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Beste lezer,

Vanaf volgend academiejaar begint
ook de faculteit Wetenschappen aan
de uitbouw van de bachelor-master
structuur. De huidige laatstejaars van
het secundair krijgen een primeur. Als
eersten zullen zij een bachelortitel behalen. 
Maar er is veel meer aan de hand dan het behalen van 
een nieuwe titel! Onze programmadirecteurs hebben van
dit uitgelezen moment gebruik gemaakt om de opleidin-
gen in onze faculteit grondig te wijzigen. De meest in het
oog springende kenmerken zijn de betere aansluiting met
het secundair en de verbreding en flexibiliteit van onze 
programma's. Vanaf nu zal men ook biochemie & 
biotechnologie als aparte richting vanaf het eerste jaar
kunnen kiezen. 

De redactie vond deze vernieuwingen het uitgelezen 
moment om haar nieuwsbrief een grondige facelift én 
een nieuwe titel te geven. We hopen dat het resultaat 
jullie bevalt. 

In deze ‘science@leuven’ staan we onder meer stil bij de
verbreding en de interdisciplinariteit van onze opleidingen,
bij de inhoud van de nieuwe studierichtingen en bij de
implicaties hiervan voor toekomstige studenten. 

‘science@leuven’ getuigt echter ook over de veelzijdigheid
van afgestudeerde wetenschappers. Hopelijk kan dit 
achttienjarigen stimuleren om langs te komen op onze
infodag op 20 maart aanstaande én om bij ons een 
universitaire studie aan te vatten. Een mooie gelegenheid
voor toekomstige studenten om kennis te maken met onze
opleidingen, docenten en studenten en om te proeven van
de sfeer op en rond de campus.

Je bent van harte uitgenodigd!
Jan Beirlant, decaan
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Actueel

Bamadossier[ ]
Leuvense Bolognese

Wat staat er op het menu van onze bachelor- en masteropleidingen?

Vanaf 2004-2005 zullen studenten nieuwe opleidingen kunnen volgen om de graden van bachelor

en master te behalen, zoals vastgelegd werd in de verklaring van Bologna (1999). Naar aanleiding

van de omschakeling naar dit bachelor-mastersysteem vernieuwde onze faculteit het opleidings-

aanbod grondig, zodat studenten in de toekomst hun studie grotendeels zelf kunnen invullen en

waarbij de overgangen tussen de bestaande studierichtingen soepeler kunnen genomen worden.

Een voorproefje van wat er op het menu staat:

Voor een achttienjarige is het niet altijd makkelijk om te
kiezen voor een bepaalde studierichting en al te denken
aan een latere beroepskeuze. Door de bachelor-masterher-
vorming komen er meer mogelijkheden om die keuze aan
te passen. Er komen meer bruggen tussen de verschillende
richtingen.
Een stevig onderbouwd diploma aanbieden, met ruimte voor
de student om zijn kennis te verbreden volgens zijn eigen
interesse of toekomstplannen. Dat was het uitgangspunt van
de omschakeling naar het bachelor-mastersysteem.
In het nieuwe opleidingstraject kunnen studenten bijvoor-
beeld wiskunde studeren zonder hun interesse in economie
of biologie te verwaarlozen. Of fysica met informatica. Of
ze kunnen na een bacheloropleiding doorstromen naar een
master die verschilt van de oorspronkelijk gekozen basis-
richting. Zij krijgen de keuze uit een rijk palet van interdis-
ciplinaire mogelijkheden, die aansluiten bij het fundamen-
tele karakter van de wetenschappelijke opleiding. Meer nog
dan in het verleden zal ook aandacht worden besteed aan
een goede doorstroming  van de laatstejaarsstudent uit
het secundair onderwijs.

Je vindt de vernieuwing 
in elke studierichting

Hoe wordt dit onderwijsproject nu geïmplementeerd in de
verschillende studierichtingen? Naast de vakken van de

gekozen hoofdrichting kan men kiezen tussen een 
gespreide verruiming of een verbreding die zich toespitst
op één specifiek minorgebied.
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Studenten wiskunde kunnen vanaf volgend academiejaar
verbreding vinden in economie, fysica, informatica of 
bioinformatica. Door het ruime pakket keuzevakken tijdens
het tweede en derde bachelorjaar kan een minortraject 
uitgebouwd worden dat toegang geeft tot een andere 

aanverwante masteropleiding zoals informatica, fysica (met
mogelijkheid tot specialisatie in sterrenkunde) of actuariaat
(wiskundig advies bij een verzekeringsmaatschappij).

Informatica is verwant met tal van wetenschapsdomeinen. 
Daarom kunnen informatici het zich niet veroorloven enkel
met hun eigen vakgebied bezig te zijn. Zij worden uitge-
nodigd om hun grenzen open te trekken in wiskunde, 
fysica, geografie of bioinformatica.

De studenten fysica kunnen hun licht opsteken in informa-
tica of wiskunde. Gaat de interesse eerder naar biofysica,
bioinformatica of medische fysica? Dan krijgen ze een 
bijkomende basisopleiding in deze richting. Dezelfde 
keuzemogelijkheid geldt voor de richtingen chemie,
geografie of geologie.

Wie chemie studeert en interesse heeft voor toegepaste,
industrieel gerichte chemie, kan terecht in de richting 
chemische technologie. Wie een ruimere wetenschappelijke
basis wil, vindt zeker zijn gading in de richtingen chemie
met verbreding, biochemie & biotechnologie of fysica.

In de bacheloropleiding biologie kunnen studenten 
hun keuzevakken samenstellen uit de richtingen 

4 I science@leuven

bachelor-masterprogramma’s 

In de voorgestelde bachelor-masterprogramma’s
werken we voortaan met majors en minors: pakket-
ten die studenten kunnen kiezen om een klemtoon
te leggen in hun opleiding of om daarna vlot door
te stromen naar een andere richting. 
Ook met een diploma van professioneel bachelor
kan je naar een masteropleiding overstappen, maar
dan moet je wel een brugprogramma volgen.

In juli 2005 zullen de eerste masterdiploma’s uitge-
reikt worden. Vanaf dan mogen alle licentiaten, ook
als ze al twintig jaar zijn afgestudeerd, de titel van
master gebruiken. De eerste ‘echte’ masters zullen
afstuderen in 2008. 

studenten uit 2de kandidatuur scheikunde
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biochemie & -technologie, chemie, geografie, geologie,
bioinformatica, fysica en wiskunde. Dit geeft de mogelijk-
heid aan de bioloog om zich voor te bereiden op beroepen
in o.a. de farmaceutische, medische of pesticidenindustrie,
het land- en tuinbouwkundig onderzoek, het wetenschap-
pelijk onderzoek of het onderwijs.

De bacheloropleiding biochemie & biotechnologie is een
nieuwe opleiding van de faculteit Wetenschappen. De
structuur, de reacties en de functies van biomoleculen
komen hierin aan bod, net als de structuur van de cel, 
de celcyclus en de integratie tot organen en organismen. 
Deze opleiding sluit onmiddellijk aan bij de meest recente
ontwikkelingen in de informatica, de computermodellering
en de genoom- en proteoomanalyse. Studenten kunnen
deze richting eerder chemisch of biologisch inkleuren 
terwijl andere afstudeerrichtingen zoals geologie, 
geografie, wiskunde of fysica eveneens voor hen open-
staan.

Omdat slechts weinig aspecten van de geologie aan bod
komen in het secundair onderwijs, is de opleiding bij vele
studenten onbekend. Het zijn nochtans geologen die op
zoek gaan naar fossiele brandstoffen, nuttige ertsen,
grondstoffen of drinkwater. Toekomstige geologen kunnen
hun opleidingstraject aanvullen met vakken in de biologie,
chemie, fysica, informatica of geografie. Of ze kunnen zich
specialiseren in de geologie en zich bekwamen in de 
toegepaste geologie, biogeologie, fysisch-mathematische
geologie, geochemie of algemene geologie.

Geografen weten dat hun oplossingen voor problemen
rond ruimtegebruik niet alleen technisch, maar ook 
economisch en sociaal aanvaardbaar moeten zijn. In
geografie krijgen studenten dan ook heel wat interessante
zijwegen aangeboden, bijvoorbeeld naar geologie, 
biologie, informatica, wiskunde, fysica, chemie, 
sociologie, economie en bedrijfskunde of archeologie.

Bachelor? Master?

De termen bachelor (doorstroomopleiding) en master (de
vroegere licenties) komen uit het Angelsaksische onderwijs.
Een bachelor krijg je na drie jaar studeren. Er zijn twee
soorten bachelors: professionele bachelors (met een 
hogeschooldiploma) en academische bachelors (met een
universitair diploma).

Het diploma van academisch bachelor waarborgt de door-
stroming naar een masteropleiding. Een masteropleiding
duurt 1 of 2 jaar. Tijdens deze periode moet de student
bewijzen  dat hij de leerstof zelfstandig en op een 
academisch niveau kan verwerken. Hierna kan je 
doctoreren of een master-na-masteropleiding volgen. ●

Nieuwe opleidingen

Studenten die starten in het academiejaar 2004-2005
kunnen enkele nieuwe interdisciplinaire opleidingen
volgen en nadien master of science worden in:

Biofysica

Zachte materie 

Sterrenkunde

Nanoscience and nanotechnology

Bioinformatica

Milieuwetenschappen

Financial and actuarial engineering

Medische stralingsfysica

Statistics

Voor meer info kan u terecht op
www.kuleuven.ac.be/onderwijs/bama

Vier of vijf jaar?

Onze faculteit diende een aanvraag in bij het Ministerie
van Onderwijs om een tweejarige masteropleiding (een
masterjaar en een onderzoeksmaster van één jaar) te
mogen organiseren om zo de vergelijking met Wallonië
en met het buitenland – waar een masteropleiding
steeds uit twee jaar bestaat – aan te kunnen. De 
modaliteiten voor de invulling van deze masterop-
leidingen (éénjarige of tweejarige) laten nog op zich
wachten. Ondertussen kunnen wij wel garanderen dat
studenten de keuze zullen hebben tussen een vierjarige
en een vijfjarige studie. 

Wat is de Bologna-verklaring?

In 1998 kwamen Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië
en Italië samen in Parijs om een begintekst op te stellen
om diploma’s voortaan op elkaar af te stemmen. Op
basis hiervan ondertekenden meer dan 30 Europese
landen op 19 juni 1999 een verklaring in de Italiaanse
stad Bologna om tegen 2010 dezelfde diploma’s, 
master en bachelor, uit te reiken en hun onderwijs-
systemen op elkaar af te stemmen.
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Is de invoering van de bachelor-
masterstructuur meer dan alleen
een naamsverandering?

Ja, de bachelor-masterstructuur dient inderdaad de 
vroegere kandidatuur-licentiestructuur te vervangen, 
maar er is meer …
De voornaamste doelstelling van de bama bestaat erin 
het hoger onderwijs in Europa te uniformiseren zodat
diploma's uitwisselbaar worden. Bovendien kan je binnen
de bamaopleiding je studietraject beter op je interesse-
sfeer afstemmen door je hoofdopleiding aan te vullen 
met keuzepakketten in andere, complementaire studie-
domeinen, de zogenaamde minoren.

Wie wordt master?

a. Licentiaten en ingenieurs die afstuderen in 2004 of die
vroeger hun diploma behaald hebben, behouden hun
'oude' diploma maar mogen zich vanaf 1 juli 2005 ook
master noemen. Zij mogen volgens het decreet 'de
benaming master toevoegen aan hun oude titel'. Zij 
krijgen echter geen nieuw of bijkomend diploma. 
Hetzelfde geldt ook voor wie in 2004 (of vroeger) 
is afgestudeerd na een voortgezette academische 
opleiding.

b. Licentiaten, ingenieurs, (tand)artsen of apothekers die
vanaf 2005 afstuderen na een (nog) niet-omgevormde
opleiding, krijgen naast de oude benaming de bena-
ming ‘master’ op het diploma zelf toegevoegd. De

K.U.Leuven besliste immers niet de oude benamingen
op de diploma’s te laten wegvallen omdat sommige
beroepswetgevingen hierop nog een beroep kunnen
doen. Hetzelfde geldt ook voor afgestudeerden van een
(nog) niet-omgevormde voortgezette academische
opleiding vanaf 2005.

c. Afgestudeerden van een universitaire masteropleiding
die volgt na een bacheloropleiding, ontvangen een 
masterdiploma. Deze diploma’s worden voor het eerst
uitgereikt in 2008 (masteropleiding van 60 studiepun-
ten) of in 2009 (masteropleiding van 120 studiepunten).
Uitgezonderd de master in toerisme die reeds wordt
toegekend in de faculteit Wetenschappen in 2005.

d. Afgestudeerden van een universitaire masteropleiding
die volgt op een masteropleiding (of een equivalente
tweedecyclusopleiding), ontvangen eveneens een 
masterdiploma, ten vroegste vanaf 2005.

Kan ik mijn lessenpakket 
helemaal zelf samenstellen?

De keuzemogelijkheden in de bamastructuur zijn veel 
ruimer dan voorheen. Je kiest een hoofdopleiding en 
daarnaast kan je – als je dat wil – een minor in een 
complementair studiedomein kiezen. Bepaalde opleidingen
zijn ook zodanig herschikt dat je je makkelijker kunt 
heroriënteren dan vroeger, zonder de opleiding van nul 
te moeten beginnen. Uiteraard moet het lessenpakket 
wel enige coherentie vertonen.

FAQ
Hieronder vind je een overzicht van de meestgestelde vragen over de nieuwe bamastructuur. Meer info vind je

op www.kuleuven.ac.be/onderwijs/bama, of je kan je richten tot de helpdesk bama (bama@kuleuven.be, 

tel. 016-32 43 30, fax 016-32 43 30).

Voorjaarslezing Chemici Leuven
Op vrijdag 2 april om 16.00 uur vindt de voorjaarslezing van Chemici Leuven plaats.
Toegang gratis. 
Plaats
Celestijnenlaan 200G
auditorium 00.06 - 3001 Leuven (Heverlee) 
Programma 
• Crystal and liquid crystal phase transitions in 

colloidal suspensions of spheres, rods and plates 
>door Prof. Henk Lekkerkerker - Universiteit van Utrecht  
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Aan de K.U.Leuven werd ik in 1986 licentiaat en in 1992
doctor in de biologie, zo begint dr. Callaerts. Reeds tij-
dens mijn doctoraatsonderzoek was bij mij het verlangen
gegroeid om met een eigen onderzoeksgroep fundamen-
tele vragen in de ontwikkelingsbiologie te bestuderen. In
het buitenland mijn intellectuele en technische horizon-
ten gaan verruimen, was een logische eerste stap. 

Gesteund door een postdoctoral fellowship van de 
Collen Foundation kon ik in het wereldvermaarde labo
van professor Walter Gehring aan het Biozentrum in
Basel aan de slag. Daar boog ik mij over de moleculaire
mechanismen die de ontwikkeling van ogen controleren,
een onderzoek dat de wijze waarop we nadenken over
ontwikkeling en evolutie van ogen fundamenteel veran-
derd heeft. Tijdens die intense en enorm verrijkende
periode, legde ik niet alleen de basis voor mijn loopbaan,
maar bouwde ik ook contacten op met onderzoeksgroe-
pen wereldwijd. 

Na een korte periode in het labo van professor 
Fischbach in Freiburg, waar ik begon met de studie van
Drosophila-hersenen, ben ik sinds november 1997 
verbonden aan het departement Biologie en Biochemie
van de Universiteit van Houston, eerst als assistant 
professor en nu als associate professor. Ik zette een
onderzoeksprogramma op over de genetische controle
van hersenontwikkeling, en zal dat verderzetten na 
mijn terugkeer naar de K.U.Leuven en het Vlaams Insti-
tuut voor Biotechnologie. 

Als ik destijds op zoek was naar loopbaanmogelijkhe-
den, viel het me op dat er in Vlaanderen en op veel
andere plaatsen in Europa bijna geen mogelijkheden zijn
om een onafhankelijke onderzoeksgroep uit te bouwen.

Dit in tegenstelling met de Verenigde Staten waar een
'tenure track faculty'-positie na een succesvolle 'postdoc'
een normale stap is. Loopbaanmogelijkheden, ruimere
middelen, en een vaak grotere openheid voor nieuwe –
soms zelfs extravagante – ideeën, zijn zeker factoren die
meespelen in de braindrain vanuit Europa.

Waarom dan terugkeren naar
Vlaanderen?

Vlaanderen heeft altijd goed opgeleide mensen gehad.
De jongste jaren is er veel veranderd, met o.a. toene-
mende middelen voor wetenschappelijk onderzoek, en
een veranderende dynamiek binnen de onderzoeksge-
meenschap, met nadruk op kwaliteit en originaliteit. 
De toekomst van onderzoek in Vlaanderen zal afhangen
van de rekrutering van succesvolle Vlaamse en buiten-
landse onderzoekers om nieuwe onderzoeksgroepen uit
te bouwen. Belangrijk daarvoor zijn de financiering, o.a.
via een autonoom FWO (de mechanismen voor aanwer-
ving, o.a. via een 'tenure track' systeem) en allicht ook
structurele wijzigingen aan de onthaalinstellingen. 
Ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van en bij te 
dragen tot de onderzoeksgemeenschap in Vlaanderen. 
Dat ik ook de banden kan aanhalen met familie en
vrienden is de spreekwoordelijke kers op de taart! ●

De hersenvlucht van wetenschappers uit Europa en uit ons land, vooral naar de

VS, wordt steeds verontrustender. Wat maakt de VS voor hen zo aantrekkelijk?

Een vraag voor doctor in de biologie Patrick Callaerts,

die met zijn Vlaamse hersenen opnieuw de oceaan

oversteekt, terug naar zijn geboortestreek. Meer nog:

niet hersenvlucht, wél hersenontwikkeling is zijn 

specialiteit.

Doctor Patrick Callaerts: 
een voorbeeld van braindrain … in de omgekeerde richting

Doctor in de biologie, Patrick Callaerts, zet 
binnenkort zijn onderzoek verder aan de
K.U.Leuven

In beeld
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Aan een studie begin je niet zomaar. Je wil toch zeker even
het lessenrooster inkijken, aan studenten vragen ‘of het
meevalt op unief’ en naar huis terugkeren met een pakketje
wetenswaardigheden. Dat kan allemaal op 20 maart, 
onze infodag. 

Waar en wanneer

Zaterdag 20 maart 2004 van 9 tot 17 uur
Campusbibliotheek Arenberg
Willem de Croylaan 6 - 3001 Leuven (Heverlee)

Algemeen programma
9 – 17 uur Wetenschapsmarkt

10 – 11 uur Verwelkoming door onze decaan, 
14 – 15 uur professor dr. J. Beirlant.

Voorstelling van het nieuwe onder-
wijsproject wetenschappen. Centraal 
hierin staan flexibiliteit, verbreding 
en studentenbegeleiding.
Een BV-wetenschapper aan het woord: 
Jill Peeters

11 – 12 uur Voorstelling van onze opleidingen 
15 – 16 uur per cluster. 

• cluster 1:  geologie - geografie
• cluster 2: chemie - biochemie & 

biotechnologie - biologie
• cluster 3:  wiskunde - informatica - 

fysica

De specifieke kenmerken van de studie,
de beroepsmogelijkheden, een vragen-
ronde, ... komen onder meer aan bod.

Voor de ouders van de studenten is er een specifiek pro-
gramma. Het staat hen vrij om dit te volgen. Zij kunnen ook
aansluiten bij een rondleiding in de bibliotheek ‘Arenberg’. 

Ouderprogramma 
11.00 u Welkom door vice-rector, 

professor dr. G. Langouche
11.15 u Huisvestiging en studiefinanciering
11.45 u Studeren aan de universiteit

Dorstig geworden van zoveel informatie? Onze studenten
ontvangen je graag in hun studentencafé (centrale inkom-
hal) voor een drankje. Verlang je naar meer? Bezoek dan
zeker de wetenschapsmarkt.

Focus

Op 20 maart organiseert de faculteit Wetenschappen

een infodag voor toekomstige studenten (en hun

ouders). Zij kunnen er heel wat informatie opsteken

over onze opleidingen, maar worden ook wegwijs

gemaakt in het leven op en rond de campus. Een

overzicht van wat er die dag op het programma

staat.

infodag faculteit Wetenschappen[ ]
Wetenschappen studeren
aan de K.U.Leuven

Infodag op 20 maart

Een kijkje in onze cafetaria

8 I science@leuven
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Campagne 
De faculteit Wetenschappen startte met een
informatiecampagne om Wetenschappen een 
nieuw, modern imago aan te meten, dit ter 
gelegenheid van de start van de nieuwe bachelor-
masteropleidingen. Voor de campagne werden 
8 kaarten ontwikkeld, elk voor een studierichting
binnen de faculteit. Ze werden allemaal voorzien
van een ludieke vraag met een maatschappelijk tin-
tje, deze werd dan aan de achterzijde voorzien van
een gepast wetenschappelijk antwoord. Alle acht
kaarten werden dan ook nog eens samengezet 
en vormen een globale affiche. Je kan de affiche
aanvragen door te surfen naar
infodag2004@wet.kuleuven.ac.be.
In het verlengde hiervan is er de infodag op 20 maart
die volledig in het teken van deze campagne staat.
Het doel van deze dag is om de faculteit naar buiten
te brengen als één geheel. Ook de doorstroom-
mogelijkheden van de ene richting naar de andere
worden hier verduidelijkt, evenals de bijzondere
aandacht die de faculteit investeert in de door-
stroming van het secundair naar de universiteit.
Op verzoek van de leerkrachten zelf werd er ook een
lerarendag georganiseerd op 3 maart. De bedoeling
hiervan was tweeledig: aan de ene kant lichtte men
hier de veranderingen toe die vanaf september in
voege gaan, aan de andere kant wilde men de dia-
loog tussen leerkracht en universiteit aanwakkeren. 
De kloof tussen secundair en universitair onderwijs
heeft immers dringend een stevige overbrugging
nodig. Tevens werd door de professoren per richting
een lessenpakket op cd-rom uitgewerkt dat op de
secundaire scholen geïmplementeerd kan worden.
Met dit alles in het achterhoofd hebben wij twee
nieuwe subsites ontworpen:
www.wet.kuleuven.ac.be/leerkrachten voor leer-
krachten wetenschappen en www.wet.kuleuven.
ac.be/schoolverlaters voor toekomstige studenten.

[Oud-studente 
‘in the spotlight’]

Jill Peeters, weervrouw op VTM

Sinds februari onderging het weerpraatje op VTM een
grondige facelift. Jill Peeters, oud-studente aan onze
faculteit, brengt sindsdien ‘Het Weer’ in het VTM-
nieuws van 19 uur. Hierbij maakt ze gebruik van de
meest geavanceerde technische mogelijkheden, zoals
onder meer een reuzenscherm. Zij verzorgt ook de
weersinformatie bij de nieuwsuitzendingen in de
vooravond en de late avond. Ze studeerde in 1997 af
aan de faculteit Wetenschappen van de K.U.Leuven,
als licentiaat in de geografie. Na haar studies behaal-
de ze een IWT beurs en begon ze aan een doctoraat,
maar na één jaar besliste ze om in de familiezaak te
stappen.

science@leuven I 9

Je wordt verwacht op dewetenschapsmarkt!
Heel de dag, van 9.00-17.00u, wordt er in de historische kloostergangen van de campusbibliotheekeen wetenschapsmarkt georganiseerd. Hier tref jedocenten, assistenten, monitoren en studenten vande verschillende richtingen die al jouw vragen over destudies kunnen beantwoorden. Je hebt er tevens dekans om de cursussen van het eerste bachelorjaar inte kijken of om kennis te maken met onze dienstenstudieadvies en huisvesting. Neem er ook deel aanonze wetenschapsquiz en sleep één van de boeken-bonnen in de wacht !

Voor meer info kijk ook op
www.kuleuven.ac.be/schoolverlater/
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Is je basisopleiding fysica geen hinderpaal geweest 
in je onderzoeksloopbaan?

Integendeel. In Leuven kreeg ik een bredere en diepere
achtergrond dan buitenlandse studenten die vanaf hun
eerste jaar het accent op sterrenkunde legden. Zo bleek
plots in mijn onderzoek dat een wiskundig vak over groe-
pentheorie erg nuttig was!

Eerst een bacheloropleiding natuurkunde en dan een
intensieve masteropleiding sterrenkunde. Je vindt het een
goed idee?

Eigenlijk wel. De basiskennis uit de fysica heb je echt wel
nodig, en de verbreding naar chemie is in de sterrenkunde
van vandaag zeker een pluspunt. Of neem nu statistiek. 
Je zou in een basisopleiding ‘statistische sterrenkunde’ 

Dossier

Van WINA-praeses tot
NASA-onderzoeker

De verwondering voor wetenschap begint vaak met de indruk die de sterrenhemel

op ons maakt. Maar is sterrenkunde een wetenschap die je kan studeren? 

Vanaf volgend academiejaar wel. Studenten die een 

bacheloropleiding in wetenschappen hebben afge-

werkt, kunnen nadien een specifieke masteropleiding

sterrenkunde volgen. Fysica is de meest natuurlijke

basisopleiding, maar door de flexibiliteit van de pro-

gramma’s kunnen ook andere bachelors (mits goede

keuzes onderweg) naar die master doorstromen. De

redactie stak haar licht op bij oud-student Jan Cami,

die sinds zijn prille jeugd gebeten is door sterrenkunde,

en die daarom fysica kwam studeren in Leuven.

Interview met Jan Cami

[interview postdoc sterrenkunde]

Een mooie sterrenhemel...
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kunnen inbouwen, maar met een bredere wiskundige basis
kan je achteraf gemakkelijker nieuwe wegen verkennen.

Wat vind je van de masteropleiding sterrenkunde?

Ik vind het een grote stap vooruit. Eindelijk krijgt de 
sterrenkunde een eigen gezicht in Vlaanderen, en op 
internationaal vlak. De eigen onderzoeksaccenten van 
Leuven zullen zeker heel wat buitenlandse studenten 
aantrekken, wat de studies levendiger maakt. Bovendien
beantwoordt de opleiding aan een reële behoefte: heel 
wat jongeren willen dolgraag sterrenkunde studeren.

Gaan onze Vlaamse jongeren er echt voor kiezen? Sterren-
kunde lijkt wel leuk, maar misschien onhaalbaar voor wie
denkt aan een carrière …

Daarom is het een goede zaak dat je als bachelor sowieso
de arbeidsmarkt op kan. Het bachelordiploma is, meer dan
het kandidaatsdiploma van vroeger, een afstudeerdiploma.
Na je masteropleiding in sterrenkunde blijf je natuurkundige,
wiskundige of chemicus. Je hebt een fascinerend verlengstuk
kunnen breien aan je bacheloropleiding en met deze kennis
ben je goed gewapend om een onderzoeksloopbaan uit te
bouwen.

Maar een levenslange carrière in dat onderzoek is toch
niet voor iedereen weggelegd?

Onderschat de mogelijkheden niet. Je kan de sterrenkunde
beschouwen als een leerschool in ‘unorthodox problem 
solving’. Omdat de sterren zo ver weg staan en je je moet
behelpen met hun straling, beschik je over minder stukjes
van de puzzel dan je echt zou willen. Je leert vaardigheden
aan om onvolledige probleemstellingen te hanteren en 
om strategieën voor oplossingen te vinden. Dergelijke
‘onorthodoxe problemen’ duiken ook op in onze complexe
maatschappij, dus je begrijpt meteen waarom zoveel 
sterrenkundigen interessante jobs vinden, ook in het
bedrijfsleven.

En ga jij uiteindelijk het bedrijfsleven in?

Dat zien we wel. Gehaast zijn we niet, eerst proeven we
verder van het onderzoek.

Faculty Club Leuven

I N F O R M A T I E

FACULT Y CLUB ■ GROOT BEGIJNHOF ■ MIDDENSTRAAT 14 ■ 3000 LEUVEN
TEL (016)32 95 00 ■ FAX (016)32 95 02 ■ E-MAIL info@fclub.kuleuven.ac.be
www.fclub.kuleuven.ac.be

Voor de organisatie van uw congressen biedt Faculty Club, ge-

legen in het Groot Begijnhof van Leuven, u een congresservice

op maat. In een oase van rust en groen, in de sfeer van een

eeuwenoude universiteit, kan u er uw vergadering organiseren.

Centraal in het Groot Begijnhof ligt het Huis van Chièvres, dat

beschikt over 7 professioneel uitgeruste zalen tot 124 personen.

Ook in Faculty Club zijn enkele vergaderruimtes ter beschikking.

In het restaurant wordt u culinair verwend met een verzorgde en

uitstekende keuken, van snelle zakenlunch tot klassevol diner.

Voor uw overnachtingen kan u terecht bij onze naaste buur, het

Begijnhof Congreshotel.

Vergaderen op universitair niveau 
in een cultureel werelderfgoed

Jan Cami en levensgezellin Els Peeters. Jan is
post-doctoraal onderzoeker in Californië.

Meer informatie over sterrenkunde in Leuven is te vinden
op www.ster.kuleuven.ac.be

Jan Cami
Als student was Jan Cami praeses van WINA, de
studentenkring van de studierichtingen wiskunde,
informatica en natuurkunde. Hij volgde in Leuven
de specialisatie sterrenkunde, en nadien geduren-
de een jaar een internationale masteropleiding in
Portugal en Nederland. Hij promoveerde nadien
aan de Universiteit van Amsterdam. Thans is hij als
post-doctoraal onderzoeker verbonden aan het
prestigieuze Ames Research Center van de NASA
in Californië, samen met zijn levensgezellin Els
Peeters, die een analoog traject volgde.
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Zowel het kotleven als het studentenleven is leuk, er is
altijd wel iets te doen in Leuven. De campus is wel wat
onpersoonlijk. Eigenlijk moet er meer gestudeerd dan
gefeest worden; je moet de goeie combinatie vinden.
Het studentenverenigingsleven vinden we wat geforceerd. 
Het kotleven is zeker een aanrader, al hangt het er wat
vanaf waar en met wie je op kot zit. Je hebt echt koten
waar weinig sociaal contact is, op andere koten eten ze
allemaal samen.
Koen Michielsen en Brecht Dierckx, 1ste LIC Natuurkunde

Ondergedoken in het 
studentenleven

dixit:  studentenleven in 3 woorden
* Het studentenleven is... zuipen, sneaken en vrijheid 
dixit: Anoniem, 2de KAN informatica + geografie
* Het studentenleven is... vermoeiend, plezant, verrijkend
dixit: Nathalie & co, 1ste LIC Biochemie 
* Het studentenleven is... leren, slapen, feesten 
dixit: Servaes, 2de KAN informaticaIs het studentenleven 

zoals je had verwacht? JA

"Het studentenleven is echt zoals ik had verwacht en
het kotleven is een aanrader. En gelukkig is feesten
en studeren wel degelijk combineerbaar. Het is
gewoon even zoeken naar de juiste combinatie en 
je daar ook aan te houden. Echt waar! Leuven is 
studentenstad nr. 1, heel studentvriendelijk en echt
de max!"
Anoniem, 2de KAN informatica + geografie

Is het studentenleven 
zoals je had verwacht? NEE
"In het studentenleven heb je minder tijd dan verwacht om
feestjes te bouwen: je hebt veel les, verplichte lessen zoals
practica en je moet je leerstof bijhouden. Het verenigingsleven
van Chemica wordt dus vaak aan de kant geschoven voor de
studies. Alhoewel. Donderdagavond bouwt iedereen een 
feestje.
An Spiessens en Karen Voordeckers, 1ste LIC biochemie

BaMa Ja? BaMa Nee?
Weet je alles over BaMa?

"De nieuwe BaMa-structuur gaat mijn studie-
loopbaan niet echt beïnvloeden. Deze structuur
werd ingevoerd om een zekere gelijkheid te
scheppen, wat wel begrijpelijk is."
Bob Van Espen, 2de KAN informatica

"Ik heb nog niet voldoende informatie gekregen
over BAMA. Ik vraag me trouwens af of dat sys-
teem werkelijk zo goed is aangezien België
bekend staat om zijn huidige onderwijssysteem."
Servaes, 2de KAN informatica

Studentenbabbel   
en proffenpraat[ ]

Allemaal mensen
Van onze KUL-reporter ter plaatse

Nathalie & co

[Leuven is de max!]

Leve het studentenleven!
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Monique Van Meerbeek is administratief
medewerker LVSM

(Laboratorium Vaste-Stoffysica en magnetisme). Ze
komt vanuit de privé (bankwezen) en na een onder-
breking van zeven jaar voor de opvoeding van haar
vier kinderen werkt ze nu bijna 3 jaar op de campus. 
"De campus is een aangename werkomgeving. Binnen
de faculteit verlopen de contacten in een familiale
sfeer; er is een groot contact tussen baas en mede-
werkers.
Het secretariaat staat in voor een zevental profes-
soren, voor ongeveer tachtig werknemers en voor een
zeer groot aantal projecten. De taken zijn van velerlei
aard en vergen een grote 
verantwoordelijkheidszin.
Dit maakt het natuurlijk 
zo boeiend! Ik probeer het
uitgebreid werk dan ook, 
in overleg met mijn twee
andere collega's, te 
verdelen. 
Bovendien kan ik mijn
eigen zaken volledig 
plannen en organiseren, 
weliswaar in volgorde van prioriteit. Ik ben ambitieus,
neem graag initiatief en daarmee kan ik hier goed
terecht".

Goedele Top is nog maar pas in dienst als
secretaresse Monitoraat Wetenschappen.

"Er hangt hier een aangename werksfeer, maar recht-
streeks contact met de studenten heb ik eigenlijk niet.
Ik werk alleen voor de monitoren."

science@leuven I 13

André Coetermans werkt al bijna 40 jaar
(sinds 1967) met hetzelfde enthousiasme
en 100% inzet op de Technische 
Dispatching.

"Ja, natuurlijk heb ik veel contact met studenten. Ze
huren bijvoorbeeld lokalen of komen bij mij terecht
voor heel wat technische zaken. Studenten zijn
eigenlijk onrechtstreeks mijn werkgever: geen 
studenten, geen werk!
De meest diverse problemen komen bij mij terecht:
een kapotte lamp die moet vervangen worden, 
een kraan die lekt, de schoonmaak, ... Grotere 
problemen, zoals een elektriciteitspanne, worden
doorgegeven aan andere technische diensten. Ik 
doe dan enkel dienst als een soort doorgeefluik.

Pascale Hermans werkt precies 15 jaar op
het decanaat wetenschappen

“Het faculteitssecretariaat bevindt zich dan wel niet
op de campus zelf, maar toch onderhouden wij
goede contacten met onze studenten. Ze komen
meestal langs voor al hun administratieve probleem-
pjes, doctoraten of het ophalen van diploma’s. Het is
hier aangenaam werken in deze groene omgeving.”
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Een impressie van de bama Wiskunde

C A M P U S P R A A T

Geologie is voor velen een relatief onbekende tak van
de natuurwetenschappen. De meesten denken bij 
geologie aan thema’s die sporadisch aan bod kwamen
in de lessen aardrijkskunde in de humaniora, of aan
nieuwsberichten over verwoestende aardbevingen of
vulkaanuitbarstingen. Maar geologie is heel wat meer
dan dat.

De studie van onze
‘levende planeet’ of
‘systeem Aarde’,
vormt de kern van
de geologie. Het
wordt immers
steeds duidelijker
dat onze planeet zijn
unieke karakter te dan-
ken heeft aan een uitzon-
derlijke interactie tussen de
geosfeer, de hydrosfeer, de atmosfeer en de biosfeer. Die
dynamiek heeft een enorme impact gehad op de evolutie:
de ijstijden, het uitsterven van de dino’s, de manier waarop
landschappen tot stand komen, …

Geologen zijn ook de experts van de ondergrond. Ze gaan
op zoek naar fossiele brandstoffen (bv. olie, aardgas en
steenkool), naar nuttige ertsen en grondstoffen voor de
industrie (bv. klei, zand en kalksteen) en naar drinkwater. Ze
verstrekken noodzakelijke informatie over de ondergrond bij
grote en kleine infrastructuurwerken, van de aanleg van
tunnels en bruggen tot de bouw van je eigen huis. Ook het
milieu is een hoofdbekommernis van de geoloog. Bij het
saneren en opsporen van bodem- en grondwaterverontrei-
nigingen en bij het inrichten van stortplaatsen, zijn altijd
geologen betrokken. Ook deze toepassingsgerichte kant van
onze discipline is meer dan ooit terug te vinden in de 
vernieuwde opleiding.

De ervaring staat centraal

Geologie is bij uitstek een multidisciplinaire wetenschap.
Om de complexe interacties binnen het ‘systeem Aarde’ 
te verstaan, moet de geoloog immers over een grondige 
basiskennis van biologie, fysica, chemie en wiskunde
beschikken. Deze intense verstrengeling komt duidelijk tot
uiting in de vernieuwde bacheloropleiding, want in de 
algemene basisvakken zal heel wat aandacht besteed 

Geologie: de studie van onze levende planeet

Robert Speijer is de nieuwe docent paleon-
tologie binnen de studierichting Geologie.
Hij genoot zijn opleiding in Utrecht en
maakte de bachelor-masterhervorming 
van dichtbij mee aan de universiteit van 
Bremen. Wat vindt hij van onze aanpak
hier in Leuven?
'Door de invoering van het bamasysteem is
de richting Geologie opnieuw gedefinieerd:
dat uit zich o.a. al vanaf het tweede jaar in
een verruiming van het aantal keuzemoge-
lijkheden. Hierdoor zullen studenten in
staat zijn om een eigen opleidingsprofiel 
te ontwikkelen. Naast deze verruiming is
gekozen voor een sterk natuurwetenschap-
pelijke basis, vooral in het eerste jaar. Deze
keuze sluit uitstekend aan bij de algemene
ontwikkelingen binnen ons vakgebied als

Geologie in 
het bachelor-
mastersysteem
Een korte impressie 
van Robert Speijer

Door Dr. Coleet Vynckier, inspecteur bij de commissie voor
het bank- en financiewezen.

Benieuwd naar de manier waarop onze faculteit de wiskundeopleiding 
hervormde van ‘2+2’ naar ‘3+1’ of ‘3+2’, bekeek dr. Coleet Vynckier
onlangs het nieuwe studieprogramma. 'Ik was bijzonder verrast door de
grote verscheidenheid aan mogelijkheden', zegt ze hierover. 'De opleiding
komt immers tegemoet aan de erg uiteenlopende profielen van verschil-
lende studenten wiskunde. Jongeren kiezen voor wiskunde om verschillende
redenen. Sommigen willen na hun masteropleiding verder in het onderzoek,
je hebt er die het wiskundevirus willen overbrengen aan de volgende 
generatie en die kiezen voor een aanvullende lerarenopleiding; nog anderen
zoeken een toepassing en kiezen voor een toegepaste master of science.'
Ook de combinatie van een gedegen basisopleiding met een pakket 
keuzevakken uit richtingen die sterk met wiskunde verbonden zijn, vindt
Coleet erg interessant. 'Naast fysica en informatica worden nu ook 
economie en bioinformatica als afstudeerrichtingen aangeboden. Het 
nieuwe programma speelt met zijn ruime waaier aan mogelijkheden op 
een flexibele manier in op de verandering van wiskunde in het vernieuwde
onderwijssysteem. Ik ben dan ook benieuwd waar de toekomstige 
studenten wiskunde terecht zullen komen.'
Ben je ondertussen ook nieuwsgierig naar de concrete uitwerking van het
programma 'bachelor en master of science in de wiskunde' ? Je vindt meer
info hierover op www.kuleuven.ac.be/onderwijs/bama. ●
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Planck op de planken
Het kwantumschouwtoneel van
professor Indekeu

Op 20 december laatstleden konden 
sommigen onder jullie genieten van het
namiddagvullende spektakel ‘Het 
schouwtoneel van het ontstaan van de
kwantumfysica’ als ‘Christmas Lecture’ 
in het charmante, antieke auditorium van
‘Het Stuk’ aan de K.U.Leuven. Een 
fascinerend rollenspel waarin professor
Indekeu de roots van het kwantumdenken
tussen 1900 en 1930 blootlegt. Hierin kon je
kennismaken met de ideeën van Max Planck en de uitbreiding van zijn gedachten
door Albert Einstein. We volgden Niels Bohr bij het bedenken van het moderne
atoommodel en de verrassende suggestie van Louis de Broglie om aan materie-
deeltjes een golflengte toe te kennen. En we zagen de golfmechanica van Erwin
Schrödinger in botsing komen met de matrixmechanica van Werner Heisenberg
en de onzekerheidsrelaties. 
Een voorlopig laatste optreden van professor Indekeu wordt gepland tegen Kerstmis
2004 aan de KULAK. De toegang is gratis en alle geïnteresseerden zijn welkom. Je
hoeft zeker geen kwantumexpert te zijn. Aanmelden is altijd aanbevolen en kan het
best via e-mail: joseph.indekeu@fys.kuleuven.ac.be.
Op vraag van de universiteit van Utrecht geeft Joseph Indekeu een lezing rond
de toekomst van colloïdale materie. Ze is gepland voor 15 mei 2004 aan het 
Van 't Hoff Laboratorium voor Fysische en Colloïdchemie in Utrecht. ●

internationale
onderzoeksdiscipline,
waarbij kwantitatieve 
analyses, model-
berekeningen en
interdisciplinaire
benaderingen
belangrijker worden
dan louter beschrijvende opnames. 
Hiervoor is een degelijke basiskennis van
wiskundige berekeningen, fysische 
principes en biologische en chemische 
processen een absolute must. De combina-
tie van de nieuwe flexibele keuzemogelijk-
heden binnen het studieprogramma en 
de brede natuurwetenschappelijke basis
maken het mogelijk om een eigen specia-
lisatie te formuleren, maar ook om binnen
de basiswetenschappen – eventueel in het
buitenland – verdere studies aan te vatten.
Met de nieuwe opzet en benadering 
zullen ook in de toekomst in Leuven goede 
geologen opgeleid worden, die in het
nationale en internationale bedrijfsleven 
en in de academische wereld succesvol 
zullen zijn. ●

worden aan geologische relevantie en aan geologische 
toepassingen onder de vorm van oefeningen en practica.

Daarnaast is geologie ook een ervaringswetenschap. 
Geologen vertrekken immers vanuit de waarneming op 
het terrein, ons natuurlijke laboratorium. Gewapend met
hamer, loupe, kompas en notitieboekje trekken ze door
weer en wind op zoek naar de geheimen van de onder-
grond. Vaak maken ze gebruik van luchtfoto’s, satelliet-
beelden, boringen en tal van geofysische methodes om
hun zoektocht te vergemakkelijken. In het laboratorium
breiden ze hun waarnemingen uit op microscopische en
submicroscopische schaal. Ook modelbouw op krachtige
pc’s is niet meer weg te denken in de geologie. Uiteindelijk
tracht de geoloog niet enkel een driedimensionaal beeld te
vormen van de ondergrond, hij tracht ook de evolutie
doorheen de tijd te achterhalen. Een geoloog leeft dan 
ook in een vierdimensionale wereld.

De nadruk op het veldwerk was reeds een sterke troef van
onze huidige opleiding. In het nieuwe bamaprogramma
wordt nog meer aandacht besteed aan dit waarnemings-
gebaseerde werk, o.a. door intensief interdisciplinair terrein-
werk, bedrijfsbezoeken en stages. Ook de implementatie
van het concept 'begeleide zelfstudie', waarbij de docent
meer de rol van coach krijgt, zal studenten aanzetten om
vanuit hun eigen waarnemingen te leren.

Het doel van de opleiding

Het doel van de opleiding ‘bachelor of science in de geologie’?
Wetenschappers vormen met een multidisciplinaire 
opleiding die zowel in het bedrijfsleven als in de industrie
hun weg vinden. Daarom heeft de bacheloropleiding heel
wat flexibiliteit, met afstudeerrichtingen in geografie, 
informatica, chemie, biologie of fysica, en met specialisatie-
richtingen in algemene, fysisch-mathematische of 
toegepaste geologie, geochemie of biogeologie.

De opleiding tot ‘master of science in de geologie’ garan-
deert onze studenten een hoogstaande, onderzoeks-
gebaseerde opleiding op internationaal niveau. Zij kunnen
zich specialiseren in biogeologie, tektoniek & geofluïda, toe-
gepaste geologie of industriële geologie. In de master wordt
het interdisciplinaire en waarnemingsgebaseerde karakter
van de geologie extra benadrukt. De expertise van biologen,
geografen, bodemkundigen en mijnbouwingenieurs, zowel
van binnen als van buiten onze Alma Mater, komt aan bod.
Maar ook juristen (milieurecht) en economisten (manage-
ment) zullen onze toekomstige geologen op weg helpen. 
Zo kunnen deze studenten afstuderen met een ruime 
natuurwetenschappelijke bagage, getraind in communicatie
en management en klaar om een succesvolle carrière uit te
bouwen in het bedrijfsleven, de industrie, het onderzoek of
het onderwijs. ●
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Leuven scoort hoog bij
wetenschappers
Een enquête van het tijdschrift The Scientist bij 38.000 wetenschappers
uit de VS, Canada en Europa leert dat Leuven één van de meest 
gewaardeerde universitaire werkomgevingen heeft. Leuven prijkt op 
de negende plaats van instellingen buiten de VS, Gent op de tiende.
Guido Langouche, vice-rector exacte wetenschappen van de K.U.Leuven,
vermoedt dat deze algemene tevredenheid voor een groot deel mee 
aan het sociale karakter van Vlamingen te danken is. ●

Op zoek naar geneesmiddelen tegen HIV
Europees onderzoek wordt gecoördineerd vanuit Leuven

Deze maand gaat TRIoH van start, een driejarig onderzoeksproject 
naar geneesmiddelen tegen HIV. 'TRIoH' is de verkorting van 'Targeting 
Replication and Integration of HIV'. Aan het project nemen ruim 
vijfentwintig onderzoeksinstellingen uit twaalf Europese landen deel.
Aan de K.U.Leuven zijn de betrokken onderzoekers Myriam Witvrouw,
Zeger Debyser en Erik De Clercq (faculteit Geneeskunde, departement
Microbiologie en Immunologie). In Leuven en Kortrijk nemen verschillende
onderzoeksgroepen deel, elk met hun eigen expertise. Uit onze faculteit
zorgt het team van Yves Engelborghs met Jo Vercammen ervoor dat via
confocale microscopie en fluorescentie correlatie spectroscopie nieuwe 
testen kunnen ontwikkeld worden.

Eén van de grootste problemen bij het bestrijden van aids is dat het virus
resistent wordt tegen gebruikte therapieën. De huidige geneesmiddelen
kunnen niet voorkomen dat het virus zich blijft vermenigvuldigen en dat
er telkens opnieuw nieuwe stammen ontstaan die ongevoelig zijn voor de
bestaande cocktails.

Daarom is de ontwikkeling van anti-HIV-middelen een nieuwe weg inge-
slagen met onderzoek naar stappen in de replicatiecyclus van het virus die
als doelwit kunnen dienen voor nieuwe aidsremmers. Het virus wordt heel
nauwgezet bestudeerd op moleculair niveau om nieuwe zwakke plekken
te vinden. Nieuw is ook dat in de cel eiwitten worden opgespoord die
noodzakelijk zijn voor de vermenigvuldiging van het virus, zodat middelen
ontwikkeld kunnen worden om deze zogenaamde cellulaire cofactor
zwaar af te remmen. Vorig jaar nog ontdekten Leuvense onderzoekers
onder leiding van professor Zeger Debyser een nieuwe cofactor in de 
integratiestap van het aidsvirus.

Via het TRIoH-project kunnen de verschillende deelnemers hun krachten
bundelen om die nieuwe doelwitten nauwkeuriger te bestuderen en 
nieuwe cofactoren te ontdekken. Daarna zullen stoffen ontwikkeld 
worden die de vermenigvuldiging van het virus afremmen of verhinderen,
de zogenaamde inhibitoren. TRIoH heeft als doel om minstens één nieuw
anti-HIV-middel te ontwikkelen tot in een laat preklinisch stadium, dus 
tot net voor het echt aan de mens zal worden toegediend. ●

Informatica 
studeren: 
iets voor mij? 
De opleiding ‘Bachelor of Science in
de Informatica’ aan de K.U.Leuven
vormt een onmisbare ondersteuning
voor vele wetenschappelijke discipli-
nes. Vergéét de bruikbaarheid van 
de resultaten van vele andere 
wetenschappen, zonder de
informaticawetenschap die helpt 
om deze efficiënt te verwerken. 
Kunt u zich nog een samenleving 
indenken zonder computers, compu-
ternetwerken, gsm’s, tv’s of auto’s, 
vol complexe software? Maar ook de 
informatica(r)evolutie kent duidelijk
groeipijnen. Via software moet déze
wetenschap immers almaar ingewik-
kelder problemen oplossen. Wie zich
tot deze uitdaging aangetrokken voelt,
is allicht een geboren informaticus. 
Tijdens een informaticaopleiding aan
de universiteit leer je vooral autonoom
nadenken over geschikte software-
ontwikkelingsmethodes, de principes
begrijpen achter deze methodes en 
de schermen, je plan trekken, zodat je
in je job zelfstandig problemen kunt
oplossen en nuttige voorstellen doen
om anderen te begeleiden bij het 
zoeken naar oplossingen. 
Praktische computervaardigheden zijn
uiteraard mooi meegenomen. Maar 
de theoretische achtergrond weegt
hier véél zwaarder: algoritmisch en
analytisch denken, redeneervermogen.
Naast je interesse en nieuwsgierigheid
zijn een grondige basiskennis van 
wiskunde een must.  
Herken je jezelf hierin? Ben je erop
belust de rest van uw leven nieuwe
technieken te ontdekken die ons
dagelijks leven permanent en drastisch
veranderen? Heb je veel doorzettings-
vermogen en de wil om gemiddeld 
50 tot 60 uren per week te werken
aan jouw studies? Dan zal je er héél
veel voor in de plaats krijgen!
Hopelijk tot weldra tijdens een 
hoorcollege of oefenzitting.
Sam Michiels, postdoctoraal 
onderzoeker aan het departement
Computerwetenschappen ●
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TI-84 Plus
De plussen +++++ van de

opvolger van de TI-83 Plus met Link

3 keer zoveel geheugen

verbeterd scherm

2,5 keer sneller

USB kabel

TI-84 Plus 
Silver Edition

TI-84 Plus 

+
+
+
+

+

(De TI-84 Plus (SE) –standaard geleverd met USB kabel- is met ingang van voorjaar 2004 leverbaar. Voor meer 

informatie verwijzen wij u naar onze nieuwsbrief of website, of belt u met onze klantenservice 020 582 94 90. Heel goed nieuws is 

dat de TI-84 Plus (SE) niet meer zal gaan kosten dan de TI-83 Plus met Link! Let bovendien op aantrekkelijke aanbiedingen: in ons 

nieuwsbulletin  TI Service en Informatie van januari 2004, op de Nationale Wiskundedagen en op vele andere evenementen waar wij 

het komend half jaar aanwezig zijn.)

www.education.ti.com/nederland

*

*De plussen zijn een vergelijk van de TI-84 Plus met de TI-83 Plus. De Silver edition heeft nog meer plussen als bijvoorbeeld verwisselbare frontjes in diverse kleuren.

+

USB poort+
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Is er nog steeds een nijpend tekort aan mensen die 
resoluut de wetenschappelijke richting uit willen?

Begin jaren ’90 liep het aantal studenten chemie – en ook
in andere richtingen – in onze faculteit sterk terug. Sinds
2000 neemt het aantal studenten weer lichtjes toe, een
trend die we hopen verder te kunnen zetten. Dat kan je
echter slechts met behulp van een sterke pr-activiteit: 
je moet blijvend je product aanprijzen. We moeten de 
continuïteit van het wetenschappelijk onderzoek verzekeren
én intussen ook voldoende leerkrachten blijven vormen.
Voor een schooldirectie valt het niet mee om een leraar
wetenschappen te vinden. En hoe minder gemotiveerde
leerkrachten, hoe moeilijker het wordt om bij leerlingen
interesse te wekken om deze studie aan te vatten.

Met welke argumenten tracht u jongeren en hun ouders
ervan te overtuigen dat er voor wetenschappers een
mooie toekomst is weggelegd?

Vooreerst: de nood aan ‘echte’ wetenschappers blijft erg
groot. Nieuwe ontdekkingen en ontwikkelingen zijn onze
enige grondstof. De chemische industrie is in Vlaanderen
een erg belangrijke sector die fors bijdraagt tot onze 
welvaart. Hier hebben (bio)chemici een belangrijke taak.
Behalve naar technisch-commerciële functies en jobs in
onderzoek en ontwikkeling groeien vele van onze alumni
door tot het management. Bovendien is de chemische 
sector de best betalende sector! Steeds meer legt men de
nadruk op duurzame ontwikkeling, milieu, responsable

Achter de Schermen

het leven als prof[ ]
Er hangt chemie in de lucht

Praten met professor Luc Van Meervelt

Als voorzitter van het departement Chemie laat professor Luc Van Meervelt niets

onverlet om jongeren te motiveren voor een wetenschappelijke richting. Een babbel

met zo’n gedreven academicus kan niet anders dan boeiend zijn.
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care. Ook hier moet de (bio)chemicus het voortouw
nemen. Onze opleidingen hechten sinds enkele jaren ook
veel meer belang aan dit aspect. Zoals gezegd zullen er
bovendien in het onderwijs vele vacatures komen voor 
leerkrachten wetenschappen. Het veeleer negatieve imago
van de scheikunde zorgt nog steeds voor een zekere 
‘chemofobie’. Hieraan moeten we blijven werken en liefst
erg jonge mensen al tonen dat chemie en wetenschap
boeiend zijn. Waarom moet iedereen kunnen meepraten
over kunst en literatuur en mag je een leek zijn in weten-
schappen? Er zijn vandaag nauwelijks nog analfabeten,
maar wel wetenschapsanalfabeten. Wie weet wat broei-
kasgassen zijn? Nochtans hoor je daar dagelijks over op
radio en tv.

Om 'Jongens en Wetenschappen' en 'Hoe?Zo!' niet te 
noemen. Maar u neemt zelf ook originele initiatieven …

Hiermee mikken we vooral op jongeren uit het zesde 
leerjaar. Zij weten nog niet goed of chemie wel hun ding
zal zijn. ‘Op bezoek bij
professor A. Toom’1 is
aan zijn derde editie toe.
Elk jaar bezoeken zowat
400 jongeren onze labo’s
om onder begeleiding
van doctoraatsstudenten
leuke proefjes te doen. Ik
droom ervan om dit uit
te breiden naar scholen
buiten het Leuvense.
Noem het een alternatie-
ve schoolreis op het
einde van het schooljaar.
Met de ploeg van 
professor A. Toom
nemen we ook actief
deel aan de twee-
jaarlijkse wetenschaps-
week. Ik coördineer ook
de ‘Belgische Kristal-
groeicompetitie’2, een
wedstrijd voor leerlingen
uit het secundair 
onderwijs. We zijn nu
aan de vierde uitgave.
Vorig jaar schreven ruim 150 scholen in en konden we de
prijsuitreiking doen in aanwezigheid van prins Filip. De 
uitbouw van een heuse chemieshow voor tien tot veertien-
jarigen is een idee dat nog rijpt.

Erg veel studenten vatten een doctoraat chemie aan. Dan
beginnen er ook heel wat aan een academische loopbaan?

Dat doctoreren gebeurt mede op vraag van de industrie. 
Zij waardeert vooral dat deze mensen voor een groot deel
zelfstandig onderzoekswerk hebben verricht, bewezen 
hebben dat zij een wetenschappelijk thema met succes
kunnen uitspitten, doorgaans in teamverband. Slechts 
een minderheid blijft aan de universiteit, vooral omdat de

plaatsen binnen het kader hier beperkt zijn. Maar de brede
waaier van mogelijkheden in de industrie voor een
(bio)chemicus is onvoldoende gekend. Wie weet dat de
synthese van geneesmiddelen grotendeels gebeurt door
(bio)chemici, niet door apothekers?

Wat doet een professor zoal tijdens een doordeweekse
dag? Gunt u ons een blik in uw agenda?

Wij geven onderwijs en doen daarnaast aan wetenschappe-
lijk onderzoek en aan dienstverlening. Dit laatste binnen de
universiteit, in samenwerking met de industrie, maar ook
beleidsfuncties worden hierbij gerekend. De verhouding
tussen onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en dienst-
verlening is voor iedere professor verschillend, afhankelijk
van discipline en leeftijd. Als departementsvoorzitter
besteed ik nogal wat tijd aan dienstverlening, van het
oplossen van concrete problemen tot het opstellen van een
langetermijnplanning. Chemie is een van de grote departe-
menten aan onze universiteit met zowat 35 professoren.

Kortom, vele vergaderingen en gesprekken. Professor A.
Toom en de start van de Kristalgroeiwedstrijd maakten
januari en februari druk. De rest van mijn tijd gaat naar
eigen wetenschappelijk onderzoek: hoe hangen atomen
aan elkaar en dit in het bijzonder voor korte stukjes DNA.
Zo komen we bijvoorbeeld te weten hoe geneesmiddelen
zich binden. 
1 zie ook www.chem.kuleuven.ac.be
2 zie ook www.chem.kuleuven.ac.be/bcc
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Geografie, de interdisciplinaire
wetenschap bij uitstek, die een
brug slaat tussen de exacte en 

de menswetenschappen. Door de invoering van het
bamasysteem aan de faculteit Wetenschappen komt
deze interdisciplinariteit tenvolle tot zijn recht. Na een
eerste gemeenschappelijk studiejaar met aandacht voor
inleidende geografische opleidingsonderdelen en basis-
opleidingsonderdelen uit zowel de exacte wetenschap-
pen als de menswetenschappen, kunnen studenten
geografie vanaf het tweede jaar in de bacheloropleiding
hun opleiding voor een groot deel zelf inkleuren door te
kiezen voor één van de negen aangeboden afstudeer- of
keuzerichtingen zowel uit de exacte als de humane

wetenschappen. Dit betekent dat Leuvense geografen
een uniek opleidingsprofiel zullen hebben met als
gemeenschappelijke noemer een degelijke wetenschap-
pelijk basisopleiding. De flexibiliteit en interdisciplinari-
teit van de bama-opleiding geografie sluit goed aan bij
de algemene ontwikkeling van de geografie als weten-
schap waarbij steeds meer aandacht wordt besteed aan
geïntegreerde ruimtelijke benadering die de ruimtelijke
interactie tussen fysische en socio-economische 
processen centraal stellen. Het nieuwe opleidingsprofiel
van de Leuvense geografen zal dan ook ten zeerste 
gewaardeerd worden in het bedrijfsleven, in nationale
en internationale administraties en in de academische
wereld.

Interview

'Ik doctoreer in de structurele geologie en tektoniek, de
leer van de verschuivingen en verplaatsingen van de
aardkost', zegt Ilse. 'Meer concreet werk ik op hoge
drukcellen van vloeistof in gesteenten die zich voordoen
op grote diepte en die het gesteente kunnen doen 
breken. Materiaaleigenschappen van die gesteenten
bepalen is een tweede aspect van mijn thesis. Ik begon
in oktober 1998 aan de doctoraatsstudie en kreeg 6 jaar
tijd. Naast mijn doctoraatswerk  ben ik namelijk ook
assistent met een aanzienlijke didactische opdracht.
Voor andere doctoraatsstudies krijgt men slechts 4 jaar.'

Wat komt er allemaal kijken bij zo’n doctoraat?

'Tijdens de eerste jaren is er vooral veel praktisch werk:
in mijn geval veel terreinwerk, in de Ardennen, 

labo-onderzoek van gesteenten en ook veel computer-
werk voor het verwerken van gegevens en het maken
van modellen. Naast het onderzoek word je aangemoe-
digd om te publiceren en congressen te volgen. Zo kun
je je resultaten eerst voorstellen aan een internationaal
publiek. Dit dwingt je ook te reflecteren en zo kom je in
contact met mensen uit dezelfde, of zelfs andere 
disciplines. Daaruit kunnen vruchtbare samenwerkings-
verbanden voortvloeien. Zo werk ik voor het tweede deel
van mijn thesis – de materiaaleigenschappen– samen
met de universiteit van Aken, die ook veel interesse
toonde. En last but not least: ik moet natuurlijk mijn
proefschrift zelf schrijven met daarin alle resultaten, als
één geheel. Daar ben ik nu druk mee bezig.'
We wensen Ilse Kenis nog veel moed en
vooral veel succes!

Een baby krijgen, op zich al een hele structurele verschuiving in het leven van

een jonge vrouw. Erg zwaar wordt het pas als zij tijdens haar zwangerschap

dan ook nog aan het doctoreren is, uitgerekend over … de verschuivingen

van onze aardkost. Ilse Kenis weet daar alles van. Sinds 5 augustus 2003 is zij

moeder van Janne en dit jaar nog hoopt zij haar doctoraat te behalen. Wie

of wat het meest om haar aandacht vraagt, die thesis of haar dochtertje,

leek zo’n onmogelijke vraag dat we ze maar wijselijk achterwege lieten.

Doctoreren betekent 
vooral diep genoeg graven 

Anton Van Rompaey, 
nieuwe docent Geografie
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27-Jun-03: Robert Tol
Uncompatibilized and reactively
compatibilized immiscible 
Polymer Blends: Rheology, 
Micro-phase morphology and 
fractionated crystallization.
Promotor: G. Groeninckx,
Co-promotor V. Mathot

30-Jun-03: Vicky Vleminckx
Role of small heat shock proteins
in amyotropic lateral sclerosis.
Promotoren: L. Schoofs,
R. Robbrecht, L. Van den Bosch

01-Jul-03: Els Gysels
Genetic structure and evolutio-
nary patterns of Pomatoschistus
gobies on the European 
continental shelf and in the 
Mediterranean Sea.
Promotor: F. Volckaert

01-Jul-03: Md. Mazibur Rahman
Molecular aspects of phase transi-
tion in Locusts. Promotoren: A. De
Loof, R. Huybrechts, M. Breuer

01-Jul-03: Rasha Azzam
New routes for the synthesis of 
3- and 5-substituted-2(1H)-pyrazi-
nones and of pyrazinine-based 
tricycle ketones. Promotoren: 
F. Compernolle, G. Hoornaert

02-Jul-03: Raymondus Kosala
Information Extraction by 
Tree Automata Inference
Promotoren: M. Bruynooghe,
J. Van den Bussche (LUC)

02-Jul-03: Alexander Serebrenik
Termination analysis of logic 
programs. 
Promotor: D. De Schreye

03-Jul-03: Giovanni Vanroelen
The effect of transformations on
second-order regular variation.
Promotor: J.L. Teugels

04-Jul-03: Sven Jordens
Excitation energy transfer studied
by femtosecond spectroscopy.
Promotor: F.C. De Schryver

04-Jul-03: Philippe Foubert
Imaging and Nanomanipulation 
of Supramolecular Structures on
Surfaces. Promotoren: 
F.C. De Schryver, S. De Feyter

12-Sep-03: Rudhy Gustiano
Taxonomy and Phylogeny of 
Pangasiidae Catfishes from Asia 
(Ostariophysi, Siluriformes).
Promotor: G. Teugels

12-Sep-03: Piotr Zabrocki
Molecular and biochemical charac-
terization of the Saccharomyces
cerevisiae catalytic subunit of 
serine/threonine type 2A phospha-
tase Pph22p. Promotoren: 
J. Winderickx, S. Wera, Stanislaw
Zolnierowicz, Krzysztof Liberek
(Department of Molecular and 
Cell Biology, IFB UG-MUG)

12-Sep-03: Katrien Van Damme
Ionotropic glutamate receptor
subunit expression in the visual
system of normal and sensory
deprived cat (Felis catus).
Promotoren: F. Vandesande, 
L. Arckens

16-Sep-03: David Vanraes
De synthese van potentiëleCNS
farmaca via 11,12-gefunctionali-
seerde en hydrofuraanverknoopte
derivaten van benzo[5,6]cyclo-
hept[1,2-b]indool. Promotoren: 
F. Compernolle, G. Hoornaert

17-Sep-03: Stefaan Depraetere
Synthese en complexatiegedrag
van gesubstitueerde calix [4]pyrro-
len en oligopyrroolderivaten.
Promotor: W. Dehaen

23-Sep-03: Christiaan Engels
Fotorefractieve Polymeermateria-
len: Synthese en Eigenschappen.
Promotor: C. Samyn

26-Sep-03: Hans Ulrichts
Molecular Interactions Involved In
Von Willebrand Factor Mediated
Platelet Adhesion Through 
Glycoprotein Ib-IX-V. 
Promotor: H. Deckmyn

29-Sep-03: Edith Van den Bosch
Study of the gelation behaviour of
gelatin, Influence of molar mass
distribution, applied pressure and
added sugars. Promotor: C. Gie-
lens

29-Sep-03: Geert Reyns
Deiodination and sulfation as a
tool of regulating intracellular 
thyroid hormone availability in the
chicken. Promotor: V. Darras

29-Sep-03: Fadi Nader
Petrographic and Geochemical
Study of the Kesrouane Formation
(Jurassic), Mount Lebanon: Impli-
cations on Dolomitization and
Petroleum Geology.
Promotor: R. Swennen

29-Sep-03: Sorin Cucu
From M-Theory to D=5 super-gra-
vity and duality-symmetric theo-
ries. Promotor: A. Van Proeyen

29-Sep-03: Dieter Buntinx
Influence of shape anisotropy and
exchange bias on the domain
structure and magnetoresistance
of mesoscopic ferromagnets. 
Promotoren: C. Van Haesendonck,
A. Volodin

30-Sep-03: Stefan Verheyden
A study of tryptophan fluorescen-
ce and conformational pathways
of plasminogen activator inhibitor
1. Promotor: Y. Engelborghs

30-Sep-03: Johan Swerts
Surface roughness effects on the
magnetic properties of Fe/Ag thin
films and microstructures. Promo-
toren: Y. Bruynseraede, K. Temst

01-Oct-03: Nathalie Macours
Structural and functional analysis
of two evolutionary conserved
zinc-metalloproteases, ACE and
ECE, in the locust, Locusta migra-
toria. Promotoren: R. Huybrechts,
A. De Loof

08-Oct-03: Pieter Desmedt
Aspects of the theory of locally
compact quantum groups:
Amenability - Plancherel measure.
Promotor: J. Quaegebeur

08-Oct-03: Gerd Teniers
Confinement effects and symmet-
ry-induced antivortices in super-
conducting nanostructures.
Promotoren: V.V. Moshchalkov,
L. Chibotaru

09-Oct-03: Mathieu Morelle
Confinement and quantization
effects in superconducting 
nanostructures.
Promotor: V.V. Moshchalkov

09-Oct-03: Bart Dils
The Rise and Fall of Electronically
Excited Triplet DifluoroMethylene
CF2(ã3B1): a kinetic study.
Promotoren: J. Peeters, S. Carl

17-Oct-03: Kristof Kimpe
MRI contrast agents based on sup-
ramolecular assemblies of DTPA-
derivatives. Promotoren: K. Binne-
mans, Tatjana N. Parac-Vogt

24-Oct-03: Ken Somers
Modelling Chromophores in Pro-
teins: From Indole to Tryptophan.
Promotor: A. Ceulemans

24-Oct-03: Karen Van de Vel
Shape coexistence in neutron-
deficient polonium and lead nuclei.
Promotoren: M. Huyse,
P. Van Duppen

04-Nov-03: 
Roeland Van Malderen
On the analysis of the IR spectra 
of cool giants: model atmospheres
and time-dependent behaviour.
Promotor: C. Waelkens

05-Nov-03: Annelies Falepin
Phase transitions in epitaxially 
stabilized silicides on Si (111).
Promotor: A. Vantomme

10-Nov-03: Thomas Maas
A study of post-AGB stars with 
a dusty disc. 
Promotor: H. Van Winckel

10-Nov-03: Stijn Temmerman
Sedimentation on tidal marshes in
the Scheldt estuary: a field and
numerical modelling study. Promo-
tor: G. Govers, Co-promotoren: 
P. Meire (Universiteit Antwerpen),
S. Wartel (Koninklijk Belgisch Insti-
tuut voor Natuurwetenschappen)

12-Nov-03: Greet Decin
A study of the occurrence and
time evolution of circumstellar
debris disks and their relation 
with planetary systems.
Promotor: C. Waelkens

12-Nov-03: Ahmed Hameurlaine
Nitrogen-containing heterocycles
for ring closure reactions and the
synthesis of dendrimers.
Promotor: W. Dehaen

13-Nov-03: Rafael Giménez
The interaction between rill hy-
draulics, rill geometry and sedi-
ment detachment: an experimen-
tal approach.
Promotoren: G. Govers, J. Poesen

21-Nov-03: Olena Sirenko
Non-linear interaction of dispersive
Alfvén waves with high-frequency
waves in space plasma.
Promotor: M. Goossens

21-Nov-03: Geert Vanden Poel
Crystallisable thermoplastic/
thermosetting polymer blends.
Curing kinetics, phase behaviour
morphology, crystallisation and
semicrystalline structure.
Promotor: G. Groeninckx

24-Nov-03: Jesse Andries
Damping and amplification of
MHD quasi-modes in coronal 
plumes and loops.
Promotor: M. Goossens

26-Nov-03: Tom Vosch
The study of rylene labeled den-
drimers with confocal microscopy
Promotoren: F.C. De Schryver,
J. Hofkens

10-Dec-03: Maarten Vanlessen
The Riemann-Hilbert approach to
obtain strong asymptotics for
orthogonal polynomials and uni-
versality in random matrix theory.
Promotor: A. Kuijlaars

10-Dec-03: Qian Sun
Kinetic investigations of gas phase
HCCO reactions over an extended
temperature range using pulsed-
laser photofragment/laser-induced
fluorescence.
Promotoren: J. Peeters, S. Carl

11-Dec-03: Sandy De Houwer
Intensities of vibronic transitions in
uranyl spectra: application to ura-
nyl complexes in non-aqueous sol-
vents. Promotor: C. Görller-Walrand

18-Dec-03: Bart Soree
Solving dissipative quantum trans-
port problems with balance
equations. Promotoren: C. Van
Haesendonck, W. Magnus (IMEC)

18-Dec-03: Dieter Pierreux
Characterization and identification
of defects in Si/SiO2 structures
using electron spin resonance.
Promotor: A. Stesmans

19-Dec-03: Toni Verbeiren
Dilution in Recurrent Neural Net-
works. Promotor: D.Bollé

19-Dec-03: Guillaume Loire
Synthèse et analyse d’oligot-
hiophènes chiraux pour les 
matériaux d’optique non linéaire.
Promotoren: A. Persoons, 
dr. E. Rose (Paris)

09-Jan-04: Ilse Vogels
Synthese van tetrahydro-[1,6]naf-
tyridines, -pyridoazepines en –chi-
nolines pyridine-analoga van
dopaminereceptor(ant)agonisten
en andere biologisch actieve ver-
bindingen. Promotoren: G. Hoor-
naert, F. Compernolle

20-Jan-04: Simon Six
Holocene geomorphological 
evolution on the territory of 
Sagalassos. Promotor: E. Paulissen
Contribution to the palaeoenviron-
mental reconstruction of SW-Tur-
key. Promotoren: M. Waelkens, E.
Paulissen

28-Jan-04: Filip Frederix
The Use of Self-Assembly for the
Realisation of Immunosensor Inter-
faces and Detection Systems.
Promotoren: G. Maes, G. Borghs

Doctoraten 27 juni 2003 tot en met 31 januari 2004

Benieuwd naar de doctoraten die de afgelopen maanden werden behaald aan de K.U.Leuven faculteit
Wetenschappen?
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De cast van BASF al ontmoet?

Als grootste chemisch productiecentrum in België is BASF Antwerpen

een van de belangrijkste werkgevers in de regio Antwerpen. Met meer dan 50

productie-installaties, diverse technische werkplaatsen en labo's zijn onze

activiteiten geconcentreerd op de productie van minerale meststoffen,

vezelproducten, kunststoffen, veredelingsproducten en chemicaliën.

Het geheim van ons succes? Een enthousiaste cast die met aandacht

voor kwaliteit, welzijn en leefmilieu samenwerkt. Ontdek dan jouw 

toekomst bij BASF. In een hoogtechnologische omgeving bieden wij

immers niets dan voordelen voor een geslaagde carrière.

Wil je deel uitmaken
van onze cast?

BASF Antwerpen N.V.
Haven 725 

Scheldelaan 600
B-2040 Antwerpen 4

Tel : 03/561 26 24
www.basf.be

Onze cast.
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Naam

Bedrijf

Adres

Tel Fax

E-mail

De faculteit Wetenschappen van de K.U.Leuven geeft
tweemaal per jaar haar facultaire nieuwsbrief uit, met
een extra editie voor de infodag. Hij wordt verspreid
onder onze afgestudeerden, personeelsleden, externe
relaties en studenten. De nieuwsbrief wordt elektronisch
aangeboden via www.wet.kuleuven.ac.be.

Via deze weg informeren wij je over de ontwikkelingen
in het onderwijslandschap en over de wijze waarop de

faculteit vandaag inspeelt op maatschappelijke thema’s. 
Wij krijgen veel positieve reacties op onze nieuwsbrief.
Maar met een schouderklopje alleen kunnen we natuur-
lijk niet rondkomen.
Financiële ondersteuning is meer dan welkom. De ver-
schillende alumniverenigingen dragen al hun steentje
bij, maar daarnaast zijn we steeds op zoek naar mogelij-
ke kandidaten die dit initiatief willen steunen onder de
vorm van het plaatsen van een advertentie. 

Sponsoring

Indien je interesse hebt voor deze vorm van reclame, stuur dan deze strook volledig ingevuld terug naar 
Faculteit Wetenschappen, ‘Geel Huis’, Kasteelpark Arenberg 11, 3001 Leuven (Heverlee).
Faxen kan ook, naar het nummer 016 32 19 95. U krijgt dan zo snel mogelijk ons informatiepakket toegestuurd.
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Chemici Leuven 

Contact: Luc Van Meervelt
Celenstijnenlaan 200F, 3001 Leuven (Heverlee)
Tel: 016-32 74 39
E-mail: luc.vanmeervelt@chem.kuleuven.ac.be
URL http://www.chem.kuleuven.ac.be/chemici/

Vereniging van afgestudeerden in de
plant- en dierkunde Leuven 

Contact: Erik Smets 
Kasteelpark Arenberg 31, 3001 Leuven (Heverlee) 
Tel: 016-32 42 90
E-mail: erik.smets@bio.kuleuven.ac.be
URL: http://www.kuleuven.ac.be/pdl/

Beroepsvereniging 
Leuvense geologen 

Contact: Manuel Sintubin
Redingenstraat 16, 3000 Leuven
Tel: 016-32 75 84
E-mail: bvlg@geo.kuleuven.ac.be
URL: http://www.kuleuven.ac.be/geologie/BVLG/

Alumniverenigingen voor Wiskundi-
gen, Natuurkundigen en informatica

Contact: Walter Lauriks
Celestijnenlaan 200 D – 3001 Leuven (Heverlee) 
Tel:  016-32 72 15
E-mail: walter.lauriks@fys.kuleuven.ac.be
URL http://www.kuleuven.ac.be/vwnil/

Leuvense Geografen 

Contact: Marc Declercq
Dominique Vanneste

Instituut voor sociale en economische geografie
W. De Croylaan 42, 3001 Leuven (Heverlee)
E-mail: marc.declercq@khm.be
E-mail: dominique.vanneste@geo.kuleuven.ac.be

COÖRDINATEN 
ALUMNIVERENIGINGEN 

World Year of Physics 2005
Ruim 100 jaar geleden schreef Einstein een reeks publicaties die aan de basis liggen van de meest fundamentele 
domeinen van de fysica: de relativiteitstheorie, kwantummechanica en de Brownse beweging. Naar aanleiding van deze
verjaardag werd 2005 uitgeroepen tot Internationaal jaar van de Fysica. Deze gelegenheid zal worden aangegrepen om
het maatschappelijk belang van fysica en wetenschappen in het algemeen aan het grote publiek duidelijk te maken. 
Een overzicht van de internationale activiteiten die georganiseerd worden in dit feestjaar zijn terug te vinden op
http://www.wyp2005.org. Ook onze universiteit zal niet achterwege blijven. Je zal via science@leuven op de hoogte
gehouden worden van onze initiatieven. Contactpersoon: Christian.Maes@fys.kuleuven.ac.be
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science@leuven is een gezamenlijk initiatief van de verschillende alumni-
verenigingen en van de faculteit Wetenschappen van de K.U.Leuven. Met
deze nieuwsbrief willen we zowel de verschillende alumniverenigingen
(onderling) als de verschillende departementen en studierichtingen van
de faculteit dichter bij elkaar brengen.

De nieuwsbrief houdt afgestudeerden en personeel op de hoogte van de
ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek aan de faculteit Wetenschap-
pen. Jaarlijks wordt één breed informatief nummer opgesteld dat ook
gericht is naar studenten en leraars van de hoogste graad van het secun-
dair onderwijs om hen te informeren over de studiemogelijkheden die de
faculteit Wetenschappen aanbiedt.

De facultaire nieuwsbrief, die voor sommige richtingen een aanvulling is
op de nieuwsbrieven van de eigen alumnivereniging, verschijnt tweemaal
per jaar. De nieuwsbrief wordt verstuurd naar de alumni en naar het per-
soneel. Geïnteresseerden kunnen eveneens tegen een kleine vergoeding
science@leuven ontvangen. Bijdragen kunnen gestort worden op reke-
ningnummer 432-0001831-34.

Frequentie
De nieuwsbrief verschijnt tweemaal per
jaar, in juni en december, met een extra
editie in februari. 

Redactie
Verantwoordelijke uitgever
Prof. dr. J. Beirlant (016-32 14 01)
Faculteit Wetenschappen
Geel Huis, Kasteelpark Arenberg 11, 
3001 Leuven (Heverlee)
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Arenberg 11, 3001 Leuven (Heverlee)
tel. 016-32 14 02, e-mail: 
Wendy.Sevenants@wet.kuleuven.ac.be

Coördinatie en vormgeving
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