaan studeren. Ik vond het altijd al
fascinerend hoe eigenlijk bijna alles
rondom ons wel iets te maken
heeft met chemie. Er zijn zoveel
mogelijkheden met chemie dat je
er later nog alle richtingen mee
uit kan gaan.

Wat is de Leukste Les?

De leukste les in de eerste bachelor was zeker en vast grondslagen
van de chemie. Professor Clays kon de les op zo’n interessante
manier brengen dat de interesse voor chemie alleen maar groter
geworden is.

Wat is je Mooiste Moment in Leuven?

Het tofste moment in Leuven tot nu toe was het labofrak-feestje
van onze studentenvereniging Chemika. Er is niets zo fijn als eens
op stap gaan in je labojas en veiligheidsbril waarmee je een paar
uur eerder nog in het labo stond.

Heb je nog Tips voor Twijfelaars?

Doe wat je zelf graag wilt doen! Als je een keuze maakt moet je
daar zelf ook volledig achter staan zodat je klaar bent voor het
avontuur waar je aan begint.

Nick Coenen, bachelor in de chemie

Waarom Chemie?

Nick Coenen, bachelor in de chemie



IN BEELD

Biochemie en biotechnologie

Knutselen
met eiwitten
Processen in cellen zichtbaar maken op het niveau
van individuele moleculen, dat is wat Hideaki
Mizuno doet. Hij vertelt ons een verhaal over
verbluffende wetenschap, en laat er verbluffende
plaatjes bij zien.

S@l: Fluorescente eiwitten komen erg vaak aan bod als we met biochemici
spreken. Waarom zijn ze zo belangrijk?

Mag ik een beetje geschiedenis vertellen? Ergens in de jaren 1960, lang
voor de tijd van de moleculaire biologie zoals wij die kennen, werd bij toeval
een fluorescent eiwit ontdekt bij een kwal, het GFP (green fluorescent
protein). Wetenschappers hebben dat gezuiverd en de eigenschappen
bestudeerd. Pas in de vroege jaren 1990 werd het gen gekloond dat
voor het GFP codeert. 

Er waren ook al fluorescente molecules gevonden in planten en fungi,
maar bij die componenten kwam de fluorescentie van een aparte chemische
structuur, niet van het eiwit zelf. Het bijzondere van GFP is, dat de fluorofore
groep in het eiwit zelf zit, en dus dat de code ervan in het gen zit. De man
die het gen voor GFP kon isoleren in 1992 wist dat ook niet, pas in 1994
hebben andere onderzoekers vastgesteld dat je, wanneer je dat gen tot
expressie brengt in bacteriën of in rondwormen, ook fluorescentie krijgt. 

Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, want je kan het gebruiken voor
fluo-labeling. Door genfusie kan je het gen voor het fluorescente eiwit aan
eender welk ander gen binden, en fluorescentie krijgen overal waar dat gen
tot expressie komt. Zelfs in levende dieren, zodat je binnen in het lichaam
van een dier kan gaan kijken naar de expressie van bepaalde genen.
Je kan dat detecteren in embryo’s, of in nematoden, dat zijn rondwormen
met een transparant lichaam. 

S@l: Waarom maken dieren fluorescente eiwitten in de natuur? 

Het eerste fluorescente eiwit dat werd geïsoleerd is afkomstig van een kwal.
Later zijn daar eiwitten van andere dieren bijgekomen: uit een koraal en uit
een zee-anemoon. Het blijkt dus eerder iets van de diepe zee te zijn.
Soms dient dat om soortgenoten aan te trekken, soms om vijanden af te
schrikken. In de diepe zee is er ook geen natuurlijk licht, dus daar kan het
ook dienen om licht te maken. Er zijn bijvoorbeeld organismen die blauw
licht uitzenden met een beperkt bereik, sommige fluorescente eiwitten
converteren blauw licht naar groen licht, dat een groter bereik heeft.

S@l: Wanneer bent u bij dat onderzoek betrokken
geraakt?

Ik ben al heel lang bezig met onderzoek over
fluorescente eiwitten, eigenlijk voor het zo’n rage
werd. Na de ontdekking van het GFP-gen is men
er in geslaagd om, vertrekkend van eiwitten uit
de natuur, gewijzigde eiwitten te maken zodat we
fluorescentie in verschillende kleuren kregen,
van geel tot blauw. Een rood fluorescent eiwit
heeft men langs die weg niet kunnen maken,
maar ergens einde de jaren 1990 is er een gen
geïsoleerd voor een rood eiwit uit een koraal. 

Ik ben in 1999 gestart met mijn onderzoek,
waarbij ik probeerde om nieuwe fluorescente
eiwitten te vinden, zowel “wilde” uit de natuur als
nieuwe mutaties in bestaande, met de bedoeling
om een gamma aan kleuren te kunnen produceren.
Ik ben daarbij iets heel moois op het spoor
gekomen: eiwitten die switchen van de ene kleur
naar de andere. Ik werkte met een koraal die
zowel in het rood als in het groen fluoresceerde,
en ging er van uit dat ik twee verschillende
eiwitten zou vinden. Maar ik vond er maar één,
en dat was groen. Maar op een ochtend kwam ik
in het labo en zag ik dat mijn groene eiwit, dat op
tafel was blijven staan, rood was geworden.
We konden snel achterhalen dat dat het effect
was van zonlicht. 
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Zenuwcellen met fotoconvertibel fluorescent eiwit in cultuur.
Wanneer de cel belicht wordt (rechts), kan je zien welke draden
bij welke cel horen.



Daarmee hadden we het eerste “foto convertibele”
fluorescente eiwit, dat van kleur verandert wanneer
er UV-licht op invalt. Ondertussen beschikken we
ook over “fotoreversibele” eiwitten, die via een
chemisch mechanisme heen en weer kunnen
veranderen tussen verschillende kleuren. 

S@l: Waarom is dat nuttig in het onderzoek?

Met heel die verzameling aan eiwitten kan je de
meest bijzondere dingen gaan bekijken in cellen
en organismen. Of zelfs daarbuiten: wij hebben
eiwitten in een bepaald patroon op een glasplaat
gefixeerd, zodat er een rode tekst verschijnt in
een groene achtergrond als je die glasplaat gaat
belichten. Dat is spielerei natuurlijk, maar het
illustreert wel wat je kan gaan doen. In een
celcultuur van neuronen, bijvoorbeeld, kan je
door een specifieke celkern te gaan belichten,
zichtbaar maken welke draden bij welke cel
horen, zodat je het netwerk van zenuwcellen
overzichtelijk maakt. Hetzelfde systeem werkt
ook als je neuronen gaat bekijken rechtstreeks in
een intact dier als een zebravisje, dat transparant
is. Je kan dat zelfs dynamisch bekijken met
timelapse beelden, zodat je de diffusie en
de connectiviteit van cellen kan volgen. 

S@l: U gaat zelfs nog een heel eind verder, en bekijkt
niet alleen individuele cellen maar ook individuele
eiwitten. Hoe kan dat met een microscoop?

De diffractielimiet van een “normale” fluorescentie -
microscoop is in het beste geval zo’n 200 nm;
punten die dichter bij elkaar liggen dan dat, kan je
niet herkennen als aparte punten. Dat heeft te
maken met de golflengte van het gebruikte licht:
afstanden kleiner dan de grootte-orde van die
golflengte, kan je niet onderscheiden. Maar er zijn
wiskundige technieken om dat te verbeteren,
door de zogenaamde “point spread function”.
Je weet dat elk punt dat licht uitzendt,
een bepaalde intensiteitsverdeling gaat geven,
met een maximum exact op de plaats waar
het licht wordt uitgezonden. 

Je gaat dus de intensiteit meten van de fluorescentie over het hele veld
dat je bekijkt, dat is eigenlijk de som van al die individuele intensiteiten.
Met wiskundige trucs kan je gaan uitzoeken welke individuele punten
verantwoordelijk zijn voor die bepaalde intensiteitsverdeling. Via die weg kan
je de exacte coördinaten gaan berekenen van individuele moleculen die licht
uitzenden. Voor sommige van die wiskundige methodes heb je specifiek
fotoconvertibele fluorescente eiwitten nodig.

S@l: Hoe gaat u dan te werk? U kan alleen moleculen die licht uitzenden volgen?

Ja, maar we kunnen dus door genconstructies de eiwitten die we willen
bestuderen, een fluorescente staart geven. 

“ Ik ben in 1999 gestart met mijn onderzoek,
waarbij ik probeerde om nieuwe fluorescente
eiwitten te vinden, zowel “wilde” uit de natuur
als nieuwe mutaties in bestaande, met de
bedoeling om een gamma aan kleuren
te kunnen produceren.”

Wij proberen die systemen te gebruiken om biomoleculaire netwerken
in cellen te bestuderen, bijvoorbeeld pathways voor signaaloverdracht in
cellen. Om zo’n pathways te bestuderen, bijvoorbeeld het systeem voor
cholesterol, ging men vroeger in bulk tewerk: dan meet je het effect van
toevoeging van cholesterol op alle cellen tegelijk. Je kon een pathway wel
in de loop van de tijd bestuderen door bijvoorbeeld elke minuut een staal
af te nemen, dat te fixeren, en de concentratie van de relevante moleculen
te bepalen. Ondertussen worden courant methodes gebruikt voor
beeldvorming van signalen en hun effecten in cellen op het niveau van
individuele cellen, met een veel betere tijdsresolutie. Maar wij ontwerpen
systemen om die zaken te volgen op het niveau van individuele molecules,
om te gaan zien waar en wanneer welke interacties plaatsvinden.
Waar op de celmembraan zitten bepaalde receptoren? We stellen vast
dat celmembranen heterogeen zijn: receptoren zitten in bepaalde gebieden.
Hoe komt dat, en wat betekent het? En zijn de doelwitmoleculen, die het
signaal aan de binnenkant van de cel moeten opvangen en doorgeven,
ook enkel in de relevante gebieden terug te vinden? En zo ja, wat is daar
het mechanisme voor? u
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Met wiskundige trucs kan je de positie berekenen van individuele moleculen die licht uitzenden Zenuwcellen in het ruggenmerg van een zebravis



Dank zij fluorescente eiwitten kunnen we heel
specifieke sondes maken. Bijvoorbeeld, aan het
eiwit dat als receptor fungeert voor cholesterol,
zetten we een fotoconvertibel eiwit vast.
Een andere receptor, die voor EGF (een groei -
factor), binden we aan een andere fluorescente
merker, die in een andere kleur uitzendt.
Zo kunnen we gaan kijken in welke zones van
de celmembraan welke receptoren voorkomen.
Dank zij onze wiskundige trukendoos maken we
zichtbaar dat de verschillende receptoren elk
hun eigen eilandjes in de membranen vormen.
We kunnen echt individuele moleculen “zien”,
en het verloop in de tijd. Uiteindelijk zouden we
ooit een animatiefilm moeten kunnen maken van
alle moleculen aanwezig in de celmembraan.

S@l: Bekijkt u nog andere zaken dan receptoren?

We kunnen ook celfuncties detecteren.
We hebben bijvoorbeeld een kunstmatig eiwit
waarbij twee fluorescente eiwitten met
verschillende kleur verbonden zijn via een peptide
dat calcium bindt, een onderdeel van het eiwit
calmoduline. Calmoduline is een essentiële
receptor in veel celprocessen die door calcium
worden geregeld. 

In afwezigheid van calcium zal dat geconstrueerde eiwit een open
conformatie hebben, maar zodra er calciumionen aan gaan binden, dan zal
het zich zo opvouwen dat de twee fluorescente groepen dicht bij elkaar
zitten. Dat bevordert de energietransfer van de ene groep naar de andere. 
Het resultaat is, dat in afwezigheid van calcium vooral de ene kleur gaat
zichtbaar worden, in aanwezigheid van calcium gaat het licht uitgezonden
door dat ene stuk geabsorbeerd worden door het andere stuk, en zal vooral
de tweede kleur worden uitgezonden. Je kan dus aan de gedetecteerde
kleur zien of er op de plaats van dat eiwit veel of weinig calcium zit. 

Met dat systeem kunnen we de calciumconcentratie in de buurt van
celmembranen zien evolueren in de tijd. Tijdens de ontwikkeling van
een zebravis van bevrucht eitje tot volwassen visje, zien we dat er bij elke
celsplitsing net voor en tijdens de splitsing een toename van calcium is
in de buurt van de celmembranen. Dat houdt steek, want bij celsplitsing
speelt het eiwit actine een rol en actine vereist calcium. We hebben ook
een systeem om calcium te meten in mitochondriën, waardoor we kunnen
bevestigen dat een hoog calciumgehalte samengaat met de activering van
energieproductie in de cel. We willen nu een systeem ontwerpen om het
signaalnetwerk rond calcium te volgen in intacte dieren, meer bepaald
in neuronen. 

Naast die calcium-indicator zijn er nog andere systemen, waarmee je
bijvoorbeeld fosforylatie van eiwitten kan volgen, of de activatie van cyclisch
AMP… Het is echt onwaarschijnlijk wat je allemaal rechtstreeks kan gaan
bekijken in cellen door te knutselen met fluorescente eiwitten.

S@l: Zou u aan jongeren aanraden om een opleiding biochemie en biotechnologie
te volgen? Waarom?

Veel jongeren twijfelen tussen een opleiding in de zuivere wetenschappen
en een opleiding die dichter bij toepassingen ligt, zoals arts, biomedicus of
bio-ingenieur. Voor die laatsten is duidelijk wat de mogelijke resultaten van
hun onderzoek zal zijn: een nieuw geneesmiddel, een nieuw diagnose -
systeem, een nieuw industrieel proces. Maar uiteindelijk gaat alle technologie
terug op basisonderzoek. Als wij een systeem van signaaloverdracht in cellen
blootleggen, en helemaal verklaren hoe dat werkt, dan vinden we misschien
een heel nieuw doelwit om een revolutionair type geneesmiddel te ontwerpen.
Grote vernieuwingen in de toegepaste sectoren zijn pas mogelijk op basis
van nieuwe kennis, die voortkomt uit het niet-gerichte basisonderzoek. 

Veel courante technieken zijn ook ontwikkeld
en geperfectioneerd binnen het fundamenteel
onderzoek: technieken voor sequentiebepaling
van DNA, PCR, en dus onze fluorescente labeling
tags. De buitenwereld heeft vooral oog voor
toepassingen die dichter bij hun leefwereld staan,
maar op langere termijn heb je absoluut
fundamenteel onderzoek nodig, niet alleen
voor technische vooruitgang maar ook voor
de algemene ontwikkeling van de wetenschap.

S@l: Bedankt voor uw tijd. t

Knutselen met eiwitten

Hideaki Mizuno
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Biochemie en biotechnologie combineert in mijn ogen
de twee mooiste wetenschappen: chemie en biologie.
Langs de ene kant krijg je inzicht in de fundamentele
bouwstenen van alles wat zich rondom je bevindt,
langs de andere kant zie je dat vertaald in de opbouw
en werking van organismen, jezelf inclusief.
Daarnaast is het ook een gigantisch boomende richting.
Als je nieuwe dingen leert, mag je dat vrij letterlijk nemen:
de kans is reëel dat je collega’s van het jaar ervoor dit
nog als ‘een ongekend proces’ aangeleerd kregen.
Wij zijn nog echte pioniers, en wat de professoren en
doctorandi momenteel onderzoeken, is nog maar een
fractie van wat er te leren valt van de biomoleculaire
wereld. Ook al denkt niemand graag aan een leven na
het student zijn, werkzekerheid is toch ook een pluspunt.

Wat is de Leukste Les?

Hoewel de meeste proffen hun uiterste best doen om
de lessen aangenaam en interessant te maken, moet ik
toch zeggen dat ik mijn hart verloren heb aan de practica:
In het laboratorium staan, labojas aan, bril op en
de theorie omzetten in iets wat zicht- en tastbaar is,
daar kan niets in de aula aan tippen.

Wat is je Mooiste Moment in Leuven?

Leuven is voor mij nog niet veel anders geweest dan
een opeenvolging van mooie momenten. Naast de
alombekende fakbars en cantussen kan je je ook
bezighouden met theater, muziek, sport ... Je collega’s
worden geweldige kameraden en de studentenkring,
Chemika in mijn geval, zorgt elke week wel voor
activiteiten. Kortom, ik heb mij hier nog niet verveeld.
Mensen die een jaartje non-stop willen feesten,
kunnen hier niet veel komen doen. Maar dat neemt
niet weg dat je af en toe wel een pintje mag drinken
tussen het studeren door.

Heb je nog Tips voor Twijfelaars?

Al wat telt, is interesse. Ik kom zelf uit een niet-
wetenschappelijke richting, maar ik heb er mijn eerste

jaar voor geknokt en nu zit ik
halverwege mijn 3e jaar, zonder
enige achterstand. Ik heb nog
geen moment spijt gehad van
mijn studiekeuze.

Yenthe Janssens, bachelor in de biochemie
en biotechnologie

Waarom Biochemie en Biotechnologie?
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IN BEELD

Biologie

No biologist
is an island
Ellen Decaestecker is een ecologe met een missie.
Ze heeft haar onderzoeksactiviteiten verplaatst
naar Kortrijk, waar ze benoemd is aan de Kulak.
Wij spraken met haar over watervlooien,
evolutiemechanismen, infectieziektes en
de liefde voor de natuur.

S@l: U doet onder andere onderzoek naar het “rode-koningineffect”.
Kan u daar wat uitleg bij geven?

Tijdens mijn doctoraat en in de jaren daarna heb ik onderzoek gedaan rond
gastheer-parasiet-co-evolutie. Het rode-koningineffect beschrijft hoe de
wapenwedloop tussen een parasiet en zijn gastheer verloopt: de gastheer
ontwikkelt steeds nieuwe manieren om zijn weerstand tegen de parasiet
te verhogen, de parasiet ontwikkelt systemen om die weerstand toch te
doorbreken. Zoals de Rode Koningin in Alice in Wonderland zegt: je moet
zo hard lopen als je kan, om ter plaatse te blijven. 

Ik heb dat effect bestudeerd en het ook kunnen documenteren voor
de watervlo Daphnia en een bacterie die de watervlooien ziek maakt.
Het bijzondere van dat onderzoek was, dat wij zijn kunnen teruggaan
in de tijd en dus echt hebben kunnen bestuderen welke “wapens” beide
organismen hebben ontwikkeld in de loop van de tijd. Van de watervlo
vonden we in sedimentkernen op de bodem van een vijver dormante eitjes
van tientallen jaren oud, en van de bacterie vonden we in dezelfde kernen
dormante sporen. We konden die opwekken en hebben zo verschillende
klonen die overeenkomen met verschillende periodes in de tijd. We hebben
al die klonen fenotypisch bestudeerd en eigenlijk voor het eerst experimentele
bewijzen gevonden voor het rode-koningineffect. Dat was als theoretisch
model goed beschreven, maar nooit eerder in de praktijk aangetoond.
Het is een hot topic in evolutietheorie, omdat het een mogelijke verklaring
geeft voor het ontstaan van seksuele voortplanting. Seksuele voortplanting
kost erg veel energie, maar het geeft veel sneller aanleiding tot veel meer
variatie in populaties. Met name in aanwezigheid van parasieten is dat
een voordeel dat opweegt tegen de nadelen.

S@l: Waarom moet er onderzoek zijn naar evolutiemechanismen?

Er zijn zoveel fascinerende theorieën over evolutie. Tijdens het Darwinjaar,
in 2009, is nog maar eens benadrukt hoeveel concepten in de biologie
steunen op evolutie, en hoe evolutie ook de drijvende kracht is achter
biodiversiteit. We mogen nooit vergeten hoe belangrijk biodiversiteit is
voor ons als samenleving. 

We gebruiken voortdurend ecosysteemdiensten,
we gebruiken voortdurend afgeleide producten
uit de natuur. Aan mijn studenten geef ik de
opdracht om voor een bepaalde diersoort
uit te zoeken welk belang ze heeft voor de
maatschappij. Gifslangen leveren giffen die soms
bruikbaar zijn in de farmacie. Kwallen leveren
fluorescente eiwitten die enorm nuttig zijn in
biochemisch en biomedisch onderzoek. En dan
zijn er soorten die niet rechtstreeks een of ander
product leveren, maar die een sleutelrol spelen
in het voortbestaan van ecosystemen.
Onze Daphnia is er zo eentje in veel vijvers.
De watervlooien grazen het fytoplankton af, en zo
beletten ze dat er toxische algenbloei ontstaat.
Tegelijk zijn ze een bron van voedsel voor soorten
die hoger staan in het voedselweb. Als Daphnia
uit het ecosysteem verdwijnt, stort het systeem
in elkaar. Dan krijg je troebele meren, en dat is niet
zomaar meer te herstellen.

Ellen Decaestecker



Zo’n sleutelsoorten tref je in de meeste ecosystemen aan. Denk bijvoorbeeld
aan koralen in mariene systemen. Koralen vormen riffen die talloze soorten
huisvesten, en tegelijk leveren ze voedsel. Op sommige plaatsen, onder andere
in het Groot Barrièrerif voor de kust van Australië, krijg je door opwarming
van het zeewater een uitstoting van de fotosynthetische organismen waarmee
de koralen in symbiose leven. Daardoor sterven de koralen af, verbleekt
het rif, en stort het hele ecosysteem in elkaar. Dat soort vaststellingen
is een motivatie voor mijn onderzoek naar omgevingsinvloeden op
Daphnia-populaties.

S@l: Dat is een nieuwe richting in uw onderzoek?

Ik trek het onderzoek naar de relatie tussen de watervlo en zijn parasiet
nu verder open in een breder kader. Ik gebruik het als modelsysteem
om nieuwe dingen te leren over de invloed van omgevingsfactoren op
infectieziektes. Het vertrekpunt is de “disease triangle”, die de interactie
in kaart wil brengen tussen ziekte, gezondheid en ecologie.
Infectieziektes zitten in de lift, bacteriën worden steeds meer resistent tegen
afweersystemen. Omgevingsveranderingen, onder meer door menselijke
invloed, hebbben ervoor gezorgd dat er een verhoogde blootstelling aan
infecties is. Zo heeft habitat-fragmentatie van de bossen geleid tot grotere
populaties van muizen die de ziekte van Lyme overbrengen. Ik wil onderzoeken
wat de effecten zijn van een veranderende omgeving op de dynamieken die
dat beheersen. Omgevingsveranderingen in vijvers in Vlaanderen uiten zich
vooral in de vorm van eutrofiëring: door een toename van nutriënten in
het water (door vervuiling) worden organismen die in die vijvers leven dus
blootgesteld aan nieuwe omgevingsvoorwaarden. In vroegere jaren is het
fosfor- en het stikstofgehalte in het water fors toegenomen, wat geleid heeft
tot een sterke eutrofiëringsproblematiek. Recent probeert men de fosfor -
vervuiling terug te dringen, wat op zich positief is, maar anderzijds verschuift
het de verhouding van fosfor tegenover stikstof, en dat heeft een invloed op
de inwendige stoichiometrie van organismen en daarmee geassocieerd
de productie van enkele essentiële eiwitten. Wij zijn nu bezig met onze
“oude” klonen van de watervlo en de parasiet bloot te stellen aan diverse
fosfor- en stikstofconcentraties in aan- en afwezigheid van parasieten,
en we willen bekijken welke invloed dat heeft op de eerder gevonden
co-evolutionaire dynamieken. 

We willen bovendien ook verder gaan dan de fenotypische beschrijving
en proberen de moleculaire basis te vinden voor resistentie. John Colbourne
(van Indiana University in Bloomington, ondertussen University Birmingham)
heeft het volledige genoom van een aantal Daphnia-soorten in kaart gebracht.
Wij doen nu hetzelfde voor onze klonen, op zoek naar polymorfismen:
zones in het DNA waar er veel variatie zit tussen de diverse populaties.
Dat zou ons de weg moeten tonen naar genen die betrokken zijn
bij de resistentie.

S@l: Waarom denkt u dat? Waarom zou genetische
variatie met resistentie te maken hebben?

Je moet je voorstellen hoe evolutie werkt:
in een populatie zitten een aantal varianten, en
de populatie is onderhevig aan externe stressoren
die bepalen welke varianten meer succesvol zijn.
Bij de meeste stressoren, zoals beperkte
beschikbaarheid van voedsel, of predatie door
vis, zal het effect directioneel zijn: de waaier van
varianten verengt, tot de variant die het meest
geschikt is om het in die omstandigheden goed
te doen, dominant wordt. 

Maar voor weerstand tegen een parasiet is het
effect niet directioneel. Zeldzame genotypes zijn
vaak beter bestand tegen de parasiet, en dus
zullen verschillende genotypes naast elkaar
blijven bestaan. u
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De meeste stressoren werken directioneel, maar parasieten stimuleren
variatie. Dus als we polymorfismen vinden dan hebben we een behoorlijke
kans dat die iets te maken hebben met weerstand tegen parasieten. 

S@l: Was er geen directere manier om weerstand-genen te vinden?

We hebben geprobeerd om via kandidaat-genen te werken, door te gaan
zoeken in Daphnia naar genen waarvan we weten dat ze met immuniteit
te maken hebben in andere insecten, zoals het zeer goed bestudeerde
fruitvliegje Drosophila. Maar dat gaf geen resultaat. We gaan er van uit
dat onze watervlooien een ander resistentie mechanisme hebben. 

Ik ben ook bezig met een project om transgene watervlooien te creëren.
Langs die weg zouden we in de verschillende klonen genen kunnen
binnenbrengen waarvan we vermoeden dat ze iets met de weerstand
te maken hebben. 

S@l: U bent benoemd aan de Kulak. Is dat een grote verandering voor iemand
die voorheen onderzoek deed in het “grote” Departement Biologie in Leuven?

In Kortrijk is er recent aanzienlijk geïnvesteerd in de Interdepartementale
Research Facilities. Wij worden aangemoedigd om over de grenzen van
de eigen discipline heen samen te werken en dit ondermeer via het vormen
van interdisciplinaire onderzoeksploegen. Zo heb ik met de collega’s
Koenraad Muylaert en Imogen Foubert de onderzoeksploeg Aquatische
Biologie opgericht, die biologie en bio-ingenieurs groepeert.
Aquatische Biologie Kulak is ingebed in het Leuvense departement onder
de sectie van Ecologie, Evolutie en Conservatie van Biodiversiteit van Luc
De Meester, wat boeiende samenwerkingen oplevert. Het meer fysiologisch
georiënteerd onderzoek, zoals het ontwikkelen van transgene technologie
is iets wat ik uitvoer in samenwerking met collega’s van biologie, biochemie
(onderzoeksploeg Thrombose en Hemostase Kulak) en geneeskunde.

Sedert kort bekijk ik samen met
collega’s geneeskundigen en
de onderzoeksgroep van Jan
Michiels van de bio-ingenieurs
voor welke aspecten we Daphnia
kunnen gebruiken als model -
organisme voor infectie met
Pseudomonas. We onderzoeken
onder andere de vorming van
biofilmen door Pseudomonas.
Zo’n biofilm is meer dan
bacteriegroei in de vorm van
een laag, die laag is ingebed in
een soort chemisch schild dat
de bacteriën afschermt tegen
antibiotica. Zo kom ik eigenlijk van
een ecologisch model systeem
voor rode-koningindynamieken
tot iets wat een medisch model -
systeem voor antibioticaresistentie
kan worden. 

S@l: U bent eigenlijk in plaats van een ecoloog
een allroundwetenschapper geworden? 

Zoals veel andere wetenschappen zit biologie
niet op een eiland. Ik moet bijvoorbeeld
voldoende wiskunde kennen om modellen te
kunnen begrijpen. Ik bouw tot nu toe zelf nog
geen modellen (al zou ik dat wel zo snel mogelijk
willen doen), maar ik werk daarvoor samen met
ingenieurs en theoretici (Herbert de Gersem,
onderzoeksploeg golfvoortplanting en
signaalanalyse; Patrick de Causmaecker, CODeS)
voor wie dat een specialiteit is. Ik moet daarvoor
wel nauwkeurig en in wiskundig exacte taal
kunnen beschrijven wat het model moet doen.
Ook via het domein van genomics kom ik snel op
plaatsen waar ik de hulp van bio-informatici nodig
heb. De kunst is niet per definitie om dat allemaal
zelf te kunnen doen, de grootste kunst is om
goed te communiceren over de grenzen
van disciplines heen.

In Kortrijk worden we daar enorm toe
gestimuleerd. We moeten uit onze comfortzone
komen en samenwerken met specialisten in
andere domeinen. Dat is echt wel de moeite
waard. En het is niet alleen voor mij als bioloog
confronterend. Herbert de Gersem was
bijvoorbeeld totaal verrast door de chaotische
dynamieken, die de norm zijn in co-evolutionaire
processen. 
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Knutselen met eiwitten



Zo’n instabiele modellen had hij nooit eerder gemaakt.
Als hij ‘die zou gebruiken voor het bouwen van
bruggen, zouden die onmiddellijk instorten’. 

S@l: Kortrijk is sedert enkele jaren een reputatie aan
het opbouwen als onderzoekscentrum.

Er wordt aan de Kulak op een intelligente manier
geïnvesteerd in onderzoek, ik was aangenaam verrast
door de mogelijkheden. Wel moeten we actief op
zoek gaan naar doctoraatsstudenten, omdat we
geen automatische flow vanuit de masters krijgen.
Maar het lukt, we vinden wel degelijk goede
studenten. In principe is het overigens perfect
mogelijk om ook een masterproef te doen aan
de Kulak, al is dat natuurlijk niet zo eenvoudig als je
het moet combineren met een lesrooster in Leuven. 

S@l: Waarom zou een jongere vandaag moeten kiezen
voor een opleiding biologie?

Uit passie voor het onderwerp, en uit liefde voor
de natuur. Voor biologen zijn er zeer diverse beroeps -
uitwegen, zeker als je echt gedreven bent voor je vak.
Het is een breed domein, zowel wat betreft de
onderwerpen die je bestudeert als de disciplines.
Je bekijkt de natuur vanuit fysiologisch en vanuit
ecologisch perspectief, wat een brede waaier aan
invalshoeken en inzichten oplevert. De hele problematiek
van global change en biodiversiteit is van ontzettend
groot belang voor de toekomst, en biologen
bestuderen dat met alle middelen. 

Er duiken overal “bio”-wetenschappers op: biomedici,
bio-ingenieurs, biofysici, biochemici en noem maar
op. Als aanwijzing dat biologie belangrijk is, en dat
mensen met een vorming in biologie gegeerd zijn
in de samenleving, kan dat toch tellen?

Als je biomedische wetenschap bekijkt, dan ligt
de focus op de mens, en alles rond de mens wordt
uitvergroot en gedetailleerd. Vanuit de biologie gaan
wij de dingen ruimer beschouwen. Ook als we het
over infectieziektes hebben, dan kijken we naar meer
systemen, naar globale dynamieken, naar de grote
mechanismen, het evolutieperspectief. Wij leveren
een soort algemeen kader waarbinnen het werk
van de biomedici zijn plaats vindt.

S@l: Uw enthousiasme werkt aanstekelijk.
Bedankt voor dit interview. t
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Omdat het de interessantste wetenschap is! Je leert hoe de natuur
in elkaar zit, van molecule tot ecosysteem. In Leuven wordt elk
aspect aangehaald. Wist je dat zeekomkommers langs hun anus
ademen? Of dat een mierensoort een schimmel als huisdier
heeft? Op het verkrijgen van leuke weetjes na, zijn er nog
boeiende onderdelen aan de biologie. In het eerste jaar begin je
met de basiswetenschappen, fysica, chemie, wiskunde, maar
naarmate je vordert in de opleiding zal je steeds meer gericht
kunnen kiezen voor je interesse.

Wat is de Leukste Les?

Diversiteit van dieren: in deze les worden alle verschillende
dierenklassen overlopen. Iedereen denkt bij “dier” nogal snel aan
een zoogdier, of aan een andere gewervelde. Er zijn echter tal
van dieren waar ik niets over wist voor deze les, zoals het
Portugees oorlogschip of de fluwelen zeemuis. Dat de prof
de leuke gewoonte heeft om de documentaires van David
Attenborough boven te halen wanneer hij maar de kans krijgt
is natuurlijk ook leuk meegenomen.

Wat is je Mooiste Moment in Leuven?

Dat is een moeilijke, in de jaren dat ik in Leuven zit heb ik immers
tal van leuke momenten gehad. Ik heb enorm genoten van de
lente in mijn eerste jaar, toen was het warm, voor de verandering.
Met mijn vrienden tussen twee lessen in, in het gras zitten en
genieten van de zon, altijd mooi meegenomen. De activiteiten
van de studentenkring BIOS zijn ook zeker aan te raden,
daar leer je immers jaargenoten en anderen gemakkelijk kennen.
Ik zal in elk geval mijn eerste TD niet vergeten, waar ik mijn beste
vrienden leerde kennen.

Heb je nog Tips voor Twijfelaars?

Panikeer niet, informeer je goed, mail desnoods wat rond en
kom zeker naar de infodagen. Daar zullen proffen en studenten
tot jullie dienst staan om alle vragen te beantwoorden en om jullie
er toch maar van te overtuigen dat niemand kan tippen aan
de Leuvense biologen.

Jens Warrie, bachelor in de biologie

Waarom Biologie?
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Jens Warrie, bachelor in de biologie

“Wist je dat
een bepaalde
mierensoort

een schimmel als
huisdier heeft?”



IN BEELD

Geografie 

Natuurwetenschappen
en maatschappij

Maarten Loopmans onderzoekt
hoe diverse maatschappelijke
fenomenen beïnvloed worden
door de omgeving. Wij hadden
een gesprek over het boeiende
grensgebied tussen natuur- en
gedragswetenschappen.

S@l: U bestudeert onderwerpen als ontwikkeling van
sloppenwijken, prostitutiebeleid, armoede. Ik zou bijna
denken dat u op het terrein van economie of sociale
wetenschappen werkt. Waarom is dat geografie?

Geografie is een integrerende wetenschap.
Nochtans is er wel een duidelijk onderscheid
tussen geografie en sociologie of economie langs
de humane kant, en chemie of fysica langs de
exacte kant. Een geograaf zal altijd de ruimte
binnen beschouwing nemen. Wij zijn minder
op zoek naar algemeen geldende wetten in
de samenleving of in de natuur, wel naar hoe
die wetmatigheden zich uiten op een bepaalde
concrete plek of in een concrete situatie.
Daardoor wordt geografie vaak snel toepasbaar
omdat het onderzoek dicht bij de concrete
economische of maatschappelijke realiteit staat. 

S@l: Uw onderzoek zit resoluut in de sociale geografie.

Dat is zo, maar je moet wel weten dat we in de opleiding niet meer van
bij aanvang een onderscheid maken tussen fysische en sociale geografie:
de bachelor is gemeenschappelijk. Nu is het zo dat ook fysische geografie
op dezelfde manier dicht bij de concrete realiteit staat. In sociale geografie
gaan we bijvoorbeeld bestuderen hoe en waar zich in een welbepaalde
stadswijk prostitutie voordoet. Fysische geografen bestuderen bijvoorbeeld
erosie op een welbepaald veld. Precies omdat je bestudeert hoe dat op
die bepaalde plaats verloopt, ben je ook dicht bij suggesties om de situatie
te verbeteren, voor de boer van wie dat veld is of voor de mensen die
bij prostitutie zijn betrokken. 

S@l: Ik neem aan dat u samenwerkt met andere disciplines, ook uit de humane
wetenschappen? Kan u daar een voorbeeld van geven? 

Op dit moment starten we met een project rond diversiteit en gemeenschaps -
vorming. Sociologen hebben de correlatie bestudeerd tussen diversiteit
en de kwaliteit van samen leven, en stellen vast dat naarmate er in een
gemeenschap meer interne verschillen zijn, de solidariteit minder wordt.
Dat is een algemene wet uit de sociologie, zeg maar. Het project wil
onderzoeken hoe die algemene sociologische wetmatigheid op een
bepaalde plek ingevuld wordt. Voor dat project werken we samen met
pedagogen, die heel praktijkgericht werken en onderzoeken wat de effecten
zijn in een gemeenschap van ingrepen zoals les geven of opbouwwerk.
Zij hebben een eigen methodiek van actie-onderzoek, die essentieel is.
In hetzelfde project werken ook politicologen mee, die het effect
onderzoeken van de politiek op verschillende niveaus. Wij geografen
onderzoeken de rol van de plaats waar de gemeenschap zich bevindt. 

S@l: Verwacht u echt dat u ruimtelijke oorzaken zal vinden voor hoe een
gemeenschap functioneert?

Dat ruimte een invloed heeft op sociale interacties lijdt geen twijfel. Stel dat we
voor dit interview op café zaten in plaats van in mijn kantoor, dan zouden we
op een andere manier tegenover elkaar zitten en dan werden er vermoedelijk
ook andere dingen gezegd. Een plek is sociaal geconstrueerd, heeft een
karakter door haar geschiedenis en haar omstandigheden, en dat heeft een
impact op het gedrag van mensen die er zich bevinden. Dat is de essentie
van sociale geografie: hoe zijn plekken sociaal geconstrueerd en wat is
de impact daarvan. 

Gemeenschapsvorming wordt zeker beïnvloed door de bebouwde omgeving.
Langs een drukke doorgangsweg is er bv. minder gemeenschapsvorming
dan in een doodlopende straat. Elke plaats heeft ook een historiek die
ingebed zit in gedragingen. 
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Een plaats waar mensen meestal maar enkele jaren blijven wonen,
heeft nauwelijks sociale tradities, in tegenstelling tot plaatsen waar bepaalde
families al vijftig jaar wonen – die zullen soms een bepaald gedrag kunnen
opleggen aan nieuwkomers. 

Stel dat we vinden dat op een bepaalde plek de solidariteit behoorlijk werkt,
ondanks de diversiteit van de gemeenschap, dan gaan we zoeken of daar
ruimtelijke verklaringen voor zijn. En dan leer je misschien ook hoe je dat
kan bevorderen op andere plaatsen waar het minder goed loopt.

S@l: Veel mensen maken zich zorgen over de toekomst van onze planeet.
Overbevolking, energie, klimaat… het ziet er naar uit dat we niet zo erg duurzaam
bezig zijn. Wat is uw visie als geograaf? 

Eigenlijk vraag je nu: hoe willen we onze samenleving vorm geven?
Het aantal mensen is op dit ogenblik nog niet problematisch, het is nog
altijd zo dat we meer voedsel produceren dan we op kunnen. Toch leeft
een miljard mensen met voedselonzekerheid. Er is dus vooral een probleem
van de verdeling van grondstoffen. 

Onze samenleving is sterk gebaseerd op competitie, op accumulatie
van rijkdom door een minderheid. De toename van de wereldbevolking
is daar niet onafhankelijk van. De demografische groei loopt samen met
een toename in ontwikkeling en vlakt daarna af; bij ons zou op dit ogenblik
de bevolking krimpen als er geen migratie was. Mensen die voldoende
rijkdom en een beter leven hebben, krijgen minder kinderen. Armoede en
onzekerheid over de toekomst gaan samen met meer kinderen, die dan
eigenlijk de rol van sociale zekerheid spelen. Nu zijn dat zeer complexe
processen die je niet gemakkelijk kan verklaren met enkele algemene
wetmatigheden. Het metier van de sociale geograaf is om die complexiteit
bloot te leggen, om de mechanismen in detail te beschrijven, zodat je ook
een zicht krijgt op wat je er aan kan doen, en wat er zou moeten veranderen.

Hoe kunnen wij iets bijdragen? Moeten we met z’n allen gaan consuminderen,
moeten we fairtradeproducten kopen, of moeten we onze energie steken
in politieke bewegingen? Moeten we ecotaxen invoeren, iets aan onze olie -
consumptie doen, emissierechten kopen? Geografen analyseren de oorzaken
van grote maatschappelijke problemen en denken na over oplossingen.

S@l: Oorzaken analyseren en oplossingen construeren: om dat geloofwaardig
te doen, moet u wellicht modellen maken van die complexe processen? 

Ja, voortdurend eigenlijk. Soms zijn dat echt wiskundige modellen waarbij je
gaat berekenen welke impact een bepaalde maatregel heeft. Maar ook wie
niet met wiskundige simulaties bezig is, bouwt modellen in de zin van strategische
stappen ontwerpen die in de richting van een oplossing kunnen leiden. 

Specifiek voor de geografie is dat we wereld problemen benaderen door na
te denken over verdelingseffecten: wie zijn de slachtoffers en wie wint er bij
bepaalde situaties? Als er een klimaattop is en klimaatwetenschappers met
paniekcijfers aankomen, hoe reageren verschillende groepen daar op?
Moeten economische actoren in de oliebusiness stoppen met hun activiteiten?
Zij zullen niet geneigd zijn om dat te doen, want zij zijn niet de slachtoffers.
Zij kunnen zichzelf beschermen tegen de gevolgen; de neven effecten zijn
voor iemand anders.

Dat is dus een kwestie van privaat gewin versus
maatschappelijke kosten, en dan begeven we
ons op het terrein van de politieke geografie. 

S@l: Is dat ook een onderdeel van sociale geografie?

Jawel, politieke geografie bestudeert het effect
van ruimte op politieke acties: beslissingen
van parlementen, activiteiten van lobbyisten,
het ontstaan van straatprotest. Hoe zijn
maatschappelijke belangen ruimtelijk verdeeld,
hoe is de spreiding van kosten en baten?
Wat is het effect van ruimtelijkheid op politiek,
op de manier om belangen te verdedigen?

Een voorbeeld is het onderzoek naar sociale
bewegingen, dat bekijkt hoe de ruimte een rol
speelt in de groei van sociale netwerken en
actiegroepen. Neem de actiegroep die zich verzet
tegen de Oosterweelverbinding: de basis voor
het succes van die actiegroep is de voorbije
20 jaar gegroeid, een beetje ironisch dank zij
subsidies van de Stad Antwerpen die al twintig
jaar sociale uitwisseling op buurtniveau stimuleert
door straatfeesten en dergelijke te subsidiëren.
Daardoor zijn er stevige contacten tussen
mensen en ontstaat er snel een breed draagvlak
voor zo’n actiegroep. 

S@l: In de opleiding geografie zitten veel excursies,
ik stel mij voor dat dat vooral voor fysische geografie
nuttig is. 

Excursies zijn ook voor sociale geografie zeer
relevant. Het is een methodologische oefening
in terreinwerk: je moet op straat interviews doen,
rondkijken in wijken… Dan zie je dingen die niet
op een kaart te zien zijn. Geografen zijn zelden
desktop researchers. Inzicht in de dynamiek van
een bepaald probleem krijg je door op straat
te gaan kijken, en door met beleidsmakers te
spreken. Op het terrein zie je de complexiteit. u
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Oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering kennen een
andere geografische spreiding. De belangrijkste bronnen voor
klimaatsverandering mogen in het Westen liggen, in sloppen -
wijken aan het Victoriameer worden de gevolgen gedragen.



Een kaart is een nuttig hulpmiddel, maar je moet toch ter plaatse gaan
kijken om te weten wat er achter die kaart zit: welke infrastructuur is op die
plaats aanwezig en in welke staat, welke woonkwaliteit is er daar, welk type
winkels? Oordelen over een bepaalde plek is iets wat je moet leren; je kan
daar geen trucs voor hanteren, het is iets dat je in de vingers moet krijgen
door ervaring. 

S@l: Waarom zou een jongere vandaag moeten kiezen voor een opleiding geografie? 

(Lacht even) Om de wereld te verbeteren! Het is de breedste opleiding die je
je kan voorstellen. Je leert de maatschappij te doorgronden via sociale
wetenschappen, en je leert ook de natuur te doorgronden via natuur -
wetenschappen. In de opleiding leer je welke interacties er zijn tussen
natuur en samenleving, en je bekijkt dat vanuit alle invalshoeken. Als je graag
een brede kijk ontwikkelt, en tegelijk graag richting oplossingen werkt, studeer
dan geografie. Er zit een sterke maatschappelijke relevantie in de studie.

Je bent wellicht minder gespecialiseerd dan
een chemicus of een fysicus, je bent meer een
generalist. Maar op veel plaatsen is juist dat erg
nuttig. In een sector als ruimtelijke ordening,
bijvoorbeeld, zijn vele disciplines geïntegreerd,
en de sterkte van de geograaf is dat hij met
iedereen kan praten.

Zelf wilde ik niet kiezen tussen een maat schap -
pelijke of een natuur wetenschappelijke studie,
en ik heb hier iets gevonden waar ik met
de twee bezig ben. Mijn onderzoek is nu vooral
maatschappijgericht, maar ik heb de natuur -
wetenschappen als onmisbare bagage mee.

S@l: Bedankt voor dit interview. t
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Natuurwetenschappen en maatschappij

In het zesde middelbaar heb ik lang getwijfeld over wat ik
wilde doen. Ik wist dat ik eerder een mens van de positieve
wetenschappen was, maar ik was geen ingenieur. Een richting
zoals chemie of fysica was voor mij dan weer teveel van het
goede, ik wilde ook over de maatschappij leren. Er bleek
maar één richting in het aanbod van de unief te zijn die mij
dat kon bieden: geografie. Er was maar één probleem:
ik kon amper weten waaraan ik begon. Er is nu eenmaal
geen voorganger van geografie in het middelbaar.
Aardrijkskunde is er niet mee te vergelijken. Nu, ik heb er
absoluut geen spijt van. Een geograaf integreert alle
competenties: geologie, chemie, fysica, maar ook sociologie,
economie en geschiedenis. Hij bestudeert ze niet enkel,
hij gaat er ook mee aan de slag. De 55 excursies die een
geograaf in zijn studie doet zijn daarin de hoogmissen.
We gaan naar alle hoeken van België en vaak ook daarbuiten
om er toe te passen wat we geleerd hebben. De wereld is ons
laboratorium, en het is eindeloos groot. Verder laat de richting
je toe om jezelf te ontdekken. Je kan ervoor kiezen om vooral
sociaaleconomisch verder te gaan, of fysisch, of ICT.

Wat is de Leukste Les?

In het eerste jaar was de leukste les zeker en vast geografie:
interactie mens-aarde. Het vak gaat over de toenemende
bevolkingsdruk, de uitdagingen waar de wereld voor staat,
de klimaatproblematiek of zaken als overbevissing.
Het mooie aan het vak is dat, bijvoorbeeld bij de over -
bevissing, niet enkel gekeken wordt door de ogen van
een ecoloog, maar ook door de ogen van een lokale visser,
een handelaar, een politicus of een consument. 

Uiteindelijk worden ook oplossingen gezocht. Maar in het
algemeen zijn de excursies, ongeacht het vak, steeds top -
dagen. Je leert door te ervaren en het zorgt voor hechte
banden in onze kleine groep.

Wat is je Mooiste Moment in Leuven?

De kring Merkator is een zeer levendige kring, zeker in
verhouding tot het kleine aantal leden. Iedereen kent er
elkaar, hun feestjes en cantussen zitten steeds vol.
Maar daarnaast is mijn leukste moment waarschijnlijk wel
de excursie naar Parijs geweest. Twee dagen onder de
lentezon Parijs leren kennen. Je komt op plaatsjes die
een toerist niet te zien krijgt en leert er enorm veel bij.
En ’s avonds kan je er echt de toerist uithangen.

Heb je nog Tips voor Twijfelaars?

In geografie kan je jezelf ontdekken. Wie dus nog twijfelt
raad ik aan om het gewoon te doen. Je ontdekt zelf wel
waar je interesses liggen, en in de tweede bachelor kan je
kiezen voor de minor die het best bij je past. Als je, net als ik,
van jezelf weet dat je graag met wetenschappen, maar ook
met de maatschappij bezig wilt zijn is geografie echt iets

voor jou. En als laatste overtuigings -
middel: Merkator is de tofste kring
van Leuven, Leuven is de tofste stad
van de wereld. Ik ben een geograaf
dus ik kan het weten!

Niels Debonne, bachelor in de geografie

Waarom Geografie?



Vroeger was archeologie helemaal buiten de
natuurwetenschappen bezig, nu is er steeds
meer integratie en gebeuren er wetenschappelijke
metingen en analyses om archeologisch
onderzoek te ondersteunen. 

Wat ik doe is geen fundamenteel onderzoek over
hoe de aarde in elkaar zit, maar het leuke is juist
dat het heel concreet is, hier gebeurt echt iets
mee. De resultaten van mijn onderzoek zijn direct
bruikbaar voor de archeologen.

S@l: Ben je zelf op het terrein materiaal gaan
verzamelen? Hoe gaat dat in zijn werk?

Ik ben drie keer naar Sagalassos geweest, telkens
voor een drietal weken in de zomer, tijdens de
opgravingscampagne. Daarbuiten kan je daar niet
echt terecht, maar tijdens de campagnes is er
een grote activiteit op de site van wetenschappers
van allerlei disciplines. Ik werk dan op een bepaald
terrein een gridpatroon uit, en neem ondiepe
bodemstalen, tot op zo’n 15 cm. Hier en daar doen
we ook diepere boringen tot 2 m maar de meeste
stalen zijn dus van de oppervlakte. Vaak werk ik
samen met geofysici of archeologen, die in
hetzelfde gridpatroon ook metingen gaan doen
of bijvoorbeeld potscherven gaan verzamelen.
Als we allemaal onze analyses hebben gedaan,
brengen we al die resultaten samen om
conclusies te trekken over welke activiteiten er

daar hebben plaatsgevonden. Stel dat we ergens een stuk zwarte bodem
vinden, dan leggen we onze bevindingen samen om uit te zoeken wat dat
precies was: een oven, of een brandlaag, of een dumpplek voor afval?

Tijdens de campagne verblijven we in het dorp. Er is een opgravingshuis
waar we samen ontbijten en avondeten en waar de stalen worden opgeslagen.
Slapen doen we verspreid in het dorp, bij mensen die een verdieping van
hun huis verhuren aan de archeologen. 

S@l: Biedt Sagalassos ook mogelijkheden voor toerisme?

Het is een mooie streek voor toerisme, helemaal iets anders dan het
strandtoerisme waar Turkije voor bekend is. De Taurusbergen zijn echt
magnifiek, al is het afgelegen: vanuit Antalya ben je toch al snel drie uur
onderweg. u
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Geologie

Bodemvervuiling
in de oudheid

IN BEELD

S@l: Je onderzoek gaat over een archeologische
site. Is dat niet eerder historisch onderzoek?
Waarom moet je daar geoloog voor zijn?

Wat ik doe zit in een historische context, maar
technisch is het geologenwerk: ik doe analyse van
bodems, ik bestudeer de elementen samenstelling
en trek daar conclusies uit over aanwezige
mineralen en menselijke activiteit die zich op die
plaats heeft voorgedaan. Dat is dus geen ‘deep
time’-geologie, wat ik doe is kwartairgeologie
en geo-archeologie. In de Afdeling Geologie
in Leuven is dat een belangrijke poot in volle
ontwikkeling. 

Katrijn Dirix maakt een doctoraat over
bodemvervuiling in de archeologische site van
Sagalassos in Turkije. Wij spraken met haar over
opgravingen, over toerisme, maar vooral over
het veelzijdige werk van een geoloog.
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Er komen geregeld toeristen van de kust naar de opgraving, maar die
komen nu nog vaak rechtstreeks bij de wetenschappers terecht. Het zou
beter zijn als er in het dorp initiatieven werden genomen om het toerisme op
de opgraving te promoten, dat er dan rondleidingen zijn met Turkse gidsen,
en dat ze zelf busjes organiseren om van het dorp naar de site te rijden.
Men is daar wel mee bezig en ik hoop dat het een succes wordt.

De verblijfsmogelijkheden in het dorp zijn beperkt, en enkel geschikt voor
harde rugzaktoeristen, niet voor mensen die een ontspannen comfort -
vakantie wensen. Er is sprake van om een luxehotel te bouwen met
wellnessvoorzieningen, maar ik weet niet of dat er gaat komen hoor.
Dat is misschien ook niet de juiste optie; hier zouden beter gewoon
comfortabele verblijfsmogelijkheden komen voor actieve buitentoeristen,
die graag enkele dagen in de bergen willen gaan stappen, en de opgraving
willen bezoeken natuurlijk. 

S@l: Terug naar je onderzoek. Wat doe je met het
verzamelde materiaal eens je terug in Leuven bent?

Het is altijd eerst spannend afwachten tot
de stalen uit Turkije aankomen. We mogen niet
zomaar onze eigen stalen meenemen, alles wordt
grondig gecontroleerd door de Turkse overheid
voor het opgestuurd wordt, want er mogen
absoluut geen archeologische artefacten het land
uit. Eenmaal voorbij de controle worden de stalen
met een koerierdienst opgestuurd. Mijn stalen zijn
gelukkig altijd mooi aangekomen.

Dan volgt er een hoop routinewerk: de stalen
moeten drogen, daarna ga ik ze fijnmalen met
een mortier, en zeven. Vorig jaar had ik zo’n
300 stalen, en ben ik daar zo’n 2 maanden mee
bezig geweest. De bewerkte stalen worden dan
opgelost in sterk zuur, zodat je de bodems in
vloeibare fase hebt, en daarop gebeurt de
elementenanalyse. We vergelijken de elementen -
samenstelling met een referentiestaal, en dan
vinden we op bepaalde plaatsen verschillen.
Stel dat we ergens een verdubbeling vinden van
het fosforgehalte, dan kan dat zeker wijzen op
menselijke activiteit. Maar uit mijn analyse kan ik
nog niet concluderen of er daar een begraaf -
plaats was, of er potten werden gebakken, of er
een boerderij was… Daarvoor moeten we mijn
gegevens samen leggen met die van andere
disciplines. Zo hebben geofysici op een bepaalde
plaats gezien dat er bolvormige reflecties waren,
en hebben we op basis van de chemische
analyse kunnen concluderen dat daar ovens
geweest zijn.

S@l: Ga je volgende zomer nog terug? 

Ik ben niet van plan om nog terug naar Sagalassos
te gaan, want na de zomer begint het laatste jaar
van mijn doctoraat. Ik moet nog even afwachten
wat er precies uit komt, maar ik ben er wel gerust
in dat ik voldoende materiaal heb.

S@l: En wat komt er na het doctoraat?

Ik heb nog geen concreet plan voor de toekomst.
Ik heb de lerarenopleiding afgewerkt, het onderwijs
is zeker een optie. Een andere optie zou een job
in de milieusector zijn, over bodem vervuiling in
een hedendaagse context. Als ik rondkijk waar
mijn jaargenoten nu zitten, dan stel ik vast dat er
nogal wat geologen in de milieusector terecht -
komen. Ook een aanzienlijk deel gaat naar
exploratiebedrijven zoals Jan De Nul of Deme. 

Bodemvervuiling in de oudheid



Ik ken ook iemand die bij de Vlaamse Water -
maatschappij werkt, en mensen die onderzoek
doen over bouwmaterialen, de sterkte bestuderen
van balkstenen, beton of dakpannen. 

S@l: Er is de laatste tijd wel wat te doen rond Urban
Mining, de recyclage van zeldzame materialen uit
afval. Is dat ook een sector voor geologen? 

Mijnbouw, inclusief Urban Mining, is zeker ook
iets voor geologen. Wij hebben bij ons in de
afdeling niet zo’n grote expertise rond Urban
Mining, maar er is wel een geoloog van bij ons
die daar rond werkt, bij het Departement MTM
van de Ingenieurswetenschappen, in een groep
die zich bezighoudt met de recyclage van
zeldzame metalen. Meer in het algemeen
is onderzoek naar de beschikbaarheid van
zeldzame metalen, die we nodig hebben
voor de productie van bijvoorbeeld gsm’s,
zeker een zaak voor geologen.

S@l: Zijn excursies een belangrijk deel van
de opleiding? 

Je krijgt veel oefeningen in terreinwerk tijdens
de opleiding. Dat gaat van kijkexcursies waarbij je
bijvoorbeeld kennis maakt met wat devoonriffen
precies zijn, tot een grote karteringsoefening in
het eerste masterjaar. Dan moet je gedurende
een drietal weken in je eentje het terrein op, met
je kompas, hamer en loupe, om van een bepaald
gebied een zo volledig mogelijke geologische
kaart te maken. Er zijn periodes dat je elke week
een excursie hebt, en dat moeten ze echt
behouden in de opleiding, dat is zo verrijkend
en nodig om een goede geoloog te worden. 

S@l: Waarom zou iemand vandaag voor een opleiding
geologie moeten kiezen? 

Het sterkste punt van de opleiding is voor mij
dat ze heel breed is. u

Ik ben geologie gaan studeren omdat ik iets meer wou weten over
onze planeet en de natuurfenomenen. Via infoboekjes, infobeurzen,
de openlesweek en door te praten met een geoloog ben ik terecht
gekomen bij de opleiding geologie. Zo kwam ik te weten dat geologie
een zeer brede opleiding is die van alle wetenschappen gebruikt
maakt. Bij deze opleiding zou ik te weten komen hoe de planeet
gevormd is zoals we die vandaag kennen en welke rijkdommen ze
allemaal te bieden heeft. Allemaal factoren die mij overtuigd hebben om
aan de opleiding te beginnen. Komt daar nog bij dat je bij geologie de
wereld gaat verkennen en er op uittrekt om de processen van de aarde
van dichtbij te bestuderen. Dat ‘avontuurlijke’ in de opleiding sprak ook
tot mijn verbeelding.

“Tijdens de excursies betreed je
gigantische groeves of trek je de wilde
natuur in om van dichtbij de aarde en haar
processen te bekijken en te bestuderen!”

Wat is de Leukste Les?

In het eerste jaar was dat het basisvak geologie. Dat is een zeer
algemeen vak maar het geeft je wel al een goed idee wat je de
komende jaren allemaal kan verwachten in de opleiding. Wat ook zeer
leuk is, zijn de excursies die bij dit vak horen. Tijdens die excursies
betreed je gigantische groeves of trek je de wilde natuur in om van
dichtbij de aarde en haar processen te bekijken en te bestuderen.

Wat is je Mooiste Moment in Leuven?

Ik heb tal van leuke momenten in Leuven beleefd. Enerzijds omdat
Leuven een geweldige studentstad is en anderzijds door de gezelligste
en tofste studentkring van Leuven, Geos. Twee factoren die zorgen
voor een geweldige studententijd!

Heb je nog Tips voor Twijfelaars?

Geologie gaan studeren is als op
een gigantisch avontuur vertrekken met
als de doel onze planeet beter te leren
kennen. En ik ben er zeker van dat
je geen spannender avontuur kunt
bedenken.

Nathan Reinders, bachelor in de geologie

Waarom Geologie?
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Je krijgt een groot basispakket van de meeste wetenschappelijke disciplines,
en in al die disciplines een behoorlijk degelijke kennis. Als afgestudeerd
geoloog ben je goed op de hoogte van de natuurwetenschappen over de
hele breedte. Het is ook leuk dat we met een relatief kleine groep zijn, je hebt
veel rechtstreeks contact met de proffen, het is een leuke en fijne groep.

Achteraf beschouwd is er nog een goede reden om geologie te studeren,
maar daar was ik niet mee bezig toen ik mijn keuze maakte: er zijn echt veel
leuke en gevarieerde beroepsmogelijkheden. Je zit als geoloog niet vast in
één hokje. Als je op de website van de VDAB gaat kijken, vind je typisch
een twaalftal werkaanbiedingen voor geologen, in diverse sectoren. 

S@l: Je was als student erg actief in de studentenkring. 

In zo’n kleine groep raakt iedereen wel bij de kringwerking betrokken,
je gaat al eens helpen op een feestje of een activiteit. Ik ben daar wat verder
in gegaan en ik ben vicepreses geweest. Dat is de aard van het beestje wel.
Toen ik meewerkte aan activiteiten, had ik al snel het gevoel van, tiens, ik zou
dat anders doen. En voor je het weet ben je daar massa’s tijd en energie
in aan het steken. Ook in de onderwijscommissies heb ik mij geëngageerd:
die van de opleiding geologie en de facultaire onderwijscommissie. Ik heb
daar geprobeerd om de communicatie tussen de studenten wetenschappen
van de verschillende opleidingen beter te maken, want je staat natuurlijk
veel sterker in facultaire commissies als je samen een gemeenschappelijk
standpunt verdedigt. Er was bijvoorbeeld nogal wat discussie over de optie
onderwijs in de diverse opleidingen: moest dat indalen naar de bachelor -
jaren, of moest dat enkel op het niveau van de masterjaren spelen?
Dat is iets wat in alle opleidingen terugkomt, en het is goed als alle
studenten daarover discussiëren om tot een gezamenlijk goed
onderbouwd standpunt te komen.

“Je zit als geoloog niet vast in één hokje.
Als je op de website van de VDAB gaat kijken,
vind je typisch een twaalftal werkaanbiedingen
voor geologen, in diverse sectoren.”

S@l: Heb je zelf de optie onderzoek gevolgd, als voorbereiding op je doctoraat? 

Neen, ik heb de optie professionalisering gekozen, waarmee ik aantoon
dat niet alleen mensen uit de optie onderzoek in aanmerking komen
voor een doctoraat… 

Ik ben nog niet lang afgestudeerd, maar toch is het curriculum al weer wat
veranderd. Nu is er een semester van het eerste masterjaar vrijgemaakt,
studenten kunnen kiezen of ze dat semester gebruiken om op Erasmus te
gaan, om een bedrijfsstage te doen, of om een pakket aan keuzevakken op
te nemen. Toen ik studeerde was dat nog niet het geval, ik ben op Erasmus
gegaan naar Lausanne in mijn derde bachelor. In de opleiding daar zit
een “excursiesemester”. Ik ben daar enkele maanden lang van het ene
excursiekamp naar het andere gegaan, een week in de Alpen, een week
op Sardinië en ga zo maar door. Fantastisch gewoon. 

En ik heb ook een bedrijfsstage gedaan,
gedurende acht weken tijdens de zomervakantie,
bij G-tec. Dat is een bedrijf dat met geofysische
apparatuur het terrein op trekt om analyses te
doen van de ondergrond. In het begin van zo’n
stage leer je vooral veel bij, maar na een tijd word
je echt ingeschakeld in het professionele werk.
Ik heb zelfstandig bepaalde resultaten mogen
verwerken en interpreteren. Ik heb ook een
protocol uitgewerkt, een stappenplan van hoe je
het moet aanpakken om de resultaten van
bepaalde metingen te analyseren. Ik denk
dat het voor mij én voor het bedrijf een goede
samenwerking was.

S@l: Dank je voor dit gesprek. t

Bodemvervuiling in de oudheid



DOCTORATEN WETENSCHAPPEN Periode 1 november 2012 tot 31 januari 2013

RICHTING DATUM NAAM TITEL THESIS PROMOTOR(EN)

n CHEMIE 6 november 2012 Helmuth PEETERS Influence of the substituent on the chiroptical and T. Verbiest / 
magnetic properties of conjugated polymers G. Koeckelberghs

n FYSICA 8 november 2012 Huan WANG Structural, thermal and superconducting properties A. Vantomme / 
of Pb nanoparticles in Si, Al and Cu K. Temst /

M. Van Bael

n WISKUNDE 9 november 2012 Francesco ZUCCARELLO Data analysis and mathematical modeling of S. Poedts / 
the initiation of coronal mass ejections F. Zuccarello

n GEOLOGIE 9 november 2012 Friso DE CLERCQ Metallogenesis of Sn and W vein-type deposits P. Muchez / 
in the Karagwe-Ankole belt (Rwanda) M. Fernandez-

Alonso /
S. Dewaele

n CHEMIE 9 november 2012 Kathleen LAVA Ionic Liquid Crystals based on Novel K. Binnemans /
Heterocyclic Cores T. Cardinaels

n BIOLOGIE 9 november 2012 Wouter FANNES Systematics and phylogeny of zyngoonoid J. Snoeks / 
goblin spiders (Araneae, Oonopidae) R. Jocqué

n FYSICA 9 november 2012 Tom MOORKENS Investigating the properties of few-layer graphene C. Van
with scanning probes Haesendonck / 

A. Volodine

n WISKUNDE 16 november 2012 Alkiviadis VLASIS Numerical simulations in the afterglow phase R. Keppens / 
of GRBs Z. Meliani

n GEOLOGIE 22 november 2012 Julie DEWIT Genesis and reservoir properties of hydrothermal R. Swennen / 
Dolomites (HTD), Ramales Platform (Northern Spain) P. Muchez

n BIOLOGIE 23 november 2012 Gaspard BANYANKIMBONA The fish diversity of the Burundese rivers and J. Snoeks / 
the impact of human activities on this ichthyofauna E. Vreven /

G. Ntakimazi

n BIOLOGIE 26 november 2012 Els JANSSENS Matrix metalloproteinase 14 in the zebrafish: L. Moons / 
an eye on retinal and retinotectal development V. Darras

n BIOLOGIE 5 december 2012 Koen DE HERT Patterns of hybridization, seed ecology and O. Honnay / 
potential for ecological restoration in temperate H. Jacquemyn /
orchid species I. Roldan Ruiz

n CHEMIE 6 december 2012 Willem VANDERLINDEN Quantitative Scanning Force Microscopy of the loops S. De Feyter
and curls in DNA

n CHEMIE 11 december 2012 Nico MOONS Synthesis of a library of (iso)steviol analogs W. Dehaen /
W. De Borggraeve

n FYSICA 18 december 2012 Robbe SALENBIEN Photoacoustic and photothermal investigation of C. Glorieux
ultrathin structures and viscoelastic materials

n BIOLOGIE 20 december 2012 Stijn CEUNEN Metabolism of steviol glycosides in Stevia species J. Geuns

n CHEMIE 20 december 2012 Pham Vu NHAT Quantum Chemical Studies of Niobium and M. Nguyen
Vanadium-doped Gold Clusters

n CHEMIE 20 december 2012 Jules Christophe The boron conundrum: the viability of large A. Ceulemans
TSHISHIMBI MUYA hollow boron cages

n FYSICA 21 december 2012 Marc HAUPTMANN Removal of nanoparticles from surfaces using C. Glorieux / 
ultrasound at megahertz frequencies P. Mertens /

S. Brems

n BIOLOGIE 21 december 2012 Laurens MINERVA Expanding the peptidomics toolbox: contributions L. Arckens
in development of peptide MALDI MS imaging

n BIOLOGIE 8 januari 2013 Jurgen VANDAMME Mechanisms of protein kinase A feedback inhibition J. Thevelein
regulating the intracellular cAMP levels in the yeast 
Saccharomyces cerevisiae

n BIOLOGIE 11 januari 2013 Tine MEEKERS Conservation of fragmented wild orchid populations. O. Honnay
A study based on the rewarding Gymnadenia conopsea
and the rewardless Orchis mascula
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Functional Genomics
and Proteomics
De onderzoeksgroep Functional Genomics and Proteomics onder leiding
van prof. Liliane Schoofs publiceerde op 26 oktober 2012 in het tijdschrift
Science de ontdekking van een worm-specifiek oxytocine. Oxytocine, en
het verwante vasopressine, zijn gekend als kleine eiwitten ofwel neuropeptiden
die sociaal gedrag bij mensen beïnvloeden. Vaak worden ze voorgesteld als
de centrale ‘liefdes-’ en ‘vertrouwens’-hormonen. Dat dit beeld te simpel is
in vergelijking met hun complexe functie, blijkt uit de bevinding dat ook
wormen een oxytocine-achtig neuropeptide hebben dat leren stimuleert. 

Hoe onze hersenen gedrag kunnen beïnvloeden en leren, is een vraag die
wetenschappers in spanning bezighoudt. Met zijn miljoenen zenuwcellen
en connecties, zijn deze mechanismen echter moeilijk te bestuderen bij de
mens alsook bij zoogdiermodellen zoals de rat en de muis. Het laboratorium
van prof. Liliane Schoofs gebruikt daarom het ‘mini-brein’ van de rondworm
Caenorhabditis elegans, dat uit amper 302 neuronen bestaat en waarvoor
alle onderlinge connecties in kaart zijn gebracht. 

Doctoraatsstudente Isabel Beets ontdekte bij C. elegans een oxytocine-
achtig neuropeptide, genaamd nematocine, dat het leergedrag van
de bodemnematode beïnvloedt. Ondanks zijn eenvoudig voorkomen,
kan C. elegans heel wat omgevingsprikkels associëren ondermeer met
de beschikbaarheid van voedsel. Zo zijn wormen aangetrokken tot zout,
maar wanneer ze het ervaren in de afwezigheid van voedsel, leren ze al snel
het zout te ontwijken. Wormen die niet langer nematocine produceren, leren
dit minder efficiënt. De receptor alsook de specifieke neuronen betrokken bij
het nematocine-effect op leren werden gekarakteriseerd. Ook bij de mens
zijn oxytocine en vasopressine reeds gelinkt met geheugen. De bevindingen
in C. elegans suggereren dat deze neuropeptiden vroeg in de evolutie zijn
ontstaan en van oudsher betrokken zijn bij leergedrag.

Referentie artikel Science: 

Isabel Beets, Tom Janssen, Ellen Meelkop, Liesbet Temmerman,
Nick Suetens, Suzanne Rademakers, Gert Jansen, Liliane Schoofs.
Vasopressin/oxytocin-related signaling regulates gustatory associative
learning in C. elegans. Science 2012, 338: 543-545.

Award
De Electrochemical Society verleent jaarlijks
de Norman Hackerman Young Author Awards
aan jonge auteurs of co-auteurs voor de beste
wetenschappelijke publicaties in het Journal
of the Electrochemical Society. Dr. Claudia
Fleischmann (Instituut voor Kern- en Stralings -
fysica) ontving de prijs in de categorie
vaste-stofwetenschap en -technologie voor haar
artikel “Towards passivation of Ge(100) surfaces
by sulfur adsorption from a (NH4)2S solution:
a combined NEXAFS, STM and LEED study”
(J. Electrochem. Soc., 158, H589, 2011).
Mede-ontvangers van de prijs voor dit artikel
zijn dr. Sebastien Couet (Instituut voor Kern-
en Stralingsfysica), dr. Koen Schouteden
(Laboratorium voor Vaste-Stoffysica en
Magnetisme) en dr. Philipp Hönicke (PTB Berlin).

CAMPUSPRAAT
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Claudia Fleischmann ontvangt de ECS 2011 Norman Hackerman
Young Author Award uit handen van Fernando Garzon, President
van de Electrochemical Society, tijdens de uitreikingsceremonie
gedurende de 222ste Electrochemical Society Meeting in
Honolulu, Hawaii (augustus 2012). 

Isabel Beets

C. elegans fluorescent’: toont een
transgene C. elegans waarin de
expressie van nematocine in de
hersenen zichtbaar werd gemaakt
via een fluorescente reporter.



Florence Guillaume 2012
laureate of the Callataÿ
and Wouters Award
Florence Guillaume, postdoctoral FWO researcher at the KU Leuven,
is the 2012 laureate of the Callataÿ and Wouters Award for the project
entitled ‘Moment matching market implied calibration problem for
univariate and multivariate asset pricing models’. The aim of this grant
is to reward a young post-doctoral researcher for her original substantial
scientific contribution in financial mathematics.

In financial engineering, the calibration of a mathematical model on
a given market situation is a critical and important part of any derivative
pricing and risk management exercise. Traditionally, one looks for the
model parameter set that replicates as best as possible the observed
market prices of a set of liquidly traded financial instruments by using
a search algorithm. However, the optimal parameter set then typically
strongly depends on the choice of the distance to be minimized but
also on the initial parameter set, which is taken as starting value of the
optimization algorithm and on the sophistication of the numerical search
performed. Furthermore, the search algorithms employed can be quite
time consuming. 

The Financial Engineering research group at the KU Leuven under
supervision of Prof. Wim Schoutens and in particular dr. Florence
Guillaume has developed an alternative calibration methodology for
advanced financial models where the model parameters are directly
obtained from the market quotes. Algebraic functions of the moments
of the underlying assets are derived and estimated from current market
quotes. The calibration is then performed by mapping the obtained
market based estimates into the corresponding moments of the model
distribution. 

The new calibration formalism provides an appealing alternative to
the current market standard calibrations since it does not depend on
a starting value for the model parameters. In addition, it is almost
instantaneously delivering the matching parameters and it avoids local
minima problems. 

Future research will be
devoted to models
with time-dependent
parameters and
potential ways to extend
the formalism to new
classes of multivariate
asset pricing models. 

Prijs “Vlaamse
Wetenschappelijke
Stichting” voor
prof. Stefaan Vaes 
De prijs “Vlaamse Wetenschappelijke Stichting”
2012 in de exacte, wiskundige en toegepaste
wetenschappen 2012 werd uitgereikt aan
Stefaan Vaes. Naast de gebruikelijke
wetenschappelijke criteria wordt voorrang
gegeven aan een werk dat een duidelijke
versterking kan betekenen voor de weten -
schappelijke, maatschappelijke of culturele
positie van Vlaanderen in de wereld. Het werk
mag bovendien niet bekroond zijn met een prijs
van vergelijkbare omvang. De kandidaten
moeten reeds een doctorstitel hebben behaald
en mogen maximaal 40 jaar oud zijn.

Faculty Stars 2013
Sinds februari volgt
Vincent Peeters
(bachelor in de
fysica) Aranka
Persyn op als
Faculty Star van
de Faculteit
Wetenschappen.
Ook dit jaar besliste
de facultaire jury,
in overleg met de
Dienst Cultuur van
de KU Leuven en
een professionele
vakjury, dat een

fotograaf op dit moment het meeste creatieve
talent in zich draagt. Hij mag dan ook de strepen
van de faculteit verdedigen tijdens onder
andere een groots Faculty Star event in mei.
Vincent won met de inzending van foto’s
die hij in de zomer van 2012 maakte in India.
Wij kijken er alvast naar uit meer van zijn werk
te mogen bewonderen! Vincent vertelde ons
hoe hij reageerde toen hij het goede nieuws
vernam. u
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“Het telefoontje van de organisatoren van de
Faculty Stars kwam net voor de blok binnen.
Ik had die dag voorzien om te studeren.
Toen ik het nieuws hoorde was ik natuurlijk
heel blij! Zo blij dat het enorm moeilijk was
om erna nog te studeren eigenlijk! Net na
het telefoontje heb ik een paar keer op en
neer gesprongen in mijn kot en, hoewel het
eigenlijk niet mocht, het goede nieuws toch
al aan iemand in vertrouwen verteld om wat
van de adrenaline proberen kwijt te geraken. 

Dit semester hoop ik natuurlijk veel te
kunnen fotograferen. Faculty Stars zal hierbij
een enorme boost geven. Wat er voor mijn
lens gaat verschijnen weet ik nog niet, maar
ik hoop dat mijn beelden een verhaal gaan
vertellen, dat het iets meer wordt dan een
verzameling foto’s, dat de beelden gaan
samenwerken. Hiervoor zal ik raad kunnen
vragen aan mijn artistieke peter, Rob Stevens,
de huisfotograaf van de KU Leuven.
Verder ben ik ook erg benieuwd naar
de kansen die we gaan krijgen zoals
de work shops en bezoeken aan tentoon -
stellingen. Eigenlijk heb ik nog geen idee wat
er allemaal gaat gebeuren, maar dat maakt
het net zo spannend!

Ik kijk er alleszins alvast heel erg naar uit…”

Campuspraat
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SCIENCE@KULAK

De studenten die hun studies wetenschappen
aanvatten aan de Kulak, kunnen daar voortaan

een volledige bacheloropleiding doormaken!

De Faculteit Wetenschappen heeft hiervoor nieuwe studieprogramma’s met
een eigen profiel samengesteld en goedgekeurd. Alle wetenschaps opleidingen
te Kortrijk, d.w.z. de opleidingen biologie, biochemie en biotechnologie,
chemie, fysica, informatica en wiskunde hebben een nieuw samengesteld
profiel. De programma’s worden voortaan inhoudelijk opgevolgd door
twee eigen onderwijscommissies, respectievelijk voor de cluster wiskunde -
informatica - fysica (WIF) en biologie - biochemie en biotechnologie - chemie
(BioChem), en dit in overleg met de facultaire en Kulak-bestuursorganen.

Een schematisch overzicht van de Kortrijkse bachelorprogramma’s
wetenschappen vind je op de volgende pagina. De gedetailleerde info
per opleiding is terug te vinden op www.kuleuven-kortrijk.be/drie

Bijzonder in het oog springend in deze opbouw zijn de mogelijkheden om
al tijdens de bacheloropleiding voor je studies in het buitenland te verblijven
of aan een projectstage in een onderzoeksteam - al dan niet van of in
een bedrijf - mee te werken. Elke student voegt aan zijn project een profiel
(15 sp) toe. Er is hiervoor keuze tussen een profiel “Lerarenopleiding”,
meteen al een vervroegde start van de opleiding tot leraar, een profiel
“Economie en Management” en een profiel “Technologie”. Het profiel
“Economie en Management” introduceert je in het economisch jargon en
het managementaspect, het profiel “Technologie” biedt, per opleiding,
een boeiende verbreding met W&T (Wetenschap & Technologie) vakken
of Biomedische vakken.

Uniek in Vlaanderen is verder de mogelijkheid om een extra ingroei-
ondersteuning basiswetenschappen (wiskunde en fysica in de opleidingen
fysica, informatica, wiskunde en chemie; en wiskunde, fysica en chemie
in de andere opleidingen) als onderdeel van je studieprogramma
op te nemen.

PROF. PAUL IGODT EN PROF. HANS DECKMYN
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Je bachelor diploma
wetenschappen
behalen aan de Kulak?
Het kan!

Kulak onderlijnt hiermee opnieuw één van haar bijzondere
kenmerken, nl. de sterke studieomgeving en -ondersteuning
op de brug tussen secundair onderwijs en universiteit.
De ingroeiondersteuning wordt slechts toegestaan na het
doormaken van een intake-procedure die een toets en een
interview omvat. Ze kan bestaan uit een septembercursus
(3 studiepunten), een jaarvak ‘intensief oefenen’ (5 studie -
punten), of een combinatie van beide. Uiteraard is dit niet
verplicht, en wordt verwacht dat heel wat studenten gaan
kiezen voor het gewone modeltraject van de opleiding.
De eerste generatie studenten die van dit bijzonder aanbod
kan genieten, is inmiddels reeds gestart!

Bij dit alles mogen we evenmin uit het oog verliezen dat
de bachelor programma’s in Kortrijk blijvend zeer polyvalent
en met opvallende gemeenschappelijkheid starten. Dit laat toe
er een succesvol tweejarig traject naar de bachelor in de
ingenieurswetenschappen of bachelor in de bio-ingenieurs -
wetenschappen op te nemen, of een eenjarig traject naar
de bachelor in de farmaceutische wetenschappen. 

In het algemeen blijft
overigens gelden dat je na
2 jaar studie in de bachelors
wetenschappen, bv. omwille
van een specifieke keuze -
mogelijkheid te Leuven,
al naar Leuven kunt
doorstromen. Wil je meer
weten over het gehele
studieaanbod van Kulak,
vertrek dan bij
www.kuleuven-
kortrijk.be/onderwijs

Vele onderwijsvisitaties leren
dat Kulak-alumni comparatief
meer succesvol zijn in hun
studietrajecten, en bevestigen
zo de interfacultaire en
studiesterke omgeving
van deze campus.
Voortaan zullen Kulak-
alumnibachelors rechtstreeks
kunnen instromen in diverse
masters, niet enkel aan
de KU Leuven, maar ook
nationaal en internationaal. t

Algemeen vormend
+ discipline specifiek
= 144 sp

6 BACHELORS

• biologie
• biochemie en

biotechnologie
• chemie
• fysica
• informatica
• wiskunde

Keuze van een profiel
(15 sp)

• lerarenopleiding
(niet voor informatica)

• economie en
management

• technologie

Aangevuld met

• een internationaal
studieverblijf (21 sp)

• een projectstage
(bedrijf, labo,
instelling …)

• eventuele ingroei -
ondersteuning en een
coherent pakket uit
de tweede discipline
(tot 180 sp)
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Een internationale
ervaring telt!

In 2009 vond in Leuven/Louvain-La-Neuve
de viering van 10 jaar Bolognaproces plaats.
Het Bolognaproces was in 1999 gestart met
het introduceren van een uniforme structuur
in het Europees Hoger Onderwijslandschap
(een 3-jarige bachelor, een 1- of 2-jarige master -
opleiding en een doctoraatsopleiding) met als doel
de mobiliteit tussen de verschillende Europese
landen te vereenvoudigen en bevorderen.
In de verklaring van Leuven werd opgenomen
dat 20% van alle afgestudeerden tegen 2020
een buitenlandervaring zou moeten hebben.
In de loop der jaren heeft de Europese Unie
verschillende programma’s in het leven geroepen
om financiële steun te geven aan studenten die
naar het buitenland wensen te gaan. Het oudste
en meest bekende programma is het ERASMUS-
programma dat in 1987 werd opgestart.

Het ERASMUS-programma is gebaseerd op
een aantal voorwaarden. De Erasmusstudent
studeert aan een buitenlandse instelling
gedurende 1 semester tot maximum een
volledig academiejaar. Hiervoor mag geen extra
inschrijvingsgeld aan de ontvangende universiteit
betaald worden. Het verblijf maakt integraal deel
uit van de vorming aan de thuisuniversiteit,
waardoor de behaalde credits meetellen voor het
behalen van het diploma. Aangezien het systeem
van evalueren en quoteren nog niet geuniformiseerd
is, is het wel mogelijk dat hier een correctiefactor
op toegepast wordt. Na de selectie voor
deelname aan het ERASMUS-programma,
krijgt de student een bescheiden beurs
gedurende het verblijf in het buitenland.

De beurs is bedoeld als tegemoetkoming voor
de extra kosten, verbonden aan een buitenlands
verblijf. Het bedrag van de beurs is afhankelijk
van het gekozen land en het gezinsinkomen.
Een student moet onderdaan zijn van één van
de deelnemende landen om een beurs te krijgen.
De beurs kan ook pas vanaf de tweede fase
toegekend worden en kan maar één maal
aangevraagd worden.

Voorafgaand aan de uitwisseling moet er een samenwerkingsakkoord
afgesloten worden tussen de beide opleidingen, waarbij men afspreekt
hoeveel studenten uitgewisseld kunnen worden. Sommige universiteiten
werken enkel met een rechtstreekse uitwisseling waarbij een student van
de ene universiteit uitgewisseld wordt met een student van de andere
universiteit. De meeste universiteiten echter vinden dit niet noodzakelijk.
Studenten kunnen de universiteit waar ze naartoe willen kiezen uit de lijst
van bestaande uitwisselingsakkoorden. In sommige gevallen kan een student
buiten deze lijst kiezen. In dat geval kan de uitwisseling enkel plaatsvinden
indien de gekozen universiteit bereid is om een samenwerkingsakkoord af
te sluiten. De Faculteit Wetenschappen vindt het echter heel belangrijk dat
de kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd wordt en is een lijst aan het
samenstellen met prioritaire partners. Naast de voorwaarden opgelegd
door de Europese Unie legt de Faculteit Wetenschappen ook enkele
voorwaarden op. De faculteit ziet de studenten die ze uitstuurt als
ambassadeurs voor de KU Leuven, voor de Faculteit Wetenschappen
en voor de opleiding. Daarom heeft men sinds kort beslist dat studenten
enkel kunnen vertrekken indien ze alle credits die in de voorgaande fase
opgenomen werden, behaald hebben. Bovendien kunnen studenten
die de uitwisseling op masterniveau willen opnemen enkel vertrekken
indien ze effectief hun bachelordiploma behaald hebben.

Naast al deze praktische voorwaarden is een buitenlandse ervaring echter
eerst en vooral een belangrijke stap in het proces naar volwassenheid.
Voor veel studenten is dit de eerste keer dat ze echt helemaal op eigen
benen staan, zonder de veilige nabijheid van ouders en vrienden.
Studenten vallen terug op zichzelf en op hun aanpassingsvermogen.
Een belangrijke levensles die gewaardeerd wordt door het bedrijfsleven.

Erasmus, quite an experience!
Nicole Dilissen, Geology, 6 months in Switzerland, ETH Zürich

My Erasmus experience took place at Zürich, at the ETH. I started an
intensive German course two weeks before and that was such a good idea!
I learned a bit German but I also met a lot of my future friends that semester,
even one with whom I'm really close now. The first thing that shocked me
in Zürich were the prices! Two weeks after arrival there I read in the papers
that Zürich is the most expensive city in the world. 

Een internationale ervaring is en blijft een grote
troef voor studenten. Internationalisering staat
hoog op de politieke en academische agenda.

BIEKE DUTOIT, STAFMEDEWERKER ONDERWIJS
EN INTERNATIONALISERING
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Ook buitenlandse studenten komen graag studeren aan de Faculteit Wetenschappen, bv. met een beurs van het Science@Leuven Fund. Na Wang, studente geografie uit China,

was de eerste die met schitterende cijfers afstudeerde aan onze faculteit:

“Now I am doing an internship as a research assistant in the
Department of Economics in Sichuan Academy of Social Sciences
in China. And I plan to start a PhD programme in Europe next year
(I am applying now), and I wish I can successfully get financial support.
My study period in Leuven really broadened the horizon and provided
me with a much higher platform for my future career.”

The first two months I didn’t like to spend money, but towards the end of
the Erasmus programme I got used to it. One thing is for sure, if you want to
go to Zürich, save for it, make sure you have the money to study there! I was
quite lucky though with my accommodation: I only had to pay 400 CHF/
month, which is sooo cheap for Zürich. The courses weren't taught in German
but in English so that was not a problem (of course I was a master student,
for bachelors it is in German). The courses at ETH were just fabulous.
There was so much to choose from! It was difficult to pick from so many
interesting courses but eventually I chose my courses and it turned out fine.
I was a bit insecure about how they would grade me but the level of
education is at the same level as in Leuven. I noticed that they even give
higher grades than in Leuven! It is much easier to get a 6/6 in Zürich than it
is to get a 20/20 in Leuven (which is impossible). I’ve met many new friends,
saw a lot of Switzerland and had a great time during my Erasmus experience.
I really miss it now, but it was an unique experience and I really want to
remember it this way!

Ann De Schutter, Geography, 1 semester in Sweden, Gothenburg University

I learned about the Erasmus programme through the Faculty of Science in
Leuven. I have always been interested in an Erasmus programme, but it was
quite a big step to make the final decision. I was looking into the different
programmes and realized that it might take some time to get through the
procedure. However, the Erasmuscoordinator really helped me with this
and the University of Gothenburg sent us all the information regarding
the application procedure on time, so actually, all of this wasn't too hard!
I haven’t regretted this decision for a single second because I’ve had the time
of my life here. Erasmus is a unique experience: you get to know a lot of new
(international) friends who are thinking at the same level, you live in another
country and speak a new language, you study in another environment and
experience different study methods… For my second course I even had
the opportunity to go on an excursion to China.

I had started a Swedish language course in Belgium and it was useful for the
first weeks after arrival in Sweden. However, I had to start again with a basic
course here in Sweden since the experienced level was too hard for me.

I can only recommend people to go on Erasmus (don’t think too much about it
’cause you won’t regret it!) and advise them to also save some money for all
the potential  trips you might make (for example I’ve been to Riga, Lapland,
China and Iceland).

Wouter Dujardin, Chemie, 5 maanden naar Frankrijk, Université Montpellier 2
Hey Erasmusgeïnteresseerden!

Ik ben zojuist teruggekomen van mijn Erasmusavontuur in Montpellier
(Zuid-Frankrijk) en het was buitengewoon fantastisch. 

Als student is het de ideale periode om eens
‘naar den buiten’ te vertrekken. Het is tijd om
het kleine veilige Leuven te verlaten (je zal er toch
nog lang genoeg zitten) en van de wereld je dorp
te maken!

Je leert op je eigen benen staan, je leert een taal
vloeiend spreken en je komt de meest sociale
en openminded mensen tegen van over de hele
wereld! (en het staat ook mooi op je cv ;-) )

Toen ik in mijn eerste bachelor zat had ik al wat
over Erasmus gehoord maar de informatie was
erg schaars en het enthousiasme bij mijn mede -
studenten was op zijn zachtst gezegd ‘lauw’. 

Maar zou ik het wel aankunnen? Mijn Frans was
beneden alle peil (passé composé, wat was dat
weer?), ik had nog nooit op kot gezeten en zou ik
wel vrienden maken? Maar gelukkig wisten
enkele ex-Erasmussers me met hun aanstekelijk
enthousiasme te overtuigen. Nu is het mijn beurt
om de Erasmusmicrobe te verspreiden!

Ok, ik zal eerlijk zijn, de eerste weken zijn redelijk
stressvol. Tal van problemen komen op je af
maar gelukkig is er meestal wel iemand die je
kan helpen. Ook vrienden zijn geen probleem.
Je zit in een bruisende Erasmusgemeenschap
vol openminded en supersociale studenten van
over de hele wereld. De keukenfeestjes, gezellige
avonden op elkaars kamer, diepe gesprekken (bij
meerdere flessen wijn) en de toeristische uitstapjes
die ik beleefd heb kan ik niet meer tellen. Het was
werkelijk het mooie leven, dag in dag uit. 

Mocht ik nog voor een 2de keer op Erasmus
kunnen, ik zou het onmiddellijk doen! Ik hoop van
harte dat de Erasmusmicrobe nu ook in jou zit!
Maak er een fantastisch avontuur van! t



Hoe efficiënt verloopt het leerproces van onze wetenschapsstudenten
eigenlijk? Maken zij en onze didactische teams optimaal gebruik van de tijd
binnen en buiten de contacturen? Hoe duurzaam zijn de opgedane kennis,
inzichten en vaardigheden? Hoe zit het met het stressgehalte tijdens een
academiejaar? Wordt er voldoende aandacht besteed aan feedback?
Hoe zou een ideale onderwijsorganisatie er uitzien? Over deze vragen (en
nog veel meer) boog de Faculteit Wetenschappen zich de afgelopen jaren,
met als resultaat een uitgebreid optimalisatieplan met een OASE aan
mogelijkheden tot verbetering.

Onderwijsorganisatie met Alternatieve Semesterindeling en Evaluatie,
of kortweg OASE, staat voor een integrale aanpak die elk aspect van
de leeromgeving van onze studenten wil optimaliseren. In een uitgebreid
literatuur- en praktijkonderzoek en een heel aantal metingen en bevragingen
aan de faculteit, werd bevestigd dat onze toekomstige wetenschappers
goed onderwijs volgen, maar ook dat het nog beter kan. De leeromgeving
is een complex samenspel van heel wat factoren die onderling op elkaar
afgestemd moeten zijn. Zo kunnen contacturen uiterst nuttig zijn, maar dan
is het wel nodig dat je er als student ook werkelijk iets van kan opsteken.
Er moet daarom tijd beschikbaar zijn om deze momenten voor te bereiden
en om de leerstof die er wordt behandeld, te verwerken. Dat gebeurt best
geleidelijk aan, met voldoende tussentijdse feedback zodat je jezelf tijdig
kan bijsturen. Bij een gebrek aan verwerkingstijd tijdens het academiejaar
krijg je bovendien massa’s leerstof te doorgronden tijdens de blok- en
examenperiode waarin geen begeleiding georganiseerd wordt. Dit zorgt
voor behoorlijk wat stress en op die manier dreig je de in spoedtempo
opgedane kennis en vaardigheden daarna snel weer te vergeten. 

In academiejaar 2013-2014 zal het OASE-concept geïmplementeerd worden
in de eerste bachelorfase van de opleidingen wiskunde en fysica, met als
doel aan deze werkpunten tegemoet te komen. Enthousiaste didactische
teams en onderwijsmedewerkers leggen de laatste hand aan de praktische
plannen. We staan in de startblokken om onze toekomstige studenten in hun
leerproces te begeleiden in een geoptimaliseerde, rationele en kwalitatieve
omkadering. Als universiteit over kennis en expertise beschikken is één ding,
maar om deze ook met het gewenste resultaat tot bij haar studenten
te krijgen, is nog een ander paar mouwen. 

STUDIEBEGELEIDING@SCIENCE
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OASE wil niet dat studenten méér, maar wel
béter gaan studeren. OASE wil er immers voor
zorgen dat studenten de tijd die ze aan hun studie
besteden, ook optimaal en efficiënt kunnen
benutten, of het nu gaat om contacttijd of om
studeertijd. Zo blijft er voldoende tijd over voor
andere activiteiten en kan de werkbelasting mooi
gespreid worden over het semester, waardoor die
stresserende eindsprint niet meer nodig zal zijn.
Concreet wordt het aantal contacturen
gereduceerd en worden ze ingevuld op een
manier die studenten stimuleert en (inter)activeert.
De vrijgekomen tijd spenderen de studenten aan
voorbereiding en verwerking van de leerstof.
Hierbij kunnen ze eveneens rekenen op voldoende
begeleiding. Ze krijgen vaak feedback, die al
dan niet meetelt voor punten, waardoor ze hun
vorderingen kunnen opvolgen. De blok als eenzame
studeerperiode wordt ingekort, wat nog extra tijd
creëert om ondersteuning te bieden. Dat alles zal
ervoor zorgen dat studenten tijdens het semester
zicht krijgen op en vertrouwen hebben in de
voortgang van hun persoonlijk leerproces,
maar ook bewuster met de studiematerie en
de beheersing ervan kunnen omgaan. Zo leiden
we kritische, zelfbewuste professionals op,
gewapend voor de wetenschappelijke
uitdagingen van de toekomst. t

Sophie Lemmens en Iris Peeters 

Ideaal onderwijs:
fata morgana of OASE?
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Ik ervoer het grote verschil met het middelbaar
eerder als een soort gewonnen vrijheid (en
natuurlijk de bijkomende verantwoordelijkheid).
Je moet en kan daardoor een evenwicht zoeken
tussen naar de les gaan of thuis studeren.
Soms studeer je immers een vak beter zelf dan
in de les 2 uur niet op te letten. Dat is iets wat je
bij jezelf moet ontdekken en daar komt heel wat
verantwoordelijkheid bij kijken. 

S@l: Wat vond je van de studiebegeleiding tijdens
het eerste semester? 

Tijdens de hoorcolleges gaat alles snel
en wordt er praktisch niets herhaald. Herhaling is
voor thuis. Maar wanneer je het dan nog niet
begrijpt, staan de monitoren altijd paraat. Ik heb
zeker gebruik gemaakt van het monitoraat en
heb er geen spijt van!

Als ik iets niet kon ging ik ook wel eens
een kijkje nemen in de monitoraatszittingen maar
ik moet toegeven dat dat ook niet alles oplost.
Het kan je op de goede weg zetten maar als je er
thuis niet extra voor werkt zal het ook niet alles
voor je doen. 

Ik ging er toch ook telkens naar toe,
vond ze steeds erg nuttig. 

S@l: Wat vind je het fijnste aan je studie? Zou je
vrienden die interesse hebben om wetenschappen te
studeren, aanraden om voor de KU Leuven te kiezen?

Het fijnste vind ik de practica. Wat je in
theorie in de lessen ziet, wordt nu echt! Mij helpt
het dingen te onthouden omdat je ze nu kan
visualiseren en het niet langer een vage
theorietekst blijft.

Voor mij is dat de stad Leuven en het
op kot zijn zelf. Hier is altijd wel iets te doen en
het is dus zeker een aanraden om hier te komen
studeren. Zeker aan de Faculteit Wetenschappen
zal je niets te kort komen.

Ik vind dan weer het omgeven zijn door
mensen met exact dezelfde interesses als ikzelf
het fijnst. 

Wetenschappen studeren? Absoluut dus!
Een wereld zonder wetenschappen is ondenkbaar,
wetenschap is overal en je komt er constant mee
in contact. Bovendien staat wetenschap niet stil.
Er wordt altijd gezocht naar nieuwe dingen en er
is altijd nood aan getalenteerde wetenschappers.

S@l: Bedankt voor jullie reacties! t

Je eerste jaar aan de universiteit is altijd spannend. Er is

niemand die je beter kan vertellen hoe het er nu effectief

uitziet, wat je dan beleeft, dan eerste jaarsstudenten zelf.

Science@Leuven sprak met drie studenten uit de eerste

studiefase: Robin Baeyens studeert fysica, André Jacobs

studeert informatica en Nena Testelmans tot slot studeert

biochemie en biotechnologie.

S@l: Wanneer hebben jullie je studiekeuze gemaakt? 

Ik heb pas in augustus de knoop doorgehakt. 

Mijn studiekeuze was vrij snel gemaakt. Ik wist altijd al wel dat ik iets
in deze richting wou doen. De keuze was voor mij dus snel en makkelijk.

Ik wist ook al van in het begin van het zesde middelbaar dat ik
de wetenschappelijke richting uit wou.

S@l: Welke tips zou je meegeven aan laatstejaarsstudenten om een goede
studiekeuze te maken?

Je moet een evenwicht zoeken tussen hetgeen je graag doet en
hetgeen je goed doet. Bekijk je interesses en je competenties. Ergens weet
je misschien al wel wat je wil doen, alleen moet het er nog uitkomen.
Misschien twijfel je nog tussen enkele richtingen maar neig je al meer naar
één van die mogelijkheden. Informeer dan goed over die richting en denk er
goed over na. De kans is groot dat het uiteindelijk toch die richting wordt.

Inderdaad, kies iets wat je graag doet. Aangezien je gemotiveerd
bent, zal dan ook je slaagkans sterk stijgen! 

Er is ook niks mis met het nemen van tijd. Ga naar voldoende
infomomenten en laat je niet beïnvloeden door de keuze van anderen.
En kijk ook eens naar richtingen die niet voor de hand liggen of
waarvan je het bestaan niet eens afwist.

Hoe verliepen de eerste dagen aan de universiteit?

Ik werd zeer goed begeleid en na enkele dagen had ik me al volledig
aangepast. Het grootste verschil met het middelbaar, is het wegvallen van
regelmaat. Je lessen zijn op zeer uiteenlopende tijdstippen en je moet je dagen
goed inplannen (zeker als je op kot zit).

Ik had daar wel wat moeite mee. Er is geen inloopperiode om je
rustig aan te passen. De ontvangst door de universiteit zelf kwam daardoor
redelijk koel over: zelf vanaf dag 1 onze plan trekken, zelf zorgen dat we
overal op tijd kwamen, de juiste boeken wisten te bemachtigen... Maar op
dat vlak vind je dan ook meteen wel veel steun bij de medestudenten!
Ook zij moeten nog alles uitzoeken en samen gaat het altijd beter én sneller!
Daarnaast was er ook een aangenaam ontvangstgesprek met de monitor
die ons meteen op ons gemak stelde.

Wat ik een echte aanrader vind, is het eerstejaarsweekend
dat sommige faculteitskringen organiseren. Aangezien ik daaraan had
deelgenomen kende ik al een heleboel mensen op voorhand en dat was
natuurlijk een erg groot voordeel bij de start van het academiejaar. 

STUDENTEN AAN HET WOORD
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Christmas Lecture 2012
Tijdens de jaarlijkse Christmas Lecture, vorig jaar op zaterdag 22 december,
had prof. Mei-Po Kwan van het Department of Geography, University of
California, Berkeley, het over “Geovisualization and Geocomputation for the
Analysis of Human Activities”. Met de nodige humor (zoals o.m. een steeds
terugkerende verwijzing naar haar Hello Kitty-horloge) wist zij het aanwezige
publiek gedurende 1,5 uur te boeien. Aansluitend werden de bursalen
van het academiejaar 2012-2013 voorgesteld. Prof. Christoffel Waelkens
kondigde in naam van VWNIL aan dat er een Walter Lauriks Scholarship
uitgereikt zal worden. Luis Adrian Quintero Sarmiento uit Colombia,
die een Master of Science in Statistics volgt, nam ook even het woord
om de sponsors te bedanken voor de kansen die hij mede dankzij hen
gekregen heeft.

Science@Leuven – PDL doctoraatsprijs gewonnen door
Bram Vanschoenwinkel en Liesbet Temmerman

Elke drie jaar dingen jonge doctors van het Departement
Biologie mee voor de doctoraatsprijs uitgereikt door
de “Vereniging van Afgestudeerden in Plantkunde en
Dierkunde van de Universiteit te Leuven” (PDL).
Daarbij worden ze niet alleen beoordeeld op de kwaliteit
van hun werk, maar ook op hun inspanningen om die
bevindingen in een tekst te gieten die verteerbaar is voor
een breder wetenschappelijk publiek. Dit jaar wordt de
prijs gedeeld door Leuvense buren Liesbet Temmerman
en Bram Vanschoenwinkel, respectievelijk werkzaam in
de onderzoeksgroepen van professoren Liliane Schoofs
en Luc Brendonck. Terwijl Bram de geheimen van kleine
rotspoeltjes op de Zuid-Afrikaanse Korannaberg
ontrafelde om diversiteit in verstoorde ecosystemen te
onderzoeken, maakte Liesbet gebruik van een gamma
moleculaire technieken om de functies van één specifiek
neuropeptide (pigment dispersing factor) te bepalen.

Meer informatie over het doctoraatsonderzoek van beide
laureaten is te vinden in de meest recente versie van PDL
info (www.kuleuven.be/pdl/welkom.html).

Liesbet Temmerman Bram Vanschoenwinkel

© Foto’s: KU Leuven/Rob Stevens



41

Reünie afgestudeerde fysici

Op 17 november kwamen een 20-tal fysici bijeen om hun 25 jaar
afstuderen als licentiaat in de fysica te vieren en om vele herinneringen
aan vroeger op te halen. De reünie begon met een kleine welkomreceptie
in de cafetaria van gebouw D. Tijdens de receptie kregen de oud-
studenten de gelegenheid om de recente ontwikkelingen op het vlak
van materialenonderzoek in ons departement te bezoeken, onder leiding
van prof. Kristiaan Temst. Deze rondleiding werd zeer gesmaakt, net als
de doorlopende presentatie van foto’s uit de oude doos. Daarna ging
het richting Voltaire om samen van een gezellig diner te genieten, en nog
meer oude verhalen op te rakelen. Hieronder een foto van de fysici. 

Chemici Leuven
Voorjaarslezing 2013 - Zeldzame aarden 

Op 22 maart 2013 om 16u organiseert Chemici Leuven in de Aula van
de Tweede Hoofdwet (Thermotechnisch instituut) haar voorjaarslezing.
Prof. Koen Binnemans zal het hebben over Zeldzame Aarden.
De lanthaniden zijn een groep van 15 elementen in het periodiek
systeem: lanthaan (La), cerium (Ce), praseodymium (Pr), neodymium (Nd),
promethium (Pm), samarium (Sm), europium (Eu), gadolinium (Gd),
terbium (Tb), dysprosium (Dy), holmium (Ho), erbium (Er), thulium (Tm),
ytterbium (Yb) and lutetium (Lu). De lanthaniden vormen samen met
scandium (Sc), yttrium (Y) de zeldzame aarden (rare earths). De benaming
“zeldzame aarden” geeft de indruk dat deze elementen op aarde zeer
schaars zijn en deze indruk wordt nog versterkt door hun exotische
namen. Het meest algemene element uit de reeks van de zeldzame
aarden (cerium) komt in de natuur ongeveer evenveel voor als koper,
terwijl deze met de laagste abundantie (thulium en lutetium),
nog meer voorkomen dan zilver of kwik. u

Onderste rij: Christ Glorieux, Carlo Vlekken, Chris Verhaegen, Wilfried Schorpion, Bert Willemot.
Middenrij: Lydia Janssens-Willem, Nycole Loysch, Bernadette Vrijsen, Jos Winters, Christa Depetter,
Hilde Bemelmans, Greet Langie, Erik Van Camp. Bovenste rij: Caroline Decannière, Gerda Neyens,
Jan Wauters, Nicole Vandoninck, Geert Reusen, Wim Vanderpoorten, Jan Borré.

Waar komen wetenschappers terecht
op de arbeidsmarkt? Dat is een vraag
die vaak gesteld wordt, zeker ook door
toekomstige studenten en hun ouders.
Er is geen eenvoudig antwoord op,
wetenschappers zijn op vele, soms
onverwachte plaatsen te vinden.
Daarom hebben we deze brochure
gemaakt: een uitgebreide bloemlezing
over jonge en oudere wetenschappers,
mannen en vrouwen, actief bij de
overheid, in het onderwijs of in de
privésector, die allemaal kort vertellen
waar ze professioneel mee bezig zijn.

Aan de Faculteit Wetenschappen krijg je
een opleiding, je leert er geen beroep.
Het is dan ook niet zo dat er een rechte
lijn te trekken is van de opleiding naar
een bepaalde job of sector. We vinden
chemici en biologen in de biotechsector
of in een ICT-functie, informatici bij
non-profit-organisaties en in de
gezondheids zorg, fysici in het bank-
en verzekeringswezen of bij de redactie
van een krant…

Wetenschappers zijn nieuwsgierige mensen,
die de fenomenen in hun omgeving graag
willen begrijpen en beheersen. Dat blijkt
in de meest verscheiden professionele
omgevingen een nuttige eigenschap.
Wetenschappers hebben een brede
opleiding genoten, en ze zijn sterk in
exact, logisch en analytisch denken.
Daardoor zijn ze goed voorbereid voor
de professionele uitdagingen die ze
op hun parcours tegenkomen.

Bekijk de publicatie online via
wet.kuleuven.be/alumni

Nieuwe publicatie:
Wetenschappers op
de werkvloer
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Het studentenleven is een leven van uitersten
en tegenstrijdigheden. Nooit kan een mens

zo zorgeloos zijn en nooit neemt hij
zo’n fundamentele beslissingen over zijn eigen

toekomst. Nooit is een mens zo vrij, en nooit van
zijn leven leidt hij zo’n armoedig bestaan. 

Scientica is het overkoepelende orgaan waarin alle 5 de wetenschaps -
kringen samenwerken. Bios, Chemika, Geos, Merkator en Wina zetelen
in de drie organen van Scientica: de Overkoepelende OnderwijsRaad
(OOR), De Kringraad en de Cudi (cursusdienst). Het is duidelijk dat niet
enkel feesten centraal staat, maar dat ook onderwijsvertegenwoordiging
en cursusdienst belangrijke pijlers zijn. Hieronder volgt een korte
voorstelling van de vijf wetenschapskringen door de presessen van
de respectievelijke kringen.

BIOS

BIOS is de kring die alle Leuvense biologiestudenten
verenigt en op zoveel mogelijk manieren met elkaar in

contact brengt. Zo’n band zal het leven aan de universiteit aangenamer
en eenvoudiger maken. De activiteiten van BIOS kunnen ruwweg
opgedeeld worden in drie groepen: vertegenwoordiging, dienstverlening
en uiteraard ook ontspanning.

Een zeer groot gedeelte van de universiteit en de Leuvense bevolking
bestaat uit studenten. Daarom is het vanzelfsprekend dat de kring op
de gebieden die de studenten aanbelangen een zekere inspraak heeft.
BIOS zorgt ervoor dat biologiestudenten vertegenwoordigd zijn in de
verschillende raden, commissies en organisaties, op alle terreinen en
niveaus (aangaande onderwijs, kringcoördinatie, departement, faculteit,
sociaal aspect).

Het tweede luik is dat van de dienstverlening. BIOS werkt niet alleen
mee aan de cursusdienst van Scientica; de kring bezorgt ook aan iedere
eerstejaarsstudent een meter of peter. Bij deze studenten die al wat
ervaring hebben kan men terecht met alle vragen. Verder organiseert
BIOS onthaaldagen in het begin van het jaar.

Het derde en waarschijnlijk meest aantrekkelijke aspect is ontspanning.
Er wordt veel tijd gespendeerd aan studeren, maar de boog kan niet
altijd gespannen staan. Daarenboven is de studententijd een tijd waarin
men een uniek sociaal leven zal kunnen beleven. Of dat je nu een
bijzondere interesse hebt voor het uitgaansleven, een brok cultuur,
een vleugje sport, een portie spel, een blaadje literatuur of voor
de oertraditionele studentengebruiken zoals een cantus, bij BIOS
is er voor ieder wat wils.

Deze elementen hebben echter weinig neiging
om zich in rijke ertsafzettingen te concentreren,
maar blijven eerder in de silicaatgesteenten van
de aardkorst verspreid. In een recent rapport
van de Europese Commissie wordt de groep
van zeldzame aarden aangeduid als metalen
die van essentieel belang zijn voor de
ontwikkeling van onze groene economie
(omwille van hun gebruik in elektrische wagens,
windmolens, lampfosforen en katalysatoren),
maar waarvoor we bijna volledig afhankelijk
zijn van export vanuit China. Meer dan 90%
van de wereld productie van zeldzame aarden
is afkomstig uit China. Omdat de binnenlandse
Chinese markt een steeds grotere behoefte
heeft aan zeldzame aarden, wordt China
genoodzaakt om steeds strengere exportquota
te hanteren, waardoor er op de wereldmarkt
tekorten aan zeldzame aarden dreigen.
Deze lezing geeft een overzicht van de
belangrijkste eigenschappen en toepassingen
van zeldzame aarden. Er wordt stilgestaan bij
de mogelijkheden van de westerse wereld om
minder afhankelijk te worden van uitvoer vanuit
China, met nadruk op recyclage en ontginning
van ertsafzettingen in Europa.

Inschrijven kan via

http://chem.kuleuven.be/forms/chemici/
inschrijving-voorjaarslezing-chemici-leuven-2013

Kringnieuws

SCIENTICA

Hou alvast zaterdag 5 oktober vrij in uw
agenda. Op het programma:  

13.30u Koninklijk museum voor Midden-
Afrika in Tervuren
• Inleiding door de directeur Guido

Gryseels
• Bezoek aan cartotheek o.l.v. dr.

François Kervyn en dr. Johan Lavreau
• Bezoek aan het laboratorium voor

houtbiologie en het xylarium ‘Tervuren
Wood’ o.l.v. dr. Hans Beeckman 

• Presentatie van het geomorfologisch
onderzoek door dr. Jan Moeyersons
en dr. Olivier Dewitte

Alumni-activiteit
Leuvense geografen

Scientica en de
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CHEMIKA

Toen Peter Lievens, huidig decaan van de Faculteit
Wetenschappen, deze faculteit veroverde, schreef

hij het volgende: “Scientica est omnis divisa in partes quinque,
quarum unam incolunt Chemika, aliam Winam, Bios et Geos,
quinquam qui ipsorum lingua Merkator, nostra Turisti appellantur.”
- voor zij die niet vaak Asterix & Obelix lezen zal de rest in
het Nederlands vertaald worden. - “Deze verschillen allen
in gewoontes, cultureel gehalte, sportiviteit en drankzucht.
Van deze zijn de Chemikaners de meest studentikoze, omdat ze
het verst verwijderd zijn van de pseudowetenschappelijke
disciplines die onderwezen worden aan de andere faculteiten,
alsook de verzwakkende koopwaren die in de Leuvense
binnenstad verhandeld worden en omdat ze niet vervallen in
abstracties, zoals de aangrenzende Winezen. Deze Chemikaners
studeren hard, maar als de avond valt houden ze allerlei
activiteiten: ze sporten, beoefenen cultuur, bespelen de luit,
eten exotische spijzen, meten hun kennis met diverse quizzen,
proeven bieren, spelen uitdagende spelletjes, dansen op TD’s
en feestjes en zingen liederen uit lang vervlogen tijden op
cantussen. Naast de ontspanning verzorgt Chemika ook de
studentenvertegenwoordiging van de studenten chemie en
biochemie en biotechnologie op elk niveau binnen de KU Leuven.
Via Scientica, de overkoepeling van de wetenschapskringen,
is er ook een cursusdienst die de cursussen en handboeken
aan een zeer democratische prijs verkoopt.”

GEOS

Geologen zijn niet talrijk aanwezig in Leuven,
maar dat laten ze zeker niet aan hun hartje komen.
Geos is een gezellige studentenkring die geologie -

studenten met plezier een studententijd zal bezorgen om nooit
meer te vergeten. Dit niet alleen bij de studies maar ook op
het vlak van feest, cultuur en sport.

Om dit studeren (en slagen) zo vlot mogelijk te laten verlopen,
zijn er vanuit Scientica twee belangrijke organen opgericht:
enerzijds de Overkoepelende Onderwijsraad (OOR) om het
onderwijs te optimaliseren en de belangen van alle wetenschaps -
studenten te verdedigen en anderzijds de CUDI om zo de
nodige cursussen en handboeken aan democratische prijzen
te bezorgen.

Geologen zitten natuurlijk niet steeds met hun hoofd in de
boeken (of de grond)! Ze zijn een hechte vriendengroep verzot
op feesten, zingen hun stem schor op cantussen of verkleden
zich knettergek voor de themafeestjes.

MERKATOR

Wie geografie zegt, zegt meteen ook Merkator.
Merkator is de studentenvereniging van de

Leuvense geografiestudenten en van de master in het
toerisme. Ook al zijn ze niet één van de grootste, ze zijn wel
de tofste en gezelligste kring van Leuven en omstreken!
Dat is ook in het buitenland geweten, want dankzij EGEA
zijn internationale contacten één van de specialiteiten.

Een diploma geografie kan je nergens zomaar kopen. Neen,
hiervoor moet men studeren aan de universiteit. Dit opent voor
nieuwe geografiestudenten een hele nieuwe wereld: nieuwe
vrienden en vriendinnen, les volgen in aula’s en les krijgen van
professoren... En dat allemaal voor, tijdens en na een groot
aanbod aan activiteiten: (kot)feestjes, cantussen, td’s, een film
of een toneelstuk, met Merkator gaan skiën of op uitwisseling
met Merkator (EGEA) in Europa, voetballen, volleyballen en
een quiz ... het is maar een greep uit het ruime aanbod dat
het studentenleven te bieden heeft. Merkator zorgt in elk geval
voor een goede afwisseling tussen in- en ontspanning.
Geografiestudenten beleven gegarandeerd een mooie tijd
bij Merkator.

WINA

Wina is de kring van (onder andere) de studenten
wiskunde, informatica, fysica en sterrenkunde.
Een 40-tal geëngageerde studenten vormen het

presidium en organiseren een heleboel activiteiten: zo vinden
fuiven, cantussen maar ook een "Lenteconcert" en sport
allemaal een plaats op de kalender. Bovendien is er de
raseigen Winabar, elke woensdagavond onder Alma 3.

Aanraders zijn ook de quiz, LAN-party’s en de vrouwen -
avonden. In de lesvrije week kunnen Winezen op cultuurreis
of op skireis. Naast al die studentikoze activiteiten zijn er
natuurlijk ook de serieuzere zaken: zo staat Wina in voor
de vertegenwoordiging in verschillende onderwijsraden en
zorgen ze samen met de andere wetenschapskringen
voor een cursusdienst. t

vijf wetenschapskringen



FACULTEIT
WETENSCHAPPEN

Geel Huis
Kasteelpark Arenberg 11 bus 2100

3001 HEVERLEE
tel. +32 16 32 14 01
fax +32 16 32 19 95

nieuwsbrief@wet.kuleuven.be
www.wet.kuleuven.be

Colofon

Science@leuven is een initiatief van de gelijknamige overkoepelende
alumnivereniging van de Faculteit Wetenschappen van de KU Leuven.
Met deze nieuwsbrief willen we zowel de verschillende alumni deel verenigingen,
de departementen en studierichtingen, als de faculteit zelf dichter bij elkaar
brengen, om op die manier de band tussen de leden van de faculteit en
haar afgestudeerden te versterken. De nieuwsbrief houdt afgestudeerden
en personeel op de hoogte van de ontwikkelingen in onderwijs en
onderzoek aan de Faculteit Wetenschappen. Jaarlijks wordt één breed
informatief nummer opgesteld dat ook gericht is naar studenten en leraars
van de hoogste graad van het secundair onderwijs om hen te informeren
over het onderwijsaanbod van de Faculteit Wetenschappen. De verspreiding
gebeurt naar alle betalende alumnileden, naar het personeel en naar externe
relaties. Het breed informatieve nummer wordt ook verspreid naar
wetenschapsleraren en hun studenten.

Frequentie

De nieuwsbrief verschijnt vier maal per jaar met een extra editie voor
de nieuwe studenten in het voorjaar ter gelegenheid van de infodag.
Artikels, advertentiemateriaal en aankondigingen moeten uiterlijk zeven
weken vóór de verschijningsdatum aangeleverd worden. Hou er voor de
aankondiging van activiteiten rekening mee dat de nieuwsbrief de alumni
pas bereikt enkele dagen na de verschijningsdatum. Voorstellen voor de
nieuwsbrief kunnen ingediend worden via nieuwsbrief@wet.kuleuven.be 
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Contactgegevens Leuvense kringen

• Science@Leuven
Kasteelpark Arenberg 11 bus 2100,
3001 Leuven (Heverlee)
tel.: + 32 16 32 14 01
nieuwsbrief@wet.kuleuven.be
wet.kuleuven.be/alumni

• Vereniging van Leuvense
Geografen
Celestijnenlaan 200E,
3001 Leuven (Heverlee)
tel.: + 32 16 32 24 42 - e-mail:
marc.declercq@lessius.eu
http://geo.kuleuven.be/geografie/alumni

• PDL, Vereniging van
afgestudeerden in Plantkunde
en Dierkunde
Naamsestraat 61, 3000 Leuven
tel.: + 32 16 32 39 88
eric_schoeters@hotmail.com
www.kuleuven.be/pdl

• B.V.L.G. - Beroepsvereniging
Leuvense Geologen
p.a. Afdeling Geologie
Celestijnenlaan 200E,
3001 Leuven (Heverlee)
tel.: + 32 16 32 64 40
bvlg@geo.kuleuven.be
http://geo.kuleuven.be/BVLG

• CHEMICI LEUVEN
Celestijnenlaan 200F, 3001 Leuven
(Heverlee)
tel.: + 32 16 32 76 39
wim.dehaen@chem.kuleuven.be
http://chem.kuleuven.be/chemici

• V.W.N.I.L. - Vereniging voor Wiskundigen,
Natuurkundigen en Informatici Lovanienses
Celestijnenlaan 200 D, 3001 Leuven (Heverlee)
tel.: + 32 16 32 72 15
VWNIL@alum.kuleuven.be
www.kuleuven.be/vwnil

Join our network on LinkedIn (group Science@Leuven)


