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Beste science@leuven-lezer,

Bij het schrijven van dit editoriaal zit ik op de trein richting luchthaven. Een buitenlandse missie
wacht. Nog anderhalf uur en de Rode Duivels bekampen Argentinië in de kwartfinale. U weet
uiteraard al een hele tijd hoe het WK afgelopen is, maar ik bij het schrijven van dit stukje dus niet. 

Wat is de relevantie van dit fait divers voor de inhoud van deze nieuwsbrief? Niets, behalve dat
het soms leuk zou zijn om in de toekomst te kijken en die toekomst wat te kunnen sturen. 

Sturen, daar gaat dit editoriaal over. Sturen betekent actie. Met een stuur geef je richting
aan beweging. Een bestuurder heeft macht, maar ook een verantwoordelijkheid. Een goede
bestuurder geeft de richting aan, en zorgt voor zijn passagiers. Maar het gaat verder.
Sturen betekent ook aansturen, motivatie overbrengen. Sturen leidt tot ontdekking, maar ook
tot ontdekt worden, met andere woorden “outreach”. Motiveren, kansen aanbieden, naar buiten
treden, en studenten en leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling is een belangrijke taak. 

Dit is onder meer de ambitie van STUUR - De STUdent-onderzoeker als wetenschaps -
ambassadeUR - een interdepartementaal project waarbij de departementen Biologie, Chemie,
en Natuurkunde en Sterrenkunde de handen in elkaar slaan, en de volgende objectieven
voor ogen hebben. 1. Via onderzoeksparticipatie de interesse van studenten in onderzoek
aanwakkeren; 2. Het promoten van interdisciplinair onderzoek bij studenten; 3. Visibiliteit:
onderzoek onder de aandacht brengen bij het brede publiek in het algemeen, en leerlingen
uit het secundair onderwijs in het bijzonder.

Na ongeveer anderhalf jaar mogen we zeggen dat we op het juiste spoor zitten. Deelname aan
iGEM-2013 door een team van 16 masterstudenten (project bladluizenverschrikker) is succesvol
afgerond (gouden medaille tijdens preselectie in Lyon; 'Best model award' in finale in Boston);
Tijdens dit project werden diverse scholen door teamleden bezocht om synthetische biologie
uit te leggen. De plannen voor deelname aan iGEM-2015 liggen klaar. Door de media-aandacht
draagt iGEM ook zo bij aan outreach. 

Studenten van de lerarenopleiding werden succesvol ingeschakeld bij de uitwerking en
begeleiding van leerlingenproeven. Zo doen ze relevante praktijkervaring op door zelf activiteiten
te verzorgen in een klas van ‘echte leerlingen’. Dit wordt een verplicht onderdeel bij het OPO
‘Concretisering thema’s vakdidactiek’. Bij chemie werd gekozen voor het ontwikkelen van
een practicum rond ‘elektrochemie voor groene energie’. Bij biologie werden PCR labs verder
ontwikkeld, en bij de fysici werden nieuwe leerlingenproeven rond kernfysica ontwikkeld.
Ondertussen hebben tal van klassen reeds met deze nieuwe leerlingenproeven kunnen
kennismaken, en het enthousiasme is bijzonder groot. 

Ondertussen weet u of België al dan niet de wereldbeker gewonnen heeft. Niet zo belangrijk.
Over vier jaar is er weer een kans. Wij hoeven gelukkig geen vier jaar te wachten om kansen te geven.
Jongeren, leerlingen en studenten perspectieven bieden om via onderzoeksparticipatie zich te
ontwikkelen, daar gaat het om. Elke dag opnieuw, met ons allen aan het stuur. Mijn oprechte
dank gaat uit naar de vele collega’s die STUUR vormgeven, en er een succes van maken. 

Steven De Feyter, voorzitter Departement Chemie en woordvoerder interdepartementaal
project STUUR
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Joachim Mergeay is in 2005 gedoctoreerd in de
biologie, heeft enkele jaren als postdoc gewerkt en
is sinds 2009 verbonden aan een wetenschappelijke
instelling van de Vlaamse Overheid. Hij begeleidt
nog doctoraten en werkt mee aan de training en
vorming van jonge wetenschappers. Hij stelt vast
dat er steeds meer “doctoraatsmoeheid” optreedt:
steeds meer jongeren vragen zich af waarom ze
doctoreren. Zelf is hij vast overtuigd van de
meerwaarde van het doctoraat. Hij houdt dan ook
een warm pleidooi voor de twijfelaars: verder doen! 

S@l: Waarom ben je zelf aan een doctoraat begonnen?

Ik had de ambitie om onderzoeker te worden. Ik had een project in
gedachten en ik heb verschillende onderzoeksgroepen gecontacteerd
met de vraag of ik dat bij hen kon uitvoeren. Luc De Meester heeft mij
geantwoord dat ik daar gerust een beurs voor mocht aanvragen maar
dat hij nog een ander idee had. Dat andere idee is dus mijn doctoraat
geworden. Ik ben zeer dankbaar voor de steun die ik van hem en mijn
copromotor aan de UGent, Dirk Verschuren, heb gekregen, en ook voor
de vrijgeleide: regel nu maar zelf dat je dat gedaan krijgt. Ik heb, en dat zal
voor vele doctores herkenbaar zijn, een jaar of twee zitten aanmodderen
voor alles op zijn plaats viel. En ik heb leren redeneren – geleerd om niets
zomaar aan te nemen, elke stelling onder de loep te nemen. Om na lang
puzzelen misschien tot de conclusie te komen dat het oorspronkelijke idee
wel degelijk juist was, maar dan heb ik het mij ook eigen gemaakt.

S@l: Je hebt nu een functie waarin je voltijds onderzoeker bent?

Ik heb een vaste positie bij INBO, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek,
waar ik de leiding heb over een onderzoeksgroep in genetische aspecten
van natuurbehoud. Dat is wel een heel ander soort onderzoek dan wat er
aan de universiteit gebeurt. INBO heeft als wettelijk vastgelegde taak om de
toestand van de natuur op te volgen. Maar dat moet meer zijn dan gewoon
“monitoring”: turven wat er gebeurt. Dat is alsof je een auto op een helling
zet en de handrem lost, en dan om de drie seconden kijkt wat er gebeurt:
de auto bolt achteruit, hij rolt sneller of trager, staat even bijna stil en versnelt
opnieuw. INBO wil meer doen dan dat, maar daarvoor ontbreekt het ons vaak
aan middelen. We willen ook weten waarom die auto achteruit rolt en wat
we er aan kunnen doen. Nu kunnen we bij INBO wel een deel van onze tijd
en middelen besteden aan “strategisch onderzoek” dat op zo’n vragen een
antwoord zoekt, maar de input van universitaire instellingen is daarbij onmisbaar.

Als beleidswetenschappers moeten wij de vinger
aan de pols houden van nieuw onderzoek, maar
innovaties op het niveau van onderzoek zijn niet
de opdracht van INBO, wel van de universiteit.
Zij vernieuwt en verdiept, INBO implementeert
en verbreedt. 

S@l: Hoe moeten we ons dat “implementeren”
voorstellen?

Dat kan heel concreet zijn. We kregen bijvoorbeeld
van het Agentschap voor Natuur en Bos een vraag
in verband met hoe zinvol de indeling in herkomst -
regio’s van planten en bomen vandaag nog is.
Er zijn in Vlaanderen zeven herkomstgebieden
gedefinieerd, vooral op basis van bodemtypes.
Bij herbeplanting van terreinen gebruik je altijd
bomen uit de eigen herkomstregio, want bomen
die het goed doen in West-Vlaanderen zijn niet
noodzakelijk geschikt voor beplanting in Limburg. 

“Ik heb leren redeneren –
geleerd om niets zomaar aan
te nemen, elke stelling onder
de loep te nemen.”

Nu was de vraag van Natuur en Bos of die
opdeling in zeven gebieden wel nuttig was
– dat brengt immers extra kosten mee voor
boomkwekers omdat je zeven sets van zaden
en plantgoed nodig hebt. INBO en KU Leuven
sloegen daar de handen in elkaar, en Hanne
De Kort onderzoekt nu via een IWT-beurs of
deze opdeling ook gepaard gaat met genetische
aanpassingen aan de regionale verschillen.
Die resultaten zullen helpen om het beleid bij
te sturen. Dat is een voorbeeld van een nuttige
wisselwerking tussen onderzoek aan de universiteit
en toegepaste wetenschap zoals onze opdracht
luidt bij het INBO. 

S@l: Je bent zelf ook nog verbonden aan de KU Leuven.

Ja, maar dan vooral als gastdocent voor
specifieke lessen die verband houden met
natuurbehoud en evolutiebiologie. Voor mij is
die link met de universiteit, het lesgeven en
het opvolgen van fundamenteel onderzoek,
echt wel belangrijk.

De gedoctoreerde wetenschapper:
het omgekeerde van een specialist
DOOR SISKA WAELKENS
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S@l: Zijn er veel biologen die aan een doctoraat
beginnen?

Een meerderheid van afgestudeerde biologen
begint aan een doctoraat. Doctoreren is dus niet
meer enkel weggelegd voor de absolute toppers.
Op zich is daar niets mis mee, maar de kwaliteit
en motivatie van doctoraatsstudenten is
daarmee ook heterogener geworden. Veel pas
afgestudeerden zien een doctoraat als een eerste
job, iets waardoor ze enkele jaren werk hebben,
terwijl ze het zouden moeten zien als een kans
om zich te ontplooien.

Er zijn te veel doctorandi die na drie of vier jaar
afhaken en hun doctoraat nooit afwerken. Dat is
jammer, dan is daar jaren in geïnvesteerd, en op
je CV staat het toch eerder negatief: zoveel jaar
IWT-beurs maar geen doctoraat; deze persoon is
blijkbaar geen doorzetter. Het is ook ontmoedigend
voor de begeleiders. Alhoewel, er zijn ook
studenten die een sterk leertraject doormaken
en gaandeweg ontdekken dat doctoreren geen
job is maar een voortgezette opleiding die je
vrijheidsgraden biedt om nieuwe dingen te leren
en nieuwe horizonten te verkennen.

S@l: Waarom geven zovelen op?

Nogal wat studenten hebben last van doctoraats -
moeheid, en die hebben de neiging om elkaar
te vinden en te bevestigen in hun ongenoegen.
Ja, doctoreren is geregeld keihard werken.
Je moet kunnen omgaan met stress, met
tegenslagen, met deadlines, en met veeleisende
proffen. Je moed zinkt soms diep in je schoenen.
Ik hoor hen vaak klagen over gebrekkige onder -
steuning door hun promotor. Nu begeleidt
een professor biologie gemiddeld 8.5 lopende
doctoraten, moet hij ondertussen les geven,
een labo runnen en geld vinden om techniekers
en onmisbare postdocs te blijven betalen.
Op zo’n moment ga je het verschil zien tussen
iemand die op eigen kracht verder kan, en iemand
die slabakt en uiteindelijk opgeeft … 

In het labo waar ik aan verbonden ben (LAEEC,
Aquatische Ecologie, Evolutie en Conservatie -
biologie), worden kandidaat-IWT-bursalen
intensief getraind. 

Ze moeten een aantal keren hun project verdedigen voor een “nepjury” van
anciens die hen het vuur aan de schenen leggen. Die proefverdedigingen
zijn zo intens én intensief dat de uiteindelijke verdediging voor de echte jury
vaak blijkt mee te vallen. Door die goede voorbereiding til je soms wel
studenten over de sloot die achteraf, wanneer ze het zelf in handen moeten
nemen, in de problemen komen. 

S@l: Maar je vindt dat ze moeten doorzetten?

Je leert tijdens je doctoraat vaardigheden die in elke latere job van grote
waarde zijn. Je begeleidt masterthesissen en bachelorproeven, en daarbij
leer je leiding geven, delegeren en coachen. Je moet een eigen project
organiseren, je keuzes verdedigen. Op congressen leer je om voor een
publiek te spreken. Je moet jezelf en je werk verkopen, aan geldschieters,
aan uitgevers van wetenschappelijke tijdschriften, aan je jury. Je leert dus
algemene vaardigheden: omgaan met mensen, situaties, tijdsdruk...
allemaal dingen die later enorm van pas komen. u
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Joachim Mergeay bemonstert zooplankton in de Canadese taiga.



S@l: Nu botst elke doctoraatsstudent ooit wel
op grote twijfels en problemen, je kan toch niet
verwachten dat ze alles maar zelf oplossen?

Neen, maar autonomie is niet hetzelfde als alleen
werken. Integendeel: “je plan trekken” is vaak
ook weten waar en hoe je hulp kan vinden.
Discussie over je werk is daarom belangrijk.
Elke week heeft het LAEEC een discussie -
moment, waar doorgaans een twintigtal mensen
– proffen, postdocs en doctorandi – brainstormen.
Daar worden jouw wetenschappelijke vragen
samen bekeken, ook door mensen die er niet
direct iets mee hebben en dus onbevangen
kunnen redeneren. Je leert trouwens veel
van de problemen en oplossingen van anderen.

S@l: Willen bedrijven wel gedoctoreerde
wetenschappers, schrikken ze daar niet voor terug?

Veel werkgevers denken ten onrechte dat
mensen met een doctoraat overgespecialiseerd
zijn, te oud zijn en te veel kosten. Het is zo dat je
met een doctoraat bij de overheid betaald wordt
als een bio-ingenieur in plaats van als een master
in de biologie. Bedrijven hebben dergelijke vaste
verloningsregels niet, en tegenover een eventuele
meerkost van een doctoraat staat voor de werk -
gever een belangrijke meerwaarde: een doctor is
niet iemand die gespecialiseerd is in een onooglijk
detail – het is vooral iemand die bewezen heeft
dat hij/zij kan doorzetten, afwerken, in team -
verband werken, onder druk presteren, deadlines
halen. Hij of zij is gevormd tot het omgekeerde
van een specialist: een veelzijdig iemand die
kan anticiperen op problemen en zich kan
vastbijten in iets dat een oplossing nodig heeft.
En in ons systeem ben je doorgaans ruim voor
je 30ste gedoctoreerd, dus ook voor werkgevers
blijft dat een goede combinatie van leeftijd
en vaardigheden. 

S@l: Wetenschappers hebben ook een reputatie
als kritische denkers…

Een wetenschapper heeft daardoor de (vaak als
onhebbelijk ervaren) gewoonte om nooit een
eenduidig ja of nee antwoord te geven, maar
veeleer een “ja, maar” of een “nee, tenzij”, hij zal
altijd een slag om de arm houden. Een goede
wetenschapper gelooft ook nooit zomaar wat
iemand hem zegt, ook niet als dat een docent is. 

Docenten zijn geen expert in alles: je kunt en moet feitelijk als student altijd
in vraag stellen wat we zeggen. Ik geef een cursus evolutiebiologie in derde
bachelor. Goede examenvragen daarover zitten verstopt in een verhaal,
zetten aan tot redeneren. Maar sommige studenten proberen op het
examen te zeggen wat ze denken dat ik wil horen. Dan geven ze een
antwoord, en dan vraag ik: ben je daar zeker van? Dat is een uitstekende
schiftingsvraag. De ene student gaat zijn redenering overlopen, checken
of alles klopt, en dan zeggen: ja, ik ben er zeker van. Een andere gaat
achteruit krabbelen en zeggen: oei, is het dan misschien dit?

“Veel werkgevers denken ten onrechte
dat mensen met een doctoraat
overgespecialiseerd zijn.”

S@l: Evolutiebiologie – dat lijkt een leuk vak om te geven.

Zeker weten. Je legt de theorie uit, en dan kan je daar een hoop verhalen
aan vast hangen. Met praktijkvoorbeelden kan je evolutie in actie zien
waardoor de theorie heel concreet wordt. Sinds dit jaar hebben we met
alle studenten die dat vak volgen ook een facebookgroep waar ze samen
reflecteren over allerlei problemen. Dat motiveert mij ook om hen regelmatig
uit te dagen.

Ik vind dat reflecteren en redeneren het belangrijkste dat je studenten moet
meegeven. Dat geldt voor de hele opleiding. Soms zijn mensen verbolgen
dat een afgestudeerde bioloog dit of dat niet “kent”. Maar de opleiding
moet geen kennispakket doorgeven, ze geeft sleutels door. Een herbarium
maken, dient niet om vijftig plantjes te leren herkennen. Het punt is dat je
leert determineren en dan naderhand je plan(t) kan trekken. Je reikt de
studenten hefbomen aan, waarmee ze alles kunnen vinden wat ze niet kant
en klaar in hun zakken hebben zitten. De vraag is niet: wat moet een bioloog
kennen, maar wat moet hij kunnen? 

S@l: Maar in een doctoraat gaat het er toch wel om, de kennis te vergroten?

Je doctoraat is een klein puzzelstukje in de opbouw van kennis.
Maar dat puzzelstukje is het middel. Het doel is de vorming, de opleiding
tot PhD: een filosoof van de wetenschap. Een gedoctoreerde is een
wetenschapsmanager, een manager van denkprocessen. In een doctoraat
is het niet zozeer de bestemming die telt, maar vooral de weg die je ervoor
aflegt. Kennis is minder belangrijk dan de denkwereld die is opengegaan.
Dat moet je als doctoraatsstudent beseffen, en je moet er ook je toekomstige
werkgever van overtuigen. Gedoctoreerden zijn generalisten in analytisch
en synthetisch denken.

S@l: En die zijn ongetwijfeld nuttig voor de samenleving. Dank je wel
voor dit gesprek. t

ACTUEEL

6



7

ACTUEEL

Een andere kijk
op de Groote Oorlog 

Dominique Vanneste is als
economisch geografe
gespecialiseerd in toerisme.
Voor haar is de Westhoek vooral
een aanleiding voor allerlei vragen
over de motivatie van bezoekers
aan oorlogsmonumenten, en over
het verband tussen toerisme,
emotie en ethiek.

S@l: Waarom is onderzoek over toerisme belangrijk?

Toerisme maakt een evolutie door. Mensen gaan
minder enkel op zoek naar de objectieve
werkelijkheid. Meer en meer gaan bezoekers
van oorlogsplaatsen ook zelf zingeving vinden.
Dat betekent dat de presentatie niet enkel over
cijfers en feiten moet gaan, maar ruimte moet
laten voor de verbeelding van de bezoeker. 

De literatuur staat vol uitspraken dat we de
“oorlogsboodschap moeten omzetten naar een
vredesboodschap”. Ja, goed idee, maar hoe
doe je dat? Daarvoor is dus onderzoek nodig:
wat brengt bezoekers naar vredesdenken?
Mensen komen met allerlei verschillende
verwachtingen maar vinden soms iets anders,
iets onverwachts. We hebben op Tyne Cot
Cemetery met een Australische jongeman
gesproken die naar daar was gekomen omdat hij
het grootste militair kerkhof in Europa wou zien.
Maar deze jongen was behoorlijk onder de indruk
– juist de live confrontatie met dat grote aantal
maakte veel emoties los.

S@l: Hoe belangrijk is het oorlogsverleden
voor de Westhoek?

Als geograaf kijk je naar zo’n regio vanuit
verschillende hoeken. Enerzijds is er een
dynamische maatschappij aan het werk, er moet
ruimte zijn voor de economische dynamiek.
Anderzijds is er de sterke aanwezigheid van die
individuele sites en de binding ertussen. En ten
slotte is het toerisme zelf een economische
factor. Cijfers van enkele jaren geleden hebben
het over 200.000 overnachtingen per jaar in
de Westhoek; naar schatting komen daar nog
dubbel zo veel dagtoeristen bij. Nu de herdenking
volop bezig is, zijn die cijfers ongetwijfeld nog een
stuk hoger. Dat gaat over een aanzienlijke omzet
en significante tewerkstelling. En als je met zo’n
bezoekersaantallen bezig bent, dan volstaat het
niet om goede monumenten te hebben, je hebt
ook een goede organisatie nodig, en wel op
een duurzame manier. 

Soms slaat dat op triviale dingen: op sommige
kerkhoven is men bezig met de versterking van
de paden, want met de huidige bezoekers aantallen
zou je anders al gauw vieze modderpaden
krijgen. Dat komt de sereniteit en de symboliek
van zo’n plek niet ten goede. Te veel bezoekers
kan hinderlijk zijn voor de beleving, zeker als daar
lawaaierige groepen tussen zitten. Misschien is er
op sommige sites nood aan beperking van het
aantal mensen dat op een bepaald moment
binnen mag zijn. Je moet weten hoeveel en welke
types bezoekers je krijgt: een schoolreis is iets
anders dan een gezin, of dan een wielerclub
in fluo pakjes. En stel dat je moet zorgen voor
een goede spreiding in de tijd, dan moet je ook
zinvolle zaken aanbieden om vrije tijdframes in
te vullen. Daarvoor kan de lege ruimte tussen de
ankerpunten nuttig zijn: daar kan je rustpunten
creëren die als ontmoetingsplaats en
reflectiezone functioneren. u

Dominique Vanneste

DOOR SISKA WAELKENS



S@l: U bent al een tijd bezig met het oorlogstoerisme in de Westhoek?

Enkele jaren geleden ben ik aan mijn onderzoek rond WOI begonnen via
een aantal interviews met lokale overheden. Daar werd al snel duidelijk dat
er nood was aan meer dan toerismepromotie. Oorlogstoerisme is niet
zomaar een product dat je wil verkopen, er is ook een emotionele en
ethische kant. Die ethische dimensie was voor iedereen belangrijk. 

Neem bijvoorbeeld oorlogssouvenirs; wat te denken van stukjes van obussen
die worden verkocht? Soldatenhelmpjes in chocolade? Een boekenwinkel
die tussen de rekken met oorlogsboeken een mitrailleur zet als visuele
trekpleister? Hebben de lokale mensen en de beleidsvoerders daar een visie
over? Het antwoord is neen, daar bestaat niets over. Er zijn geen richtlijnen
voor souvenirs, die dan ook niet altijd van goede smaak getuigen. Dat is
meestal niet erg, maar er is een grens waar je de ethische dimensie van
het verhaal verliest. In Cambodja kan je een schedel kopen als souvenir.
En neen, het gaat niet om een plastic replica. 

In de Westhoek worden bijna dagelijks nog voorwerpen gevonden
uit het oorlogsverleden. 

Bommen halen af en toe het nieuws, maar er zijn
ook stukjes van wapens, of een medaille of een
identificatieplaatje van een soldaat. Ongetwijfeld
is er een zwarte markt waar dit soort voorwerpen
verhandeld wordt. Maar zou dat identificatie -
plaatje ook na honderd jaar niet nog een
betekenis kunnen hebben voor een familie
waar iemand vermist is? Je kunt commerciële
initiatieven niet tegenhouden, maar je kunt ze
wel afremmen door mensen te informeren.

S@l: Minister Bourgeois heeft een proces in gang
gezet om de frontzone te laten erkennen als UNESCO
werelderfgoed. Hoe staat het daarmee?

Vanuit toeristisch oogpunt zou het optimaal zijn
om de hele frontzone af te bakenen, tot een eind
over de Franse grens. Maar jammer genoeg wordt
de aanvraag beperkt tot een aantal individuele
plaatsen. Veel lokale mensen zijn niet te vinden
voor het uitroepen van de hele frontzone tot
werelderfgoed, omdat ze zich zorgen maken over
ontwikkelingskansen. Wat met mogelijkheden
voor de creatie of uitbreiding van industriezones,
wegeninfrastructuur, woongebied?

Nu is dat een basisregel: als je duurzaam
toerisme wil uitbouwen, dan moet je praten met
de lokalen. Je moet de voordelen en de nadelen
op een rijtje zetten, en je afvragen of de nadelen
misschien op te lossen zijn, of te verdragen in
het licht van de voordelen. Met praten kom je ver,
mensen die niet geïnformeerd zijn, zijn meestal
tegen… Dat is helaas te weinig gebeurd bij
de voorbereiding van de UNESCO-aanvraag.

S@l: De lokale bewoners staan wat dubbel tegenover
het toerisme?

De lokalen zijn een factor die tot nu toe weinig
is onderzocht, en ik zou dat graag willen
aanpakken. Voor mensen die niet in het toerisme
werken, is het landschap een evidentie. Ik ben
daar zelf een voorbeeld van: ik ben opgegroeid
in Menen, voor mij waren die kerkhoven gewoon
elementen van het landschap. Mijn interesse is
pas wakker geworden toen ik merkte hoeveel
belangstelling er is vanuit het buitenland. 

Dat merk je bij veel lokale mensen: als ze zien
hoeveel bezoekers van over de hele wereld naar
“hun” monumenten komen kijken, dan ontstaat er
iets wat we “pride of place” noemen. De oorlogs -
sites worden dan een element van de lokale
identiteit. Dat is een goede basis om een gesprek
te voeren over toeristische ontwikkeling.

ACTUEEL

Belgische militaire begraafplaats Steenkerke: heldenhuldezerkje ontworpen door Joe English.
© Cindy Beelen
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S@l: Wordt u vanuit de Vlaamse Overheid
ondersteund voor uw onderzoek over
oorlogstoerisme?

Er zijn in de hele herdenkingsdynamiek jammer
genoeg maar weinig middelen toegewezen voor
onderzoek, en al zeker voor niet-geschiedkundig
onderzoek. We hebben sponsoring gekregen om
een internationale survey te doen, helaas niet
om de resultaten te analyseren. We zullen dat
natuurlijk wel doen, maar het zou veel sneller
en efficiënter zijn als we daar een medewerker
konden op zetten. 

Wat je op de eerste plaats moet weten, is: wie zijn
de bezoekers, wat is hun voorkennis, en wat
hopen ze te vinden? We hebben gegevens
verzameld over bezoekers van alle nationaliteiten. 

S@l: De grondige analyse zal dus nog even duren,
maar hebt u al enkele eerste conclusies?

Bezoekers hebben vooraf een beeld dat niet
altijd met de volledige historische realiteit klopt.
Het front was bijvoorbeeld opgedeeld in een
meer noordelijk gelegen Belgische zone en een
zuidelijke sector (met Passendale) onder Brits
bevel. Het verloop van de oorlog was verschillend,
in de noordelijke sector was er sprake van een
blokkage in de loopgraven – daar waren ziekte,
modder en ratten bij wijze van spreken meer
te duchten dan de tegenstander. 

In de zuidelijke sector waren er meer pogingen om beweging in de zaak
te krijgen, met heroïsche verhalen, veel slachtoffers, grote kerkhoven.
Bezoekers uit de Commonwealth kennen de verhalen van het zuidelijke
front, maar zijn soms verbaasd om te vernemen dat “België ook een leger
had”. Maar ook voor dat minder bekende, noordelijke verhaal kunnen we
belangstelling wekken. 

Op de vraag “waarom bent u naar hier gekomen en wat zijn uw ervaringen”
krijg je vaak een cliché-antwoord: dit is een deel van de wereld geschiedenis,
we wilden dat toch gezien hebben. Spreken over gevoelens en persoonlijke
ervaringen blijkt een stuk moeilijker. Daarom doen we zelden enquêtes,
maar proberen we te werken met interviews. En soms sta je daar dan op
een site ruim een half uur te praten met bezoekers die na verloop van tijd
zelf vragen beginnen te stellen. Een conclusie is ongetwijfeld dat er
voor de Belgische sector van de frontlinie gepaste marketing nodig is.
We moeten nadenken welk aanbod we daar kunnen creëren en internationaal
promoten. Er is ruraal toerisme in de Westhoek, dat goed te combineren is
met oorlogstoerisme, waar mensen ook op adem kunnen komen na een
bezoek aan confronterende sites zoals Tyne Cot. Binnen België is dat
bekend, maar we zouden het ook internationaal kunnen aanbieden. 

Uit onderzoek blijkt ook dat er nog altijd veel belangstelling is vanuit Britse
middelbare scholen. Sommige daarvan zijn bijzonder goed voorbereid.
Zo was er een groep jongeren die vooraf in de klas had gewerkt rond
oorlogsverhalen, op basis van een rondvraag wie familieleden had die
gesneuveld of gewond waren in de oorlog. Over die personen hebben ze
dingen opgezocht, zodat het voor de leerlingen een dicht-bij-hun-bedverhaal
werd. De leerkracht voelde haar leerlingen stiller en stiller worden naarmate
hun reis vorderde, en ’s avonds kwamen er wel eens hevige emoties los.
We willen niet persé tranen, maar zo’n aanpak blijkt toch een succes.
Dat zijn gevalstudies die je meeneemt als je een beleid gaat uitstippelen. u

Tyne Cot Cemetery Passendale. De begraafplaats bevat nog
verschillende bunkers. © Cindy Beelen
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S@l: Emoties aanspreken: is dat wat de bezoekers verlangen?

Voor een deel wel. Bezoekers uit de Commonwealth zijn nog steeds fier op
wat hun landgenoten hebben opgeofferd, en willen onthouden hoeveel
gesneuvelden er zijn uit hun land. Maar hedendaagse toeristen willen niet
enkel het militair-technische verhaal, ze willen ook emotioneel aangesproken
worden en het ruimere verhaal zien. Je kan je, geconfronteerd met de
graven van zoveel jonge mannen, afvragen wie ze achtergelaten hebben.
De tentoonstelling in het In Flanders Fields Museum in Ieper speelt daar goed
op in met een frisse aanpak voor een zo geladen onderwerp. Of je kunt
doordenken over de hospitalisatie van gewonde soldaten. Hier is immers
het basismodel ontstaan voor hedendaagse urgentiehospitalen. 

En precies in de lege ruimte tussen de sites en monumenten kan er
plaats zijn voor dergelijke verhalen. We hebben daarnet al de mogelijkheid
aangehaald om rustpunten te creëren buiten de sites. Als er bijvoorbeeld
een plaats is waar schoolgroepen duiding kunnen krijgen voor ze een groot
kerkhof bezoeken, dan kan het bezoek zelf serener verlopen. Of op zo’n
plaats kunnen gesprekken ontstaan tussen bezoekers. De sites zelf
“roepen te luid”, die zijn zo beladen dat je misschien niet de rust vindt
om je verbeelding te laten spreken.

Iets wat ook intense emoties oproept, is een naamgenoot vinden ergens in
een register van slachtoffers, op een kerkhof of in een document. Dan wordt
het plots heel concreet. Dat soort zaken moet je weten om een toeristisch
concept te kunnen creëren dat trouw blijft aan de doelstelling.

S@l: U schakelt ook studenten in voor dit onderzoek?

Ja, voor hun masterthesis bijvoorbeeld. Ze zijn daar zelf heel enthousiast over.
Een studente heeft in het kader van haar masterthesis, over “Memory scapes
als kwaliteitsvol toeristisch product”, aan bezoekers van drie sites vragen
gesteld als: wat vindt u belangrijk in deze site? Wat treft u in het omgevende
landschap? Hoe koppelt u oude beelden aan de huidige situatie? 

S@l: Wat is een memoryscape? 

Je gaat in een eerste stap van toeristische ontwikkeling van een landscape
naar een touristscape, dat is een landscape met infrastructuur om toeristen
op te vangen: overnachtingsmogelijkheden, vervoer, intermediairen zoals
gidsen… Bij een memoryscape ga je een stap verder. Daar bied je
de informatie over de regio zo aan dat het informatief en ethisch juist zit,
met respect voor alle partijen. Het gaat niet op om vandaag een anti-Duits
verhaal te vertellen in de frontzone. Ook Duitse bezoekers komen naar 
de Westhoek, met hun eigen motivatie en hun eigen vragen. Dat hopen we
ook uit de survey te halen: welke verwachtingen hebben met name Duitse
bezoekers, welke ideeën over de betekenis van het toerisme in de Westhoek?
Wat we vooral willen weten, is wat alle bezoekers bindt.

S@l: De kerkhoven blijven de meest bekende sites. 

In de beleving van de bezoekers zijn de kerkhoven ook iets aparts.
Tyne Cot is bijvoorbeeld zeer goed geconcipieerd. De meeste mensen
passeren het bezoekerscentrum voor ze binnen gaan, en dan horen ze een
stem die voortdurend namen en leeftijden van overleden soldaten afroept.
Ze zijn al verstild voor ze het kerkhof binnengaan. Op elk kerkhof is er
een boek waar bezoekers hun emoties in kwijt kunnen. 

Een Australische collega is momenteel bezig met
de analyse van die bezoekersboeken, ook iets
waar we veel informatie zullen uithalen.

S@l: Kan u een voorbeeld geven van een andere site?
Geen kerkhof?

Poperinge was tijdens de oorlog een stadje
achter het front, met mogelijkheden om even
plezier te hebben. Soldaten konden er bekomen
van de ervaringen aan het front en zich zo goed
mogelijk amuseren. Er waren theaterhuizen,
er werd gezongen. Talbot House was een huis
waar militairen terecht konden, in de keuken voor
een kop koffie of thee, of in de hal waar ze op
een prikbord berichtjes achterlieten voor kennissen
die op een ander moment een kort verlof in
Poperinge zouden doorbrengen. Dat Talbot
House ligt er bij zoals toen. Ook vandaag staan
koffie en thee klaar voor wie er binnenloopt,
en er hangen kopies van originele briefjes aan
het prikbord. Op zolder is er een kapel met
een versleten orgeltje. Tijdens de oorlog wist
een soldaat die in het burgerleven zijn brood
verdiende als organist van het London Symphony
Orchestra, daar muziek uit te toveren. Er zijn
programma’s bewaard van theatervoorstellingen
in Poperinge, gebracht door soldaten van wie dat
het laatste overblijvende spoor is. 

S@l: Een indrukwekkend onderzoeksterrein,
inderdaad… Dank u wel om dat met ons te delen. t

ACTUEEL

Talbot House, Poperinge.
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Wie de nummers 41-43 van
de nieuws brief aandachtig heeft
gelezen (of ze nog ergens liggen
heeft om alles op te zoeken),
kan de woorden hieronder
probleemloos invullen. In het groen
verschijnt de naam van een boekje.
Stuur voor 1 december uw naam,
volledig adres en de titel van
het gezochte boekje naar
info@wet.kuleuven.be,
met “puzzel science@leuven” in
de subjectregel. Onder de correcte
inzendingen verloten wij zo’n
boekje. t
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Steun het Science@Leuven Fund
Geeft u om kennis?
De Faculteit Wetenschappen van de KU Leuven wil gemotiveerde en talentvolle buitenlandse
studenten aanmoedigen om haar Engelstalige masteropleidingen te komen volgen.
Voortaan kunnen beloftevolle wetenschappers via Science@Leuven een beurs aanvragen.

Steunt u dit initiatief? Doe dan zelf een bijdrage aan dit fonds als bedrijf of privépersoon!

• Het Science@Leuven Fund organiseert de fondsenwerving samen met het Leuvens Universiteitsfonds.
• Voor giften vanaf 40 euro door privé-personen wordt een fiscaal attest verstrekt.
• Storten kan op IBAN rekeningnummer BE45 7340 1941 7789 (BIC code: KREDBEBB) van de KU Leuven, Oude Markt 13, 3000 Leuven.

Gelieve steeds de gestructureerde mededeling +++400/0003/81268+++ toe te voegen.

Voor alle praktische info:
http://wet.kuleuven.be/scienceatleuvenfund

PUZZEL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Had het onderzoek van Kelly Houben serieus in de war kunnen sturen
2. Bron van biodiversiteit – verdienen bescherming
3. Maatregel ter bestrijding van fijn stof – vooral effectief als sensibilisering
4. Verdient bescherming door competente informatici
5. tPA voor arme mensen
6. Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek in Vietnam
7. Eén van de procédés gebruikt voor 3D-printing
8. Modelorganisme dat van nut kan zijn bij onderzoek naar veroudering
9. So many fail, but some don’t
10. Basistechniek voor Scanning Probe Microscopy
11. Transporterproteïnen met receptorfunctie
12. Hogerdimensionale veralgemening van gladde krommen en oppervlakken
13. Instrument om aardbevingen te registreren in oceanen
14. Belangrijk en leuk onderdeel van onderzoek voor veel geologen en geografen



Cultuur heeft een prominente plaats bij de vorming
van studenten aan de KU Leuven. De Dienst Cultuur
en de 14 faculteiten van KU Leuven Campus
Leuven speelden daar ook dit jaar op in met de
derde editie van het project Faculty Student Artists
in Residence of kortweg Faculty STARs. Voor de
Faculteit Wetenschappen was het dit jaar Waldo
Bogaert, laatstejaarsstudent biologie en talentvol
fotograaf, die door een jury uitgekozen werd om
een jaar lang in het kader van dit project zichzelf
creatief uit te dagen. 

S@l: Gefeliciteerd met je aanstelling als Faculty Star. Wat waren je verwachtingen
toen je aan het project begon? Zijn deze ingelost?

Aanvankelijk wist ik niet goed wat ik kon verwachten van Faculty Stars,
ik was dan ook erg benieuwd naar alles wat ze voor mij in petto hadden.
Toen de verschillende workshops aan ons werden voorgelegd, was ik er
van overtuigd dat het een heel leuke en leerrijke ervaring zou worden.
Uiteindelijk bleek dat ook zo te zijn. Ik heb zeer veel inspiratie opgedaan
en ben bewust beginnen nadenken over manieren om mijn vaardigheden
in de fotografie te verbeteren en mijn eigen stijl verder te ontwikkelen.

S@l: Wat voor projecten hebben jullie zoal gedaan
en welk zal je het meeste bijblijven?

We kregen verschillende workshops, onder
andere over portretfotografie, macro- en
landschapsfotografie en het gebruiken van een
flits. Daarnaast kregen we ook de kans om ons
werk te presenteren op Tour d’étoiles, in de
Centrale Bibliotheek. De workshop macro en
landschap met natuurfotograaf Bart Heirweg
zal mij het meeste bijblijven. We gingen toen
naar Hallerbos in april, hopend om de gekende
boshyacinten in hun volle bloei te kunnen
fotograferen. De weergoden waren ons echt
goed gezind; het was zonnig en het bos was
volledig bedekt met een tapijt van paarse
bloemen. Een unieke kans dus, waarvan ik
blij ben dat ik die hebben kunnen nemen.

S@l: Hoe was de sfeer tussen de Faculty Stars
onderling? Hadden jullie veel contact met elkaar?

Ik had voornamelijk contact met de andere
fotograaf-Faculty Stars. We vormden eigenlijk
heel snel een hechte groep, de sfeer zat meteen
juist, en we hebben ons dan ook heel goed
geamuseerd. Wij hebben nu onze eigen
facebookgroep waar we nog regelmatig foto’s
en ideeën met elkaar uitwisselen en bespreken.
Ik heb ook veel van hen geleerd, misschien zelfs
even veel als van de workshops zelf. 
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A (Faculty) Star is born:
een interview met Waldo Bogaert



Fotografie en biologie zijn niet
louter een droge beschrijving
van onze omgeving, maar
ook een uiting van ontzag
en bewondering voor

de natuur. Kunst en wetenschap in het
algemeen zijn ook broertjes van elkaar, al sinds
de grote denkers uit de Renaissance. Ze komen
beide voort uit de creativiteit van het menselijk
brein in het vinden van een oplossing voor onze
problemen. Om het te zeggen met de woorden
van Albert Einstein: “The greatest scientists are
always artists as well.” 

S@l: Je studeert dit jaar af. Welke richting zou je
graag uit gaan? Zou je fotografie ook graag
beroepsmatig gebruiken of hou je het toch liever
als hobby?

Ik ben van plan om volgend jaar de leraren -
opleiding wetenschappen te volgen. Mijn droomjob
is om natuurfotograaf te zijn, maar dat word je niet
van vandaag op morgen en van werkzekerheid is
er ook geen sprake natuurlijk. Voorlopig heb ik als
doel om leraar te worden, maar ik ga zeker blijven
fotograferen als hobby en wie weet maak ik ooit
wel eens de grote stap.

S@l: Wij kijken er in elk geval naar uit meer van jouw
werk te kunnen zien. Bedankt voor je tijd! t

S@l: Elke Faculty Star krijgt ook een peter of een meter toegewezen doorheen
het project. Wat is zijn of haar rol precies?

De peter van de fotografen was Rob Stevens, de huisfotograaf van de
KU Leuven. Hij heeft meegeholpen met het zoeken naar workshops die
geschikt waren voor de verschillende stijlen van de fotografen en heeft
ook de workshop flitsfotografie gegeven.

S@l: Was je hiervoor al lang met fotografie bezig? Heb je cursussen gevolgd of
ben je autodidact?

Mijn passie voor fotografie is begonnen in 2008, toen mijn vader een nieuwe
camera had gekocht. Ik was meteen gebeten door de fotografiemicrobe
en als we op reis gingen bevond dat toestel zich voor het grootste deel
van de tijd in mijn handen. Het was ook al een vrij geavanceerd model,
waarvoor je toch wat kennis nodig had om het te bedienen. Ik moest mij
dus noodzakelijkerwijs verdiepen in de technische aspecten van de
fotografie, maar deed dat ook met plezier. Daarbij komt ook het feit
dat het een tijdje geduurd heeft eer wij een recente lens hebben
aangeschaft. De eerste maanden konden wij niet anders dan onze
oude lenzen gebruiken, die al sinds de jaren ’70 in een doos stoffig
aan het worden waren. Dat betekende dus geen automatische
scherpstelling, geen automatische diafragma-instelling en (meestal)
geen zoomfunctie, waardoor ik niet kon terugvallen op een gemak -
zuchtige point-and-shoot mentaliteit. Dit is volgens mij een van de
redenen dat ik mij er zo in heb verdiept, en er nog altijd niet ben
uitgekropen. Ik had ooit een kleine workshop fotografie gedaan in
2006, lang voor ik aan deze hobby begon, maar daar herinner ik mij
niet veel meer van. Alle technieken heb ik in feite mezelf aangeleerd,
voornamelijk via het internet en natuurlijk ook veel trial-and-error.

S@l: Je interesse gaat vooral uit naar natuurfotografie – dat heeft wellicht vooral
iets te maken met je studierichting biologie. Hoe zie jij de link tussen kunst /
fotografie en wetenschap?

Natuurfotografie is inderdaad een meer recent verworven interesse.
Het is pas in de laatste jaren van mijn opleiding biologie dat ik steeds
meer fauna en flora begon te fotograferen, wat vooral te maken heeft
met de mooie kansen die ik kreeg tijdens de vele interessante excursies.
Natuurfotografie is naar mijn mening onlosmakelijk verbonden met
de biologische wetenschap. Waar in het verleden Charles Darwin potlood -
tekeningen maakte van de verschillende dieren die hij tegenkwam op zijn
reis, zijn het nu natuurfotografen die de biodiversiteit op aarde vastleggen. 

Waldo Bogaert.
© KU Leuven - Rob Stevens

Hallerbos

Lees Waldo’s blog over zijn periode
als Faculty Star op

8 www.facultystars.be/nl/facultystars/
waldo-bogaert
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Gerard Govers geniet wereldwijd erkenning als
expert in bodemerosieprocessen, universiteitsbreed
voor zijn beleidsactiviteiten onder andere als
voorzitter van de Arenberg Doctoral School.
Maar met science@leuven wilde hij vooral spreken
over een erkenning die hij kreeg van de studenten -
kring Merkator: het Gouden Krijtje voor de beste
docent. Een gesprek over het plezier van les geven.

S@l: Professoren moeten duizendpoten zijn. Ze worden geacht om tijd en talent
te hebben voor onderzoek, onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en
beleidsopdrachten. Hebt u nooit het gevoel dat u geleefd wordt?

Die diverse opdrachten maken het juist leuk, geen enkele week is hetzelfde
als de vorige. En dat geleefd worden, dat valt wel mee. In een onderzoeks -
loopbaan word je aangesteld met een bepaald profiel, met de verwachting
dat jouw profiel complementair zal zijn met andere mensen. Maar als je in
je onderzoek een nieuwe uitdaging wil aangaan in een domein dat aansluit
bij je interesse, dan kan dat gewoon. Je moet daar dan zelf de middelen
voor vinden, maar je hebt toch een grote vrijheid.

Wel is het zo dat we in een maatschappij leven waar we verantwoording
moeten afleggen over wat we doen, en dat geeft aanleiding tot veel
administratieve taken. Maar dat is niet enkel zo voor professoren.
Ook wie in een bedrijf bijvoorbeeld aan de leiding staat van een chemische
productie lijn, die moet een hoop administratieve verplichtingen nakomen.

S@l: Hebt u nog tijd voor onderzoek? 

Verantwoordelijkheden evolueren tijdens de loopbaan. Ik doe geen
eigenhandig onderzoek meer. In het begin van mijn loopbaan was dat
anders, maar dit is niet noodzakelijk slechter. Mijn taak in onderzoek is nu
om jonge mensen te coachen, om vanuit een soort vogelperspectief naar
hun onderzoek te kijken. Ook in mijn onderzoeksactiviteiten sluipt een
didactisch element binnen. Concrete onderzoeksresultaten zijn natuurlijk
nog altijd essentieel, en een publicatie in een goed internationaal tijdschrift
is een belangrijk product van onderzoeks activiteiten. Maar voor mij is
de doctoraatsstudent zelf ook een belangrijk “product” dat ik aflever:
ik heb mee gewerkt aan de vorming van die persoon. Het onderwijs voor
een groep bachelorstudenten verloopt vooral in één richting: ik sta voor
een grote groep studenten die absorberen wat ik vertel. Op masterniveau
is dat al anders, op doctoraats niveau zitten we aan het andere eind van
het spectrum. Daar verloopt de communicatie in twee richtingen. Ik leer ook
van mijn doctorandi, van hun vernuft en technisch kunnen, van wat zij
gelezen of gezien hebben dat voor mij nieuw is.

S@l: De studentenkring Merkator reikt voor het eerst
een Gouden Krijtje uit, en het valt u te beurt.
Waaraan denkt u dat u dat te danken hebt?
Hoe definieert u een goede lesgever?

Dat is iemand die overtuiging uitstraalt. Ik geloof
heel sterk in het belang van passie in het onderwijs.
We moeten de onderwijskwaliteit bewaken en
proberen te verbeteren, en we hebben daarvoor
een arsenaal aan goede instrumenten ter
beschikking. Studenten worden bevraagd,
we maken goede syllabi, we formuleren
doelstellingen en letten er op dat we die halen.
Maar we moeten opletten dat we die hele
onderwijskwaliteit niet gaan “veradministreren”.
Leerdoelen en onderwijstools zijn belangrijk,
maar als we alle focus daar leggen, dan zien we
iets wezenlijks over het hoofd. Onderwijs blijft een
communicatie-activiteit. En die wint enorm aan
geloofwaardigheid als de lesgever zelf geboeid is
door wat hij vertelt. Een goede docent heeft
niet alleen goede inhouden, doelstellingen en
hulpmiddelen, maar ook door de manier waarop
hij de leerstof brengt, motiveert hij of zij
de studenten. 

“Je bepaalt toch altijd hoe
zo’n groep zijn tijd doorbrengt
in de les.”

S@l: Maar de studenten willen vooral slagen voor
hun examen…

In Vlaanderen is de toegang tot hoger onderwijs
laagdrempelig. Dat is goed, ik ben daar zelf
wellicht een product van, in een meer elitair
georganiseerd onderwijssysteem was ik misschien
nooit op deze positie gekomen. 

Een pleidooi voor bezieling
DOOR SISKA WAELKENS
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Het nadeel is, dat studenten niet allemaal
optimaal gemotiveerd zijn. Je kan iets met veel
bezieling vertellen, en dan bots je inderdaad op de
vraag: moeten we dat kennen voor het examen?
De studenten maken zich ook een beetje schuldig
aan veradministreren: hun directe doelstelling is
slagen voor het examen, niet geograaf worden.
Dat is normaal.

Veertig jaar geleden was de prof de baas en
moest de student gewoon slikken en blokken.
Nu is onderwijs geëvolueerd naar een twee -
richtings  proces. Dat is goed voor de kwaliteit,

maar we moeten toch blijven beseffen dat het partnerschap tussen de
studenten en het onderwijzend corps geen gelijkwaardig partnerschap is zoals
een huwelijk. En het is ook geen klant-verkoper-relatie. Het gaat om een
educatief proces waarbij de docent ook moedig moet zijn en durven zeggen:
jullie vinden dat de dingen zus of zo moeten, maar ik ben beter geplaatst
om daar over te oordelen en ik vind het beter om het anders te doen.

S@l: U bent niet zo’n voorstander van studentenbevragingen?

Jawel, dat is absoluut nuttig en we halen daar belangrijke informatie uit,
maar je moet je eigen overtuiging ook durven verdedigen. Ik vind het zeker
even zinvol om af en toe alumni te bevragen die al een aantal jaren in het
werkveld staan. Die kijken van op een afstand naar wat ze geleerd hebben,
en zien soms het nut van dingen waarvan ze het als student niet zagen.
Voor een bachelorstudent is het niet evident om die lange termijn te zien,
en daarom moeten wij als docent durven zeggen: we gaan toch dat
onderdeel doen dat jullie op dit ogenblik niet nuttig vinden, want wij weten
dat het wel nuttig is.

S@l: Kan iedereen met bezieling les geven? Moet je daar geen apart talent
voor hebben?

Je bepaalt toch altijd hoe zo’n groep zijn tijd doorbrengt in de les. En als ik even
melig mag worden: dat heeft ook een emotionele kant. Mensen herinneren
zich in het algemeen beter de momenten of gebeurtenissen uit hun leven
waar ze emoties bij hadden, en hoe sterker de emotie, hoe scherper de
herinnering. Als je de studenten kan meenemen in je eigen betrokkenheid bij
de leerstof, je eigen interesse, dan hebben ze een pak meer aan de les.

Iedere docent is verschillend, en we moeten ook niet allemaal wild gaan
doen of zo, maar veel mensen hebben die communicatieve kwaliteiten en
het potentieel om een sterke lesstijl te ontwikkelen wel degelijk en gebruiken
die misschien te weinig. We worden goed ondersteund voor het gebruik
van gesofisticeerde technische hulpmiddelen, maar eigenlijk is dat niet in
evenwicht. Ook voor dat andere aspect zouden docenten ondersteuning
moeten krijgen: durven met overtuiging les geven, durven les geven op jouw
eigen manier ook al ben je dan misschien kwetsbaarder. Studenten weten
dat, dat je met hart en ziel lesgeeft, en dan aanvaarden ze ook kritiek zodat
ze veel meer leren. Van iemand die mechanisch les geeft, zullen ze kritiek
als destructief ervaren. 

Naast het technische instrumentarium van
de docent is dus ook en vooral die passie voor
het vak belangrijk. Ik zou zelfs zeggen dat dat
belangrijker is dan welk onderdeel van het
kennisveld je precies behandelt. De doelstelling
is toch ook altijd dat je de studenten leert
nadenken, en leert om niet bang te zijn om
bijkomende kennis te verwerven wanneer ze
die nodig hebben. 

En wie vanuit een bezielde positie zijn studenten
wijst op fouten, zal daar ook meer mee bereiken.
Studenten appreciëren kritiek als je constructief
bent. Iemand die een eerste tekst voor een
bachelorpaper binnenbrengt, daar kan je tegen
zeggen: kijk, dit is echt niet goed, daar en daar
ben je fout, kijk eens terug naar wat we in de les
of in die of die bespreking hebben gezegd,
dit kan echt een stuk beter. Veel kans dat die
student de week erna een prima tekst aflevert.

S@l: U geeft vakken met boeiende namen als
“Interactie mens en aarde” (samen met Maarten
Loopmans) of “Draagkracht van de aarde”. Dat lijken
uitdagende opdrachten. En u hebt dit jaar een les
gegeven in de reeks “Lessen voor de XXIste eeuw”,
voor een veel breder publiek dus.

Dat was zeker een uitdaging. Maar het is heel
goed om als lesgever ook buiten je comfortzone
te treden. Een vak als “Interactie mens en aarde”
heeft mij verplicht om de literatuur in te duiken en
van de evidente routines af te stappen. Dat is een
heel verfrissende oefening, die trouwens ook je
onderzoek ten goede komt omdat het je nieuwe
perspectieven toont.

Jonge docenten die volop aan hun onderzoeks -
curriculum aan het bouwen zijn, mogen niet
overladen worden met brede lesopdrachten.
Maar ook aan die mensen kan ik het ten volle
aanraden: geef les, ook over dingen die je uit
je comfortzone halen, en leg er je hart in.

S@l: Dank u wel, dat was een overtuigend pleidooi. t
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Zelf was ik leraar wiskunde van 1964 tot 1980
om later over te stappen naar het Ministerie
van Onderwijs waar ik na een tijd de eind -
verantwoordelijkheid kreeg voor het hoger
onderwijs. In mijn 15 jaren leraarschap ben ik niet
alleen een bevoorrechte getuige geweest maar
ook een enthousiaste actor in het proces van
de hervorming van het wiskundeonderwijs,
in het bijzonder op het strijdtoneel van de
moderne wiskunde. Ik kan niet nalaten ook
hierover, na zovele jaren, te reflecteren. 

De fulgurante professor Georges Papy
van de ULB (1920-2011) manifesteerde
zich in de jaren 60 en 70 duidelijk als
de grote hervormer van het wiskunde -
onderwijs. De hervormingsgedachte
ging nochtans al begin van de jaren
vijftig van start. Sommigen beweren
trouwens dat de lancering van de sovjet
Spoetnik de westerse wereld zo deed
opschrikken dat het hele onderwijs,
de wetenschappen en de wiskunde in
het bijzonder, dringend hervormd moest
worden. Al dan niet waar, voor Papy
was het een zoveelste argument om zijn
flamboyante ideeën verder te duwen.
Men kan niet loochenen dat de “Papysten”
Franstalig en vrijzinnig waren. Toch behoorden
enkele Vlamingen ook tot de eerste medewerkers
van het Belgisch Centrum voor de Methodiek van
de Wiskunde (BCMW). Dat is onder meer het geval
voor de Leuvense professor Louis Bouckaert
(1909-1988).

Het is eerder bij toeval gebeurd, na een les in het
Maria-Theresiacollege, dat professor Bouckaert
mij en enkele andere wiskundestudenten
aansprak en informatie gaf over de seminaries
en andere activiteiten van het BCMW en ik een
eerste schuchtere poging deed om ermee
in contact te komen.

Ondertussen was de rector van de ULB,
Henri Janne, Minister van Onderwijs geworden.
Papy en hij behoorden tot dezelfde politieke
familie. Het lijdt geen twijfel dat Papy minister
Janne ertoe aangezet heeft in 1964 de beslissing
te nemen het hervormde wiskundeprogramma

in het secundair onderwijs vanaf 1968 verplicht te maken. Hier past de
parenthesis dat het gesubsidieerd onderwijs (hoofdzakelijk het katholieke
net) bijzonder weinig aandacht had gegeven aan de wil tot verandering en
overigens door de Papysten niet erg netjes behandeld werd. Om dat te
illustreren verwijs ik naar de 10 Arloncongressen (van 1959 tot 1968) voor
leraren wiskunde tijdens de zomervakantie. Voor de personeelsleden van
het Rijksonderwijs waren die gratis. De leraren van het gesubsidieerd
onderwijs konden aanvankelijk niet deelnemen maar eens de opening was
gemaakt, moesten zij wel het volle pond betalen. Deze Arloncongressen
waren overigens erg succesvol en bereikten in 1968 al 650 leraren.
Later volgden kleinere samenkomsten in Knokke, in Lier en in Namen.

In de volgende regering was Frans Grootjans Minister van
Onderwijs en verschillende geledingen die niet bepaald
Papy-gezind waren, deden een poging om de beslissing
van Janne ongedaan te maken. Op enkele correcties na,
lukte dat evenwel niet en dus was het, ook in het vrij
onderwijs, alle hens aan dek om tegen 1968 klaar te zijn.
Gelukkig waren er attente leraren en directies die de
evolutie gevolgd hadden en al verschillende initiatieven
hadden genomen, onder meer door de redactie van
de noodzakelijke nieuwe handboeken. Op het gevaar af
collega’s over het hoofd te zien, vermeld ik toch Roger
Bollens (Sint-Pieterscollege, Leuven – hoofdauteur van
de boekenreeks “De wiskundepijl”) en Rik Verhulst

(Pius X-instituut, Antwerpen – hoofdauteur van de reeks Wis en Kundig).
Gepast is het ook te vermelden dat Roger Holvoet, destijds medewerker
van Papy, later hoogleraar aan de KU Leuven, binnen het BCMW
de “Vlaming” van dienst was.

Na deze summiere en wellicht onvolledige terugblik op wat aan 1968
voorafging, past het (eindelijk) te vertellen waarom deze hervorming
noodzakelijk was in de geesten van de protagonisten van destijds. 

WETENSCHAP & ONDERWIJS

In memoriam …
moderne wiskunde 
DOOR JAN ADÉ
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2014 is het jaar waarin de faculteitskring WINA
50 jaar bestaat. Voor mij als stichtend preses van
WINA is 2014 ook het gouden jubileumjaar van
het afstuderen aan de KU Leuven. Ruim tijd dus
voor heel wat nostalgische mijmeringen, ook over
de moderne wiskunde die reglementair in 1964
het leven zag.

Jan Adé



We vinden in het eerste
nummer van het tijd -
schrift NICO (van het
BCMW – 1968) een uitstekende
bijdrage van professor Louis
Bouckaert over de wiskundige
achtergrond van de hervorming.
We leren daaruit dat de Grieken
een prachtig opgebouwd
systeem achterlieten over
rekenkunde en meetkunde,
maar dat pas op het einde
van de zestiende eeuw het
algebraïsch apparaat tot
stand kwam en in de
zeventiende eeuw de differentiaal- en
integraalrekening met onmiddellijk in hun spoor
de complexe getallen en de combinatieleer.
Door de snelle ontwikkeling van deze vorm van
wiskunde, vooral gestuwd door de toepassingen,
paste het onderwijs zich wel aan maar eveneens
te snel en vooral zonder het verband te leggen met
de verworvenheden van de Griekse wiskunde. 

Vanaf 1935 gaat een groep Franse wiskundigen
onder het globaal pseudoniem “Nicolas Bourbaki”
aan het werk om de eenheid in de wiskunde te
herstellen en dat onderzoek mondt vrij snel uit op
de theorie van de structuren met als onmisbare
basis de verzamelingenleer. Zo bleek dan,
bijvoorbeeld, een essentieel verband te bestaan
tussen enerzijds de deelbaar heidstheorie van
de natuurlijke getallen (Grieken), anderzijds de
ontbinding van veeltermen in factoren (algebristen).
Het zijn trouwens de Bourbakisten die de
“vectorruimten” op het voorplan hebben gebracht.

Hun werk leidde tot het besef dat de verworven
eenheid in de wiskunde ook haar vertaling moest
krijgen in het wiskundeonderwijs. Nogal bekend is
trouwens de uitspraak van de Franse wiskundige
Jean Dieudonné (een van de voornaamste
Bourbakisten): “a bas Euclide” waarmee hij zich
afzette tegen de al te grote impact van de
meetkunde in het wiskundeonderwijs.

Daarmee was de wagen
aan het rollen en de
Papysten boksten

een programma samen waarin
de verzamelingen en relaties een
prominente rol gingen spelen.
Bijzonder jammer was wel dat
het finale perspectief, met name
het ontdekken van de grote
structuren, onvoldoende in beeld
kwam en het gros van de leraren
hierop niet voorbereid was en er
eigenlijk ook de noodzaak niet
van inzagen, ook al omdat hun
eigen opleiding daarbij nooit had

stilgestaan. Dat leidde tot misverstanden en kwalijke ontsporingen.
Zo herinner ik mij een voorval uit de periode dat ik regenten wiskunde
opleidde en bij een stagebezoek in een klas terechtkwam waarin de
(nochtans uitstekende) lerares alle meetlatten en passers verbannen had.
De leerlingen gingen immers hun eerste stappen zetten in de affiene
meetkunde en de metrische aspecten zouden pas het jaar daarop aan bod
komen. De kloof tussen de wiskundelessen en het echte leven was dus
compleet. Zulke voorvallen droegen zeker bij tot een groeiend criticisme
tegen de “moderne wiskunde”. Het gros van de leraren wiskunde was
destijds inderdaad gevormd in een kunstmatig opgedeelde wiskunde
(meetkunde, algebra, driehoeksmeting, analytische meetkunde, analyse).
De eenheidsgedachte was niet hun zorg. De hervorming nam eigenlijk
de grond onder hun voeten weg en velen betreurden dat zij hun oude
onderwijsmethodes moesten afzweren. Daarmee is niet gezegd dat zij
geen goed werk leverden. Uiteindelijk hebben zij de komende generaties
wetenschappers mee helpen vormen, weliswaar vaak meer op grond
van hun persoonlijk enthousiasme en competentie dan op grond van
de (eengemaakte) wiskunde zelf.

Vandaag reflecterend op de saga van deze moderne wiskunde, lijkt het mij
logisch het adjectief “modern” best weg te laten. Geheel afgezien immers
van bepaalde excessen van de hervorming, toch is het een zeer heuglijk feit
dat de eenheid in de wiskunde en in het bijzonder in het wiskundeonderwijs
hersteld is. Daarover bestaat (hopelijk) geen discussie. 

Bij het invoeren van de eindtermen in het Vlaams secundair onderwijs is
ernaar gestreefd het wiskundeonderwijs te ontdoen van de overbodig geachte
franjes van de (moderne) wiskunde. Is men daarbij niet van het ene extreem
in het andere gevallen? Ik laat de vraag in het midden, maar het valt mij op
dat de intrede van de elektronica in elk geval een enorm impact heeft
op de “calculus” en dat het aansturen op inzicht heeft moeten inboeten.
Hoe waardevol bepaalde “apps” ook kunnen zijn, zij bevorderen het inzicht
niet. Maar dat is een andere discussie, misschien in 2064? t
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Op 26 mei was het weer zo ver:
3 experten en enkele tientallen
andere cafébezoekers ontmoetten
elkaar in het wetenschapscafé
voor een discussie over
genetische testen. 

Ellen Plasschaert is als psychologe verbonden
aan het psychosociaal team van het Centrum
voor Menselijke Erfelijkheid. Koen Devriendt is
geneticus en kliniekhoofd van het Centrum voor
Menselijke Erfelijkheid. Pascal Borry, docent aan
het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht,
publiceert over de ethische, juridische en sociale
aspecten van genetica. Marleen Finoulst was ook nu
weer de gastvrouw in het Radiohuis. Zij legde aan
het publiek en de experten enkele stellingen voor.

Stelling 1: Voor iedere ziekte, eigenschap of karakter -
trek, bestaat er tegenwoordig een genetische test.

Door de bril van een wetenschapper gekeken,
is het antwoord op deze vraag: nee, niet helemaal.
Maar toch is het ongelofelijk wat we allemaal
kunnen terugvinden in het genoom van een
patiënt, zeker als je vergelijkt met enkele decennia
geleden. Voor aandoeningen veroorzaakt door
een fout in één gen, kunnen we zeer heldere
tests doen en voor de betrokken families maakt
dat een groot verschil. Vaak zijn dat zeldzame
aandoeningen, maar ook meer frequente zaken
zoals kanker en bepaalde psychiatrische
aandoeningen zijn in bepaalde gevallen sterk
bepaald door een fout in één gen. 

Buiten het domein van de genetisch bepaalde
ziekten, zijn er bedrijven die talent-identificatie testen
aanbieden, voor sportieve aanleg bijvoorbeeld.
Die gaan dan bij grote groepen marathonlopers
en sprinters zoeken naar genetische verschillen.

VERSLAG

Genetische informatie:
wat doen we ermee?
Wetenschapscafé over humane genetica

Maar als je de statistische gegevens van die verschillen kent, dan weet je
nog altijd niet echt wat ze te betekenen hebben. Bij dat soort onderzoeken
moet je ook altijd de vraag stellen wat er maatschappelijk wenselijk is. 

Stelling 2: Genetische tests zijn duur en alleen beschikbaar voor wie ze kan betalen.

Dat klopt niet, in België is dat goed geregeld. Er zijn acht erkende
genetische centra. Wie daar een test laat doen, krijgt dat terugbetaald.
De tests zijn wel degelijk duur; een screening voor drie genen die te maken
hebben met borstkanker kost bijvoorbeeld 1.400 euro. De patiënt zelf
betaalt enkel een remgeld. Maar niet iedereen kan vragen om getest te
worden. De genetische centra hebben daar een richtlijn voor afgesproken:
criteria waaraan een patiënt moet voldoen om de test te krijgen.

Die kostprijs bij de genetische centra is trouwens all-in, dat wil zeggen
inclusief de begeleiding door een multidisciplinair team. Mensen kunnen
na een test immers behoefte hebben aan counseling en follow-up.

Een andere situatie, die de genetische centra heel ongemakkelijk vinden, is die
van de recent goedgekeurde niet-invasieve prenatale test om trisomie 21
te detecteren in het bloed van de zwangere vrouw. Die test kost 460 euro;
als we dat bij pakweg 100.000 zwangeren per jaar moeten testen, dan kost
dat meer dan het totale budget voor alle genetische tests in de genetische
centra. Maar wie het zich kan veroorloven, kan de test op eigen kosten
laten doen. 

Stelling 3: Met genetische tests kan je je gezondheidsrisico’s voorspellen.

De vraag is, wat doe je dan, als je die risico’s kent? De predictieve test voor
Huntington Disease staat daar model voor. Als één van je ouders de ziekte
heeft, heb je één kans op twee om ook de genetische fout te hebben.
Als je positief test, dan weet je zeker dat je deze vreselijke ziekte zal krijgen,
en er is geen behandeling. Uiteindelijk blijkt dat in getroffen families slechts
één op vijf mensen er voor kiest om de test te ondergaan. Minderjarigen
worden niet getest. De ziekte begint pas vanaf 30 à 50 jaar, het is dus niet
nuttig om kinderen te testen en dan wordt de test uitgesteld tot ze zelf
de keuze kunnen maken. 

Mensen die een ongunstig testresultaat krijgen, blijven nog altijd met
onzekerheid zitten. Ze weten bijvoorbeeld wel dat ze ooit Huntington krijgen,
maar niet wanneer en hoe het verloop zal zijn. Vrouwen met een fout in een
bepaald gen hebben 80% kans dat dat tot borstkanker zal leiden, of 65%
kans dat het tot eierstokkanker leidt. Met die kansen moeten ze dan verder
beslissen wat ze gaan doen, of ze bijvoorbeeld een preventieve borst amputatie
willen. De consequenties van het “weten” verschillen voor elke patiënt.
Ze kunnen trouwens op ieder moment uit de procedure stappen, ook als
de test gebeurd is kunnen ze zeggen dat ze het resultaat niet willen weten. 

DOOR SISKA WAELKENS
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Ook een gunstig resultaat is soms zwaar om te dragen. Iemand die negatief
test op Huntington, kan zich hopeloos schuldig voelen ten opzichte van
een broer of zus die de ziekte wel heeft. Zijn er mensen die achteraf spijt
hebben dat ze een test hebben laten uitvoeren? Ondanks alle begeleiding
en voorbereiding: ja, die zijn er. 

Stelling 4: Alle erfelijke ziekten zullen in de toekomst te genezen zijn met gentherapie.

De genen voor mucoviscidose en sikkelcelanemie zijn al heel lang bekend,
maar het foute gen vervangen door een goed gen is nog steeds niet mogelijk.
Je kunt zo’n fout zonder veel problemen repareren in één cel, maar in een
patiënt moet je miljarden cellen tegelijk aanpakken en dat lukt niet. 

Toch is het nuttig dat we genetische fouten kennen. Dat geeft ons inzicht
in wat er precies gebeurt bij zo’n ziekte, zodat we ook gericht middelen
kunnen zoeken om de fout te neutraliseren. Er is bijvoorbeeld een vorm
van leukemie die wordt veroorzaakt doordat twee genen aan elkaar geplakt
worden, zodat er een nieuwe vorm van een eiwit ontstaat met een veel
sterkere werking dan het originele. We kunnen medicatie toedienen die dat
te actieve eiwit afremt. Dat is dus klassieke geneeskunde, op weg gezet
door de vooruitgang in de genetica.

Stelling 5: Op het internet verkopen charlatans allerlei pseudo-genetische
therapieën. Dat kan je niet controleren.

Er is veel te koop op het web dat patiënten niet helpt, niet alleen genetische
tests. Als de afstand tussen wat we weten en wat we kunnen aanbieden als
behandeling groter wordt, dan creëert dat helaas meer ruimte voor charlatans. 

Wereldwijd zijn er momenteel ongeveer 150 bedrijven die (vaak degelijke)
genetische tests aanbieden en dat aantal neemt toe. In België is dat niet
wettelijk geregeld dus mag dat worden aangeboden. Alleen iets wat een
“ongeoorloofde vorm van geneeskunde” is, kan worden verboden. Er zijn
landen waar dat beter geregeld is. In Nederland bijvoorbeeld was de niet-
invasieve zwangerschapstest verboden zo lang er geen grondige evaluatie
was. Dat is een correcte houding, maar patiënten kwamen dan naar België
om de test te laten doen. In principe moeten zo’n zaken op Europees
niveau worden geregeld. 

Geneesmiddelen worden zeer streng gecontroleerd. Maar een genetische
test valt onder de categorie “medische hulpmiddelen”, daarvoor is binnen
enkele jaren een Europese richtlijn op komst. Dan zou voor medische
hulpmiddelen ook gelden dat ze moeten voldoen aan vereisten in verband
met “safety” en “performance”. Voor in vitro diagnostics is het voorstel om
die verplicht te laten afhangen van een voorschrift door een arts, en verplicht
te koppelen aan counseling. Tot nu toe werd genetisch testen op internet
enkel aangeboden voor onschuldige toepassingen (allerlei varianten die met
bekende frequenties voorkomen in de bevolking), of eventueel voor milde
aandoeningen waarvan de mensen toch wel wisten dat ze in de familie
voorkwamen. Maar de toenemende kennis maakt het delicater: nu kunnen
mensen bijvoorbeeld te horen krijgen dat ze een 100x verhoogde kans
hebben om dementie te ontwikkelen.

Stelling 6: Als je verzekeraar je genetische gegevens
opvraagt, moet je die geven. 

Neen. Dat is dan weer heel goed geregeld in
België, en we waren zelfs een van de eerste landen
met zo’n regeling. Mensen die een test ondergaan,
zijn beschermd. Je hoeft je werkgever niet in
te lichten, en ook je verzekeraar niet. Je mag
een gunstig testresultaat overigens zelf ook niet
gebruiken om bijvoorbeeld een lagere verzekerings -
premie te onderhandelen. Een verzekeraar mag
wel informeren naar de leeftijd bij overlijden van
je ouders, en de doodsoorzaak. En als je een
aandoening effectief hebt, dan moet je hem daar
ook over inlichten.

Stelling 7: De vooruitgang van de genetica maakt
gezonde baby’s op bestelling mogelijk.

Het enige wat wettelijk toegelaten is, is de
geboorte van een ziek kind vermijden bij koppels
met een hoog risico (één op vier). Op alle andere
vragen is het antwoord: nee, dat doen we niet. 
En toch is er een grijze zone. Neem een koppel
met een risico op een ernstige X-gebonden
aandoening bij hun kinderen. Via pre-implantatie -
diagnostiek kan de geboorte van een jongen met
de aandoening worden vermeden. Maar soms
vraagt zo’n koppel om ook meisjes-draagsters
uit te sluiten. Het voorkomen van dragerschap
is onwettig, enkel het voorkomen van ernstige
ziektes mag. Zo’n situaties worden uitvoerig
besproken door het ethisch comité van het
ziekenhuis. In een uitzonderlijke context kan het
gebeuren dat het comité dat aanvaardbaar vindt.
De vragen van patiënten lopen voor op de
technologie, de regelgeving loopt achter.
Daardoor botsen we soms op grenzen.

Stelling 8: We kunnen gewoon shoppen, als één
genetisch centrum een test weigert, dan gaan we bij
een ander aankloppen. 

De Belgische centra zitten globaal wel op één lijn,
ze overleggen ook veel met elkaar. Als zich zo’n
shoppende patiënt aandient, dan weten ze dat
wel. Voor gespecialiseerde testen sturen ze
patiënten door naar elkaar. Brussel is bijvoorbeeld
wereldvermaard op het gebied van pre-implantatie -
diagnostiek, daar komen “shoppers” van over
de hele wereld naartoe. t
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Het thema voor dit wetenschapscafé werd gekozen in functie van de samenwerking van de KU Leuven met het Cartoonfestival. 
Volg het wetenschapscafé op 8 www.kuleuven.be/wetenschapscafé



Zo kan je leraar worden volgens drie mogelijke
trajecten:

n In een eerste mogelijkheid neemt een student
15 studiepunten op in zijn minor onderwijs
van de bachelor, 30 studiepunten in de optie
onderwijs van zijn master, en tot slot 15 studie -
punten in de specifieke lerarenopleiding.

n Een andere mogelijkheid is dat de student
30 studiepunten opneemt in de optie onderwijs
van zijn masteropleiding, en 30 studiepunten
in de specifieke lerarenopleiding.

n Tot slot is het ook mogelijk om de volledige
60 studiepunten in de specifieke leraren -
opleiding op te nemen.

Decaan Lievens had het ook over de minor
Business & Innovation, waarbij de aanpak
multidisciplinair is zodat de minor in elke bachelor -
opleiding gevolgd kan worden. De minor biedt
een introductie in innovatie-economie, marketing
en industriële organisatie aan de hand van
workshops en projecten en wil vooral het
maatschappelijk nut van onderzoeksresultaten
aantonen. Studenten zullen leren dat nieuwe
concepten ontstaan vanuit fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek.

Tot slot haalde decaan Lievens ook het OASE-
project voor de opleidingen wiskunde en fysica
nog aan: Onderwijsorganisatie voor Alternatieve
Semesterindeling en Evaluatie. Deze integrale
aanpak wil ervoor zorgen dat studenten niet méér
maar wel béter gaan studeren.

VERSLAG

Professor Carolien Van Soom vervolgens bracht
een uiteenzetting over de ijkingstoets voor
toekomstige wetenschapsstudenten. Vanuit de
problematiek van de lage slaagcijfers van eerste -
jaarsstudenten wordt gekeken naar de voorkennis,
waarvan intussen het belang is aangetoond.
Intussen blijkt dat er voorlopig weinig impact is
op de studiekeuze. Optimalisering van de toets
blijft doorlopen, en intussen vragen we de
leerlingen te stimuleren om deel te nemen!

Wilt u de presentaties van deze beide sprekers
herlezen? Neem dan een kijkje op
https://wet.kuleuven.be/wetenschapinbreedbeeld/ 
lerarendag.html

Science@leuven sprak met de begeleiders van de workshops:

Lerarendag Foto’s: © KU Leuven - Rob Stevens

DOOR CINDY BEELEN

Op woensdag 7 mei verzamelden een tachtigtal
leraren en studiebegeleiders op de campus van de
Faculteit Wetenschappen voor een onderhoudende
namiddag van presentaties en workshops.
De decaan besprak uiteraard de studie -
programma’s, maar legde vooral de klemtoon
op enkele nieuwigheden zoals de minor onderwijs
en de minor Business & Innovation. 

“Onderzoekscompetentie” bijbrengen aan leerlingen is voor veel leraren best
een uitdaging. Waarom denkt u dat het voor wiskundeleraren extra moeilijk is? 

Ik denk dat het algemeen gesproken al vrij moeilijk is om
onderzoekscompetentie bij te brengen in het secundair onderwijs.
Eigenlijk is onderzoekscompetentie opbouwen dé doelstelling bij
uitstek van de academische opleidingen in het hoger onderwijs.
Voor wiskunde vind ik het moeilijker dan voor andere schoolvakken
omdat de wetenschap wiskunde anders tewerk gaat dan bv.
de natuurwetenschappen of vele humane wetenschappen.
Experimenten en het vergaren van empirische kennis spelen
bijvoorbeeld een heel andere rol. Bij wiskunde kun je 'experimenteren'
tijdens een inductieve fase (bijvoorbeeld: figuren maken en vaststellen
dat drie lijnen steeds door één punt gaan), maar nadien hoort een
deductieve fase te volgen, waarin je een bewijs opstelt voor de ontdekte
eigenschap. Dat laatste is moeilijk en allesbehalve een routinezaak.
Het leunt nauw aan bij wat men 'problem solving' noemt en vergt
vaak inzicht, creativiteit, een originele invalshoek, 

Wat is de wiskunde B-dag voor iets? Hoe komt hij trouwens aan die naam?

De wiskunde B-dag is een initiatief dat leraren helpt om onderzoeks -
competentie bij hun leerlingen te stimuleren. Een internationale
commissie ontwerpt elk jaar een onderzoeksopdracht, een open
opdracht voorafgegaan door kleinere vraagjes om het terrein te
verkennen. 

Workshop 1 - Op weg met wiskundige
onderzoekscompetentie

20



Leerlingen uit de derde graad werken in
teams van 3 à 4 leerlingen op school een hele
dag aan de opdracht en maken tegen het
einde van de dag een verslag waarin ze hun
bevindingen neerschrijven. Er is (facultatief)
een wedstrijd aan verbonden, met een
internationale beoordeling en prijsuitreiking.

We zouden nog eens de moeite moeten
nemen om een betere naam te bedenken
voor Vlaams gebruik. De huidige naam
is overgenomen uit Nederland, waar het
initiatief ontstaan is. Wiskunde B verwijst
daar naar het schoolvak wiskunde voor
wie zich voorbereidt op verdere studies
(zoals natuurwetenschappen, ingenieur,
wiskunde ...; de betawetenschappen)
waarin wiskunde een belangrijke rol speelt.

Meer info vind je op

8 www.wiskundebdagvlaanderen.be

Johan Deprez

Wat is de bedoeling van het STUUR-elektrochemielab?

Leerlingen kunnen in klasverband proeven komen uitvoeren
in verband met de leerstof elektrochemie van de derde graad
secundair onderwijs. Specifiek verbinden we diverse experimenten
binnen de context van ‘groene energie’ en de huidige pogingen
van de energie-technologie sector tot bijdragen aan de duurzame
ontwikkeling van onze maatschappij. Hoe werkt een batterij,
wat is het verschil met een accu, hoe verhouden ze zich tot
de brandstofcellen die nu volop in ontwikkeling zijn?

Geeft u dan ook uitleg bij concrete toepassingen?

Een actuele toepassing van de technologie, is de ontwikkeling van
milieuvriendelijke auto’s, met brandstofcellen. Zij halen hun energie
uit de katalytische verbranding van waterstofgas. Het waterstof gas,
de brandstof voor de brandstofcel, wordt gehaald uit de elektrolyse
van water, en dat kan rechtstreeks gebeuren met energie van de
zon, door middel van siliciumzonnecellen. Deze technologische
ontwikkeling is uitermate belangrijk! Niet alleen vanuit ecologisch
perspectief. Omdat deze wagens ook geen koolstofdioxide
produceren, zijn ze gunstig om de klimaatverandering die we écht
veroorzaken te milderen. Daardoor heeft deze ontwikkeling zeker ook
belangrijke sociale en economische gevolgen. De leerlingen maken
zelf een brandstofcel, bouwen en gebruiken een mini-elektrolyse -
toestel, en laten een klein automodel rijden op zonne-energie.
Ze bouwen ook zelf een kleurstofzonnecel. Daarnaast willen we in
de sessies zeker ook de mogelijke sociaal-economische gevolgen
hierboven kort vermeld, onder de aandacht brengen.

Kunnen deze proeven eventueel ook in de scholen zelf worden georganiseerd?

Het is voor vele leraren chemie wel eens aangenaam dat
ze vrijgesteld zijn van het klaarzetten en afwassen van alle
experimenteermateriaal. Er zitten ook bij de experimenten een
aantal duurdere stukken, die toch sterk mee het verhaal en het
leereffect, bepalen. In die zin is het niet triviaal. Dus scholen uit het
Leuvense hebben een voordeel. We denken er wel aan te proberen
om het ook op verplaatsing, in hogescholen van de associatie,
aan te bieden. Voor toeren langsheen de scholen, hebben we
helaas tijd, geld noch personeel.

Griet Ceulemans

Workshop 2 - Elektrochemie in
groene energie
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Wat is de bedoeling van het project GeoMobiel?

Het doel van GeoMobiel is om leerlingen van de derde
graad van het secundair onderwijs te laten kennismaken
met een aantal knelpunt beroepen binnen de geo-ict-
sector zoals landmeter of GIS-expert. Daarom maken
leerlingen gebruik van moderne geografische technieken
zoals GIS, fotogrammetrie, GPS-gebruik …
Daarenboven komen aspecten van ondernemerschap
binnen deze sectoren aan bod. In elke workshop laten
we de leerlingen daarover een filmpje zien. 

GeoMobiel trekt naar de scholen, hoe gaat dat in zijn werk?

Het project is tot stand gekomen door een samenwerking
van de KU Leuven, de UGent en de VUB, met de steun
van het Agentschap Ondernemen, AGIV en AGORIA.
Iedere universiteit heeft een medewerker die met een
auto, de mobiel, naar de scholen rijdt. Daar zet die
medewerker een geo laboratorium op in een leslokaal
met 15 laptops, een beamer, GPS’en, niveau toestellen …
Heel moderne apparatuur dus waar de meeste scholen
alleen maar van kunnen dromen. 

Gedurende een viertal lesuren worden de leerlingen aan
het werk gezet om een aantal technieken onder de knie
te krijgen. De leraar kiest overigens uit vier modules
de meest geschikte topics voor zijn leerlingen: GIS,
Fotogrammetrie, Topografie en GPS, of Teledetectie
en milieu. 

Hoe kunnen scholen deelnemen aan het project?  

Daarvoor kunnen ze zich best inschrijven via
onze website www.geomobiel.be! Via het tabblad
‘inschrijven’ kan je de gemeente selecteren waarin je
school gelegen is. Je krijgt dan een overzicht van alle
mogelijke data waarop we nog kunnen langskomen!
Per sessie kunnen er maximum 30 leerlingen deelnemen,
maar op sommige dagen kunnen we ook met de
drie GeoMobiels langskomen waardoor er toch
90 leerlingen aan het werk kunnen gaan! 

An Steegen

Workshop 3 - GeoMobiel
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Wat is de bedoeling van het kernfysicalab?

In het STUUR-kernfysicalab kunnen leerlingen in
klasverband proeven in verband met de leerstof
kernfysica komen uitvoeren aan de KU Leuven. Er werd
daarvoor speciaal een labo-omgeving opgezet waarin
concrete leerlingenproeven klaarstaan, die onder
begeleiding worden uitgevoerd. Werkbladen liggen ter
beschikking. Deze zijn goed gedocumenteerd en zijn
aangepast aan de leerplannen, met de aanbevolen
vakdidactiek.

Over welk soort proeven gaat het concreet?

1. Kwalitatieve identificatie van een bron. De leerlingen
leren een Geiger-Müllerteller gebruiken om de
intensiteit van de straling te meten. Ze leren hoe ze
radioactieve bronnen correct moeten hanteren.
Ze leiden af welke soort emissie een bepaalde bron
produceert.

2. Absorptie van ioniserende straling. De invloed van
absorberende plaatjes op de intensiteit van de
telpulsen wordt onderzocht. Hieruit kan afgeleid
worden welke afscherming gebruikt moet worden
bij een bepaalde bron.

3. Bèta spectroscopie. Uit de afbuiging van ß-deeltjes
in een magnetisch veld wordt de energieverdeling
afgeleid van de uitgezonden elektronen of positronen.

4. Afstandsafhankelijkheid. De invloed van de afstand
op de intensiteit van de telpulsen wordt onderzocht.

5. Wilsonvat. Het spoor van α-emissie van een Ra-226
bron wordt zichtbaar gemaakt in een nevelvat.

De verwerking van de meetresultaten wordt gestart,
de afwerking kan thuis gebeuren.

Op school kunnen de leraren dit soort proeven niet doen,
ze kunnen geen radioactieve bronnen binnenbrengen. Hoe komt
het dat dat in het kernfysicalab wel kan? Zijn die proeven dan
niet gevaarlijk?

De proeven worden uitgevoerd onder toezicht van twee
practicumbegeleiders en studenten van de Specifieke
Lerarenopleiding Natuurwetenschappen – fysica in een
veilige meetomgeving, waarbij alle wettelijke normen
gerespecteerd zijn. 

Er wordt enkel gewerkt met ingekapselde bronnen,
met lage activiteit, speciaal ontwikkeld voor didactische
doeleinden. Er is geen besmetting mogelijk. De meet -
apparatuur is speciaal aangepast aan deze bronnen.

Leerlingen krijgen tijdens de inleiding specifieke
informatie over veilig omgaan met ioniserende straling.
De totale dosis die een leerling tijdens deze meetsessies
maximaal kan oplopen is 0,4 μSv. Dat is minder dan 0,5
promille van de jaarlijks toegestane dosis voor leerlingen
tussen 16 en 18 jaar in leeromstandigheden.

Komt kernenergie aan bod?

Kernenergie komt niet expliciet aan bod. Een aantal
toepassingen van kernfysica worden vermeld. Deze zijn
veel breder dan het gebruik voor opwekking van energie.
De leerlingen worden daarbij doorverwezen naar
betrouwbare Nederlandstalige sites voor meer
gedetailleerde uitleg. Door een beter begrip van de
fysische wetmatigheden, kunnen de leerlingen een eigen
standpunt beter motiveren i.v.m. de maatschappelijke
relevantie van kernenergie. 

Geneviève Janssens en Benny Boeykens

Workshop 4 - Het STUUR-kernfysicalab 
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DOCTORATEN WETENSCHAPPEN Periode 1 mei tot 31 juli 2014

RICHTING DATUM NAAM TITEL THESIS PROMOTOR(EN)

n CHEMIE 5/5/14 Stefaan VANDENDRIESSCHE The influence of magnetic fields on light-matter interaction T. Verbiest / V. Valev

n BIOCHEMIE EN 7/5/14 Frédérique Valdiation of the induced protein aggregation technology P. Van Dijck /
BIOTECHNOLOGIE VAN HAUWENHUYSE using calcineurin as a target and analysis of the role of A. Fiori

ascorbic acid on morphogeneis in Candida albicans

n WISKUNDE 7/5/14 Giovanni ROSSO Generalization of a theorem of Greenberg and Stevens J. Nicaise /
to the case of the symmetric square of a modular form J. Tilouine
and an application to the Selmer group 

n FYSICA 16/5/14 Wan-Chih WANG Internal Photoemission, Photoconductivity, and  V. Afanasiev /
Photodepopulation in Ultrathin Layers of Oxide A. Stesmans
Insulators for Memory Applications

n GEOGRAFIE 16/5/14 Hendrik WOUTERS Improving urban land-cover parametrization in regional N. Van Lipzig /
climate models. The role of urban aerodynamic, K. De Ridder (VITO) /
thermal and radiative properties, anthropogenic heat M. Demuzere
and water retention

n BIOLOGIE 20/5/14 Frederik VAN DEN BROECK Evolutionary potential of the human parasite F. Volckaert / 
Schistosoma mansoni in a changing world T. Huyse / K. Polman

n CHEMIE 21/5/14 Susana ROCHA Single Molecule Enzymatics J. Hofkens  / H. Ujii 

n FYSICA 21/5/14 Nguyen Thanh TUNG Stability of Bimetallic Clusters and Development of P. Lievens / 
a Magnetic Deflection Setup M. Van Bael / 

E. Janssens

n CHEMIE 22/5/14 Maarten VANBEL Characterization of semiconductor interfaces by T. Verbiest / V. Valev /
nonlinear optical techniques J.P. Locquet /

M. Caymax

n CHEMIE 23/5/14 Justyna KOTLARSKA Synthesis and properties of phosphate- and W. Dehaen /
phosphoroamidate-containing ionic liquids K. Binnemans

n CHEMIE 23/5/14 Kristof NOTELAERS Optical sub-diffraction microscopy of the glycine J. Hofkens /
receptor α3 in the plasma membrane M. Ameloot /

J.M. Rigo

n CHEMIE 27/5/14 Ward BRULLOT Development, synthesis and characterization of T. Verbiest /
multifunctional nanomaterials V. Valev

n CHEMIE 27/5/14 Thuc DINH NGOC Heterocyclic triterpene natural product analogues W. Dehaen
as potentially biologically active molecules

n CHEMIE 28/5/14 Karen STROOBANTS Mechanistic Study of the Hydrolytic Reactivity of T. Vogt
Polyoxometalate Complexes towards Proteins 

n CHEMIE 28/5/14 Daniel CUYPERS Surface and interface cleaning and passivation of S. De Gendt
III-V semiconductor materials

n BIOCHEMIE EN 28/5/14 Evelyne MAES The search for cancer-related biomarkers: L. Schoofs / 
BIOTECHNOLOGIE a technological challenge B. Landuyt / 

H. Prenen / I. Mertens

n BIOCHEMIE EN 3/6/14 Rut VLEUGELS Molecular, pharmacological and functional J. Vanden Broeck
BIOTECHNOLOGIE characterization of serotonin and dopamine receptor

from Tribolium castaneum and Schistocerca gregaria

n CHEMIE 3/6/14 Ngoc Duy VU Kinetics of the Elementary Gas-Phase Reactions between S. Carl /
Hydroxyl Radical (OH) and Some (Substituted) Alcohols J. Peeters

n FYSICA 11/6/14 Deyan RADULOV Investigating the nuclear structure of the neutron-rich M. Huyse /
odd-mass Fe isotopes, in the beta-decay of their parent - Mn P. Van Duppen

n FYSICA 24/6/14 Paulo José DE SOUSA Vortex matter in one and two-component V. Moshchalkov / 
PEREIRA nano-superconductors L. Cibotaru

n WISKUNDE 25/6/14 Mihӑitӑ BERBEC Superrigidity of group von Neumann algebras S. Vaes

n WISKUNDE 25/6/14 Katrien BONTE Automated detection methods for characterising dynamic S. Poedts /
events in solar coronal images D. Berghmans /

A. De Groof
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www.econ.kuleuven.be/ond/postgraduaten/financiewezen  n tel. 016 32 67 37  n nancy.huyghebaert@kuleuven.be

Postgraduaat in 
het Financiewezen
(corporate finance)
Het programma beoogt een fundamenteel en grondig inzicht in de moderne
financiële theorieën en hun toepassingsmogelijk heden voor algemene en
dagelijkse financiële besluitvorming. De benadering stoelt op een combinatie
van conceptueel en analytisch denken en praktijk toepassingen. De courante
financiële evolutie wordt daarbij geanalyseerd om de verworven inzichten 
te illustreren en hun bruikbaarheid in de algemene en dagelijkse financiële
praktijk te ontwikkelen. De interactieve uiteenzettingen worden onmiddellijk
met de praktijk verbonden via gevallenstudies en praktijkoefeningen.

n TOELATINGSVOORWAARDEN:

Universitair diploma: bijvoorbeeld
doctor of licentiaat/master in de
Rechten, Burgerlijk Ingenieur,... of
einddiploma hoger onderwijs van 
twee cycli. Toelating steeds op basis 
van dossier (3 jaar werk ervaring
vereist). Geen oriëntatie gesprek.

n DUUR/PERIODE: 3 oktober 2014 – 
28 februari 2015 (met een onderbreking
van 3 weken rond Kerst en Nieuwjaar).
Avond/weekend: vrijdag (18u30-21u)
en zaterdag (8u30-13u). 120 lesuren.

n LESPLAATS: Leuven

n INSCHRIJVINGSGELD:

€ 2.750 (volledige programma),
€ 2.200 (programma zonder module
special topics (kostprijscalculatie en
management controle; consolidatie))
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RICHTING DATUM NAAM TITEL THESIS PROMOTOR(EN)

n BIOLOGIE 25/6/14 Lieven THERRY Evolutionary ecology of a damselfly during range expansion R. Stoks / D. Bonte

n BIOLOGIE 26/6/14 Eveline DIOPERE Genetic signatures of selection in sole. A spatio-temporal F. Volckaert / G. Maes
approach

n WISKUNDE 27/6/14 Tristan KUIJPERS Aspects of p-adic geometry: Lipschitz extensions R. Cluckers
and monotonicity

n BIOCHEMIE EN 30/6/14 Jornt SPIT Enzymatic and transcript analysis of the protease inhibitor J. Vanden Broeck
BIOTECHNOLOGIE induced regulation of digestion in two locust species, 

Schistocerca gregaria and Locusta migratoria

n BIOLOGIE 1/7/14 Pascal HABLÜTZEL Parasite Infection and Immunogenetic Adaptation in Lake F. Volckaert /
Tanganyika Cichlids. An Eco-Evolutionary Perspective J. Raeymaekers
on Patterns and Processes

n INFORMATICA 7/7/14 Tommy MESSELIS Algorithm performance prediction for practical P. De Causmaecker
combinatorial optimisation problems 

n FYSICA 7/7/14 Denitza DENKOVA Optical characterization of plasmonic nanostructures: V. Moshchalkov /
near-field imaging of the magnetic field of light N. Verellen / V. Valev

n FYSICA 8/7/14 Jan SERMEUS Thermoelastical characterization of functional thin films C. Glorieux
on anisotropic substrates

n FYSICA 10/7/14 Sebastiaan CRETEN Defect detection in a vibrating structure by combining linear C. Glorieux
and nonlinear piezo-ultrasound signal features

n STERRENKUNDE 15/7/14 Pablo MARCOS ARENAL Simulations and software algorithms for space missions. C. Aerts
Developing an astronomical multi-mission instrument simulator

n FYSICA 15/7/14 Danying LI Multiferroic and magnetoelectric properties of Co-implanted C. Van Haesendonck
ZnO thin films



INTERNATIONA(A)L

The Science behind
the Beauty

As a reader of science@leuven, you will have
heard about IYCr2014. The International Year
of Crystallography 2014 commemorates the
centennial of X-ray diffraction, which allowed the
detailed study of crystalline material, and also the
400th anniversary of Kepler’s observation in 1611
of the symmetrical form of ice crystals, which
began the wider study of the role of symmetry in
matter. The Faculty of Science organizes a series
of lectures on Crystallography – which will find a
culmination point in this year’s Christmas Lecture
on December 13. 

Juanma Garcia Ruiz, director of the Laboratorio de Estudios
Cristalográficos, a research institute belonging to the Spanish Higher
Council of Scientific Research and to the University of Granada, will no
doubt amaze us with his lecture about “Giant Crystals: The Science behind
the Beauty.” For this issue of science@leuven, Professor Garcia Ruiz has
kindly answered some questions about the importance of crystals in many
different areas of interest.

S@l: People have always been fascinated by crystals.
Crystals appear in literature (e.g. Atlantis), they are
sometimes believed to possess healing powers.
Where do you think this fascination comes from?

The reason is that crystals are singular objects in
nature. Every form out there – mountains, trees,
animals, clouds, etc. – is shaped by continuous
curvature and branching. Except crystals, which
are polyhedral objects shaped by straight lines,
flat faces and fixed angles. This is why quartz
crystals were the first “useless” objects collected
by hominids.

S@l: In Spain (as in Belgium) you have a crystal
growth contest for school-age youth. Do you believe
that is useful, maybe as a teaser for gaining interest
in science? Does the contest give interesting results?

This IYCr 2014 we have directly involved more
than 7.500 students in our contest, from 11
to 17 years old. They love to grow crystals to
the point that they devote their own holidays to
designing experiments, to analyzing data and
to writing their results. After the final contest
they make their own exhibitions in their towns,
they teach younger students and they make
videos, some of which you can find on the website
of the contest (www.lec.csic.es/concurso/).
Most importantly, teachers are very happy with
the way this activity makes students more
receptive and interested in science. 
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S@l: Some questions on primitive life detection:
do you think there are structures out there that were
wrongly characterized as fossils? What are your
views on meteorites that contain structures believed
to be suggestive of extraterrestrial life?

To detect the oldest remnants of life on our planet
or in extraterrestrial rocks is a very difficult task.
Paleontologists used to rely on morphology as
they thought that inorganic materials were unable
to emulate the complex shapes of living organisms.
This is no longer true as we have demonstrated
that inorganic, non-biological reactions are able
to mimic the complex shapes of life. We need
new technological tools to detect unambiguously
the earliest terrestrial or extraterrestrial fossils. 

S@l: Your research group collaborates with industrial partners. What companies
are interested in crystallization processes and why?

Crystals are ubiquitous in our daily life. The alarm that wakes you up in the
morning is a piezoelectric crystal that measures time with a quartz crystal,
and you see that it is 7:30am in numbers formed by liquid crystals. You get
out of bed and you stand up supported by a skeleton of crystals. You brush
your white crystalline teeth with a paste based on nanocrystals of an
abrasive material. You go down to the kitchen and put crystallized sugar
in your coffee; you treat yourself to a bit of chocolate consisting of one,
and precisely one, of the five polymorphs of crystallized cacao. Getting ready
to go out, you put on some face cream the basis of which is tiny crystals of
rutile. You make a call on your mobile thanks to the semiconductors made
with silicon crystals, the same used to make photovoltaic solar panels,
then you get in your car, which uses crystalline catalysts to improve the
combustion of a fuel that has been broken up with zeolites… We can go on
like this all day. Therefore there is a whole host of companies that call upon
the aid of crystallographers. In our laboratory part of the applied research
is related to problems in biomedicine and pharmacology, for which we
crystallize proteins and study the crystallization of medicines. 

S@l: Can you tell us something about the importance
of modelling in your research? 

The use of modelling is very important in
research. It is very useful to create analogies that
make your research simpler but keep, as much
as possible, the essence of the problem to be
solved. We make analogical models in the lab
but also numerical modelling using computers.
And certainly modelling is also crucial to teaching
complex thinking in an understandable way.

S@l: You were scientific advisor for the film
“The mystery of the giant crystals”. We are looking
forward to seeing a few extracts of this film during
your Christmas Lecture – but how did you experience
the descent into this Cueva de los Cristales de Naica?

The formation of the giant crystals of Naica is one
of the most stimulating investigations of my life.
I was mesmerized by the beauty of the crystals
in the cave and at the same time drained, almost
cooked by the hot and wet atmosphere of the
cave. Every time we entered the cave to study
the crystals we lost almost two kilograms of
water during the brief ten minutes we were able
to stay inside. But we were willing to go in again
and again with the excitement of children.

S@l: Thank you for this interview, and see you on
December 13, 3pm, auditorium Pieter de Somer! t
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Biomorphs: non-biological curvy crystals created in the lab.

Juanma Garcia Ruiz at Naica.

Cave of Crystals Naica.
Photo Javier Trueba -
Madrid Scientific Films

More information on the series of lectures on
crystallography: 

8 wet.kuleuven.be/wetenschapinbreedbeeld/
jaarvandekristallografie



SCIENCE@KULAK

Sinds oktober 2011 schrijven de studenten van
de opleidingen wetenschappen zich te Kortrijk in,
met het perspectief er hun volledige bachelor -
opleiding af te werken. Dit betekent natuurlijk
dat 2014 het jaar is met de eerste te Kortrijk
afgestudeerde bachelors in de wetenschappen.
Op woensdag 2 juli was het zover. 

Verdeeld over zes studietrajecten, nl. biologie, chemie (met allebei een optie
biochemie en biotechnologie), fysica, informatica en wiskunde werd aan
23 studenten de graad van Bachelor of Science uitgereikt, in aanwezigheid
van de campusrector en de decaan van de faculteit. Samen met, naar we
hopen nog een 10-tal afstudeerders voor de septemberperiode, vormen zij
de eerste generatie bachelors in de wetenschappen op Kulak. Ook de
faculteiten Geneeskunde en PPW op Kulak kennen afstuderende bachelors,
en dat reeds meerdere jaren. Met zijn allen samen studeren er in totaal meer
dan 100 jongvolwassenen af op onze campus.

De bachelorprogramma’s wetenschappen op
Kulak hebben enkele unieke kenmerken. Zo is er
geen sprake van een minor, maar wordt een even
grote keuzeruimte in elke opleiding ingevuld met
een profiel (lerarenopleiding, technologie of
management) en is er sprake van coherente
bundels keuzevakken. Een achttal studenten
werkte het voorbije jaar aan een projectstage in
de onderzoeksomgeving van diverse bedrijven of
instellingen. Maar liefst vier studenten brachten
een volledig semester van hun studie door
aan de Leidense Universiteit in Nederland.
Meerdere studenten die Kulak verlaten,
opteren volgend jaar voor een internationaal
studieverblijf.

KU Leuven Kulak: een basiskamp voor de wijde
wereld. Hoeft het nog gezegd? t

De allereerste bachelorpromotie
Wetenschappen op KU Leuven Kulak!
DOOR PAUL IGODT
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Alle afstuderende bachelors van Kulak.



Tijdens de postersessie van de bachelorprojecten
in de eerste master chemie stelden alle studenten
aan hun medestudenten en de professoren,
postdocs en doctorandi van het Departement
Chemie hun project voor. Na de sessie werd de
beste poster (met als criteria zowel de vormgeving,
inhoud als verdediging van de poster) bekroond.
Stijn Raiguel won de posterprijs 2014.

De prijs Chemici Leuven ter waarde van 250 euro
voor de beste masterstudent chemie gaat naar
Simon Hallaert. In de richting biochemie en
biotechnologie gaat de PDL-Chemici Leuven prijs
naar Annelies Wouters. 

De prijs van de Koninklijke Vlaamse Chemische
Vereniging KVCV gaat voor de studierichting
chemie naar Marie-Paule Van den Eede en voor
de studierichting biochemie en biotechnologie
naar Michelle Stakenborg. t

Scientica, de Leuvense studentenkoepel voor wetenschapsstudenten,
toonde zich naar jaarlijkse gewoonte weer van haar meest educatieve
kant. In plaats van de traditionele lezing werd er dit jaar een heus debat
op poten gezet. Vanuit het kamp van de geologen kwam het idee om
het eens over schaliegas te hebben. Dit chemisch-geologisch proces
met potentieel grote ecologische en regionale impact zou geen
wetenschapper onberoerd laten. Toen enkele weken later het media -
circus begon omdat de KU Leuven nu zelf een onderzoeksgroep zou
opstarten wisten we dat dit onderwerp een schot in de roos was. 

Aan de dis bevonden zich vier sprekers met elk een andere optiek.
Er was professor Swennen, die het onderzoek leidt. Er was Mia Van
Drongen, milieu-activiste bij Climaxi. Michiel Dusar van de geologische
dienst wist ons veel te vertellen over voorgaande pogingen met
alternatieve energiebronnen. Hermes Sanctorum, parlementariër bij
Groen, zei op het laatste moment af om zijn parlementaire plicht
te vervullen, maar voorzag ons wel van een vervanger van formaat:
Donaat Cosaert. Prof. Manuel Sintubin bleek de ideale moderator te zijn.
Met een combinatie van geologische kennis en een groot gevoel voor
actualiteit wist hij ons te gidsen langs alle aspecten van deze
gecontesteerde nieuwe energiebron.

Het werd qua opkomst en qua
inhoud een uitzonderlijk succesvolle editie.
Ook de babbel nadien, onder begeleiding
van door de faculteit gesponsorde cava in
de prachtige museumzaal van het Zoölogisch
Instituut, was erg aangenaam. Dat doen we
volgend jaar nog eens over. t

Niels Debonne – Secretaris Scientica
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Nellie Konijnendijk

Who is
this lady? 
The last edition of science@leuven
featured an interview with Nellie
Konijnendijk, PhD student in the
Biology Department and active
promoter of women in science.
Unfortunately her full name was
never mentioned in the interview.
We apologize to Nellie and to all
readers who have been wondering
ever since June… t

Ontdekker van de big bang
theorie in de schijnwerpers 
Op 7 mei onthulde KU Leuven een gedenksteen ter ere van Georges
Lemaître, baanbrekend wetenschapper en de eerste die aantoonde dat
het heelal uitdijt. In 1927 publiceerde Georges Lemaître zijn theorie over het
uitdijende heelal. Hij was daarmee de eerste die theoretisch én praktisch
aantoonde dat het heelal steeds groter wordt. Later werd hij daarin gevolgd
door zijn tijdsgenoten, waaronder Edwin Hubble en Albert Einstein.
Ter ere van Lemaître werd een gedenksteen aangebracht aan het
Premonstreit College, Naamsestraat 40. Daar bevindt zich het bureau

waar Lemaître zijn theorieën
bedacht en neerschreef.
De onthulling van de gedenksteen
gebeurde in aanwezigheid van
burgemeester Tobback. 

De onthulling van de gedenksteen
was de afsluiter van een colloquium
over kosmologie met nationale en

internationale sprekers van onder andere het ESA. Het colloquium ging
ook verder in op het leven en de verwezenlijkingen van Georges Lemaître.
Het geheel werd afgesloten met een receptie in Museum M. t

Een walvis in de stad
De collecties van de Leuvense Faculteit Wetenschappen 
Nathalie Poot, Geert Vanpaemel en Siska Waelkens

In dit boek, uitgegeven door Universitaire Pers Leuven, wordt het verhaal
van de faculteit verteld vanuit het perspectief van haar materiële erfgoed.
Sinds het ontstaan van de Faculteit Wetenschappen in 1817 vormden de collecties
de ruggengraat van onderwijs en onderzoek in de verschillende disciplines. De vorming,
uitbreiding en ordening van de collecties leunden nauw aan bij de wetenschappelijke
activiteiten van de betrokken hoogleraren. Bezoekers werden trots rondgeleid in
de natuurhistorische musea met specimens vanuit de hele wereld, het natuurkundig
kabinet met wetenschappelijke instrumenten of de prille laboratoria voor chemisch
onderzoek. De geschiedenis van deze collecties weerspiegelt de ingrijpende
veranderingen die de faculteit hebben getekend: niet alleen oorlogen en splitsing,
maar ook een grondige evolutie in wetenschappelijke praktijk. 

n Nathalie Poot verzamelde en bewerkte het materiaal als wetenschappelijk
medewerker van de Commissie Academisch Erfgoed van de KU Leuven.

n Geert Vanpaemel is wetenschapshistoricus en voorzitter van de Commissie
Academisch Erfgoed.

n Siska Waelkens is stafmedewerker wetenschapscommunicatie van de Faculteit
Wetenschappen. t

Meer info: 8 wet.kuleuven.be/wetenschapinbreedbeeld/walvisindestad

Een walvis in de stad telt 72 pagina's
en is mooi geïllustreerd.
Om dit boek te bestellen, stuurt u een
mail met uw naam en volledig adres
naar info@wet.kuleuven.be
U ontvangt een factuur voor een
bedrag van 22 euro + BTW.30



Winnaars Vlaamse
Wiskunde Olympiade 

Op 21 mei werden de winnaars van de Vlaamse
Wiskunde Olympiade bekend gemaakt en dit uit
een groep van ongeveer 20.000 deelnemende
jongeren. Jef Laga van het Sint-Jozefcollege
te Turnhout en Pieter Senden van de Leiepoort
campus Sint-Hendrik te Deize wonnen de
eerste prijs. Jef Laga was zelfs al drie jaar
op rij ononderbroken finalist en dat niet alleen,
hij is ook één van de drie Nederlandstalige
deelnemers die deel zal uitmaken van het
Belgische team voor de International
Mathematics Olympiad – Selectie 2014.
Samen met hem zullen Klaas Parmentier van het
O.L.V.-college campus Bevegem te Zottegem
en Jeroen Van Hautte van de Bernardusscholen te
Oudenaarde de Belgische driekleur verdedigen
te Kaapstad (Zuid-Afrika). t

Jos Bouckaert-
medaille voor
Dominique Jacques

Dominique Jacques van de Afdeling Geologie
van de KU Leuven heeft de Jos Bouckaert-
medaille (editie 2014) gewonnen voor zijn artikel
‘Syn-to late-orogenic quartz veins marking
a retrograde deformation path in a slate belt:
Examples from the High-Ardenne slate belt
(Belgium)’, gepubliceerd met co-auteurs
Tine Derez, Philippe Muchez en Manuel
Sintubin in het Journal of Structural Geology.
De Jos Bouckaert-medaille wordt tweejaarlijks
uitgereikt aan een jonge Belgische of
internationale wetenschapper actief aan een
Belgische universiteit, voor een uitstekende
publicatie over een geologisch onderwerp.
De jury is samengesteld uit alle hoofden van
de eenheden Geologie aan de Belgische
universiteiten en de bestuursleden van de
Beroepsvereniging voor Leuvense Geologen,
die de prijs inricht ter nagedachtenis van wijlen
professor Jos Bouckaert. t

Alles voor Lena
Vlaamse film met medewerking van de Faculteit Wetenschappen 

Op 4 augustus startten de opnames van de Vlaamse langspeelfilm
'Alles voor Lena' met Koen De Graeve, Matteo Simoni en Robrecht
Vanden Thoren in de hoofdrollen. De Faculteit Wetenschappen
stond regisseur Lukas Bossuyt bij met advies en ondersteuning.
Professor Kristiaan Temst geeft meer uitleg over de samenwerking.

“In 'Alles voor Lena' ontdekt de briljante fysicaprofessor Viktor
(Koen De Graeve) samen met zijn postdoc in het jaar 2040 een manier
om e-mails terug te sturen in de tijd. Hij probeert zo het ongeval waarin
zijn geliefde Lena als kind verlamd geraakte ongedaan te maken.
Al gauw blijkt dat je zoiets niet zomaar ongestraft kan doen.

De film speelt zich grotendeels af in een fysicalaboratorium en omdat
men een zo realistisch mogelijke locatie zocht, is productie huis Caviar
bij ons terechtgekomen. Omdat er in het echte fysicalabo teveel
lawaai is van de pompen en de belichting er niet goed is, werd ervoor
gekozen om een fysicalabo na te bouwen in studiolokaal 01.11 in
De Molen, een lokaal met ramen aan drie kanten.

In de voorbije maanden hebben professor Margriet Van Bael, Stijn
Vandezande, Koen Schouteden en ikzelf apparatuur die momenteel
niet gebruikt wordt bij elkaar gezocht om een realistische opstelling te
kunnen voorzien. Hoofrolspeler Koen De Graeve is ook een halve dag
hier geweest om te zien hoe het werk in het labo eraan toe gaat.

Na de opnames in het fysicalab, werd er ook gefilmd in Leuven
centrum. Er werd een stukje straatbeeld omgetoverd tot hoe het in
2040 zou kunnen zijn: verkeersvrij, met groen in het midden ... ”

Met dank aan Nele Philips t

www.facebook.com/AllesvoorLena
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Professoren Margriet Van Bael en Kristiaan Temst adviseerden hoofdrolspeler Koen De Graeve
inhoudelijk bij het invullen van zijn rol.

Legende
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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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