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Beste nieuwsgierige science@leuven-lezer

Zopas verlieten drie enthousiaste 16-jarige meisjes
mijn kantoor. Ze wilden graag een interview
afnemen van een vrouwelijke hoogleraar, in het
kader van hun schoolproject werk rond beter
genderevenwicht in de natuur weten schappen.
Ze hadden geen idee wat sterrenkunde inhoudt
en al helemaal niet dat het zo mooi wiskunde,
natuurkunde, chemie en informatica combineert.
Die interdisciplinariteit sprak hen wel aan. Er lopen
tal van mooie interdepartementale activiteiten aan
onze faculteit, zoals het STUUR-project beschreven
door collega De Feyter in het editoriaal van de
vorige science@leuven. Alleen, de maatschappij en
onze schoolgaande jongeren horen er weinig over.
Jammer, en reden te meer om Ladies@Science,
het prachtige initiatief dat vorig jaar startte
aan onze faculteit, te herhalen en in schaal
te vergroten. En natuurlijk moeten we ook
iets (anders) doen voor de Boys@Science...

De visibiliteit van de wetenschapper in de
secundaire scholen en in de maatschappij
kan beter en daar willen wij graag aan werken.
Onlangs las ik een rapport van bedrijfsleiders
waaruit bleek dat onze opgeleide wetenschappers
erg competent zijn, maar moeite hebben om hun
werk op een boeiende, begrijpbare en bondige
wijze voor te stellen aan toehoorders die zelf niet
actief zijn binnen het thema. Visibiliteit van en door
de jonge onderzoekers aan onze faculteit zal dan
ook hoog op de agenda staan de komende jaren.
“Breek uit jezelf” klinkt het in een populair lied.
De facultaire PR-medewerkers zullen onze
doctorandi en jonge postdocs begeleiden
om dat wel te durven en te realiseren.

Dit nummer biedt u enkele prachtige voorbeelden
van wetenschapscommunicatie en outreach,
waarbij wetenschappers de hand reiken naar een
breed publiek van bioscoopbezoekers, kinderen
en bloggers. Het illustreert hoe outreach op heel
diverse manieren succesvol kan zijn. Vaak krijgen
we het excuus te horen van collega’s dat ze
“niet geschikt zijn” voor outreach activiteiten of,
nog erger, dat ze er geen tijd voor hebben.
Onzin natuurlijk, zulke veel te gemakkelijke
uitvluchten. 

Als een academicus niet geschikt blijkt voor
onderwijs of onderzoek, twijfelt niemand eraan
dat remediëring hard en dringend nodig is... 

Jonge en minder jonge academici horen op
minstens drie vlakken actief te zijn. Hun prestaties
in onderzoek en onderwijs krijgen terecht veel
aandacht en worden nauwkeurig opgevolgd door
studenten en door beoordelingscommissies.
Maar wat met hun activiteiten op het derde vlak,
“Wetenschappelijke Dienstverlening” heet dat dan.
De benaming alleen al... hoeveel saaier kan het
nog klinken?... En laat ons nu eerlijk zijn, of wij
op dat vlak heel veel of weinig of zelfs niets
ondernemen, het zal niet veel uitmaken bij
evaluaties of bevorderingsaanvragen. Er wordt
niet eens gepeild naar de activiteiten van outreach.
Als we daarover iets kwijt willen, dan moet het
maar kort in het allerlaatste vrije invulvak van een
dossier. Waarom bij een bevraging niet meteen
met de deur in huis vallen en als eerste vragen
welke concrete rol je als wetenschapper speelde
op maatschappelijk vlak? Zulke openingsvraag
zou diversiteit alvast aanwakkeren en onder de
aandacht brengen. Dit als tip voor de KU Leuven-
bestuurders om de evaluaties van hun academici
te moderniseren.

De nieuwe facultaire beleidsploeg doet daarnaast
ook een warme oproep aan het academisch,
technisch en administratief personeel van de
faculteit, om bij te dragen aan communicatie en
outreach. Wie graag meewerkt, met of zonder
drempelvrees, kan zich per e-mail melden via
communicatie@wet.kuleuven.be met een korte
omschrijving van de interesse en waarom niet,
al wat suggesties doen. Alvast hartelijk welkom
in de facultaire Communicatie en Outreach-ploeg.

Conny Aerts, vicedecaan Communicatie &
Outreach

Foto: © KU Leuven - Rob Stevens
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De film speelt zich af in en om de universiteit, en
omdat ze een zo realistisch mogelijk beeld wilden
neerzetten van dat milieu, hebben de makers van
de film dankbaar gebruik gemaakt van deskundig
advies van een vierkoppige delegatie van
onderzoekers van het Departement Natuurkunde
en Sterrenkunde: Margriet Van Bael, Kristiaan
Temst, Stijn Vandezande en Koen Schouteden. 

Koen Schouteden was er helaas niet bij, maar de
drie anderen konden nog wat extra tijd vrijmaken
voor een interview met science@leuven.

S@l: Hoe is de vraag om als wetenschappelijk
adviseur op te treden bij jullie terecht gekomen?

KT: De vraag kwam via de faculteit: kunnen wij
ondersteuning verlenen voor een film over een
fysicaprofessor? De oorspronkelijke vraag was,
of we een geschikte laboruimte ter beschikking
konden stellen. Omdat ik op dat moment de
verantwoordelijkheid had voor PR-activiteiten
van de faculteit, dacht ik dat het iets voor ons

was. Ergens halfweg 2013 is de regisseur van de film, Lukas Bossuyt,
bij ons langs gekomen. We zijn met hem het gebouw gaan verkennen,
en in het Ionen- en Moleculaire Bundellaboratorium (IMBL) herkende hij
wat hij zocht. 

SV: Later zijn ze dan meer in detail komen kijken, toen ze het draaien zelf
begonnen voor te bereiden. Toen bleek dat het IMBL op zich niet geschikt
was als setting voor een film: er is te veel lawaai, het licht is fout,
eigenlijk vonden ze alleen de apparaten en opstellingen goed. 
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Alles voor een film 

Op 4 augustus 2014 startten in het Kasteelpark
Arenberg de opnames van de Vlaamse langspeel -
film ‘Alles voor Lena.’ Een hoogleraar in de fysica,
gespeeld door Koen De Graeve, ontdekt een
manier om e-mails te versturen naar het verleden.
Via die weg probeert hij het ongeval te verhinderen
waarbij zijn geliefde Lena als kind verlamd raakte.
Maar het verleden veranderen blijkt een linke zaak.

DOOR SISKA WAELKENS



KT: Ondertussen hadden ze ook een toezegging
voor het gebruik van een lokaal vlak bij De Molen,
een lokaal met veel natuurlijk licht en een
decoratieve wenteltrap, en was de vraag aan ons
of we konden helpen om dat lokaal er te laten
uitzien als een realistisch laboratorium. Dus zijn
we beginnen uitkijken naar apparatuur die in de
periode van het draaien niet gebruikt zou worden.

MVB: Voor ons was het erg motiverend dat ze
een fysica laboratorium wilden laten zien dat voor
een wetenschapper herkenbaar was. Ze wilden
echt een juist beeld geven van het leven van
een onderzoeker in de fysica, met een correcte
setting. 

S@l: De samenwerking ging na verloop van tijd ook
een stuk verder?

KT: Ze vroegen ons ook om stukjes van het
scenario te bekijken. Hoe verloopt een conversatie
tussen een prof en een jonge postdoc, wat zeggen
die mensen tegen elkaar? Hoe worden resultaten
van een experiment in grafieken gegoten? 

MVB: In de film is een belangrijke weten schap -
pelijke ontdekking een sleutelmoment, en ook
voor vragen daarover zijn ze bij ons te rade
gekomen. 

Als er zo’n doorbraakmoment is in je onderzoek, hoe reageer je daarop?
Hoe verloopt dan de wisselwerking met de jonge medewerkers? Of nog
zoiets: hoe verloopt een les? 

SV: En dan was er nog het toekomstaspect. Het verhaal speelt zich af in 2040,
en ook daarvan wilden ze een realistisch beeld geven. Dat futuristische is op
zich geen groot punt in de film, maar het is wel aanwezig. 

Dus hebben we ons zitten afvragen wat er nog
hetzelfde gaat uitzien over 25 jaar, en wat anders
gaat zijn. Dingen zoals de roestvrijstalen kamers
waarin wij experimenten uitvoeren in hoog
vacuüm, daarvan zijn we wel zeker dat die nog
gebruikt zullen worden. Die dingen zijn trouwens
onverslijtbaar, de kans is groot dat we nog met
dezelfde exemplaren zullen werken als vandaag.
Maar de randapparatuur zal er anders uitzien:
de interface, randapparaten zoals pompen…
Dus moesten we allerlei dingen proberen
te voorspellen, zoals hoe groot een computer -
scherm zal zijn in 2040, en welke grafieken
daarop zullen verschijnen.

MVB: Daarvoor heeft Koen Schouteden een
belangrijke bijdrage geleverd. Hij heeft allerlei
beeldmateriaal geproduceerd dat op de
beeldschermen in de film verschijnt: grafieken en
curves, filmpjes, een hoop fancy prentjes maar
wel altijd realistisch. 

KT: We hebben ons ook wel geamuseerd
door daar wat inside jokes in te verwerken.
Waarschijnlijk zal niemand het zien, maar in dat
labo hangen affiches met de aankondiging van
een grote conferentie die plaatsvindt in 2040, met
ons vieren als organisatoren (inmiddels emeriti…).
Het idee om affiches en wetenschappelijke
posters op te hangen, kwam van de coördinator
van de setopbouw, Max Van Essche. Hij heeft
ook het IMBL bezocht, en hij was degene die zei
dat dat als locatie totaal onbruikbaar was.
Het was interessant om te zien met welke ogen
deze man door onze labo’s wandelde, hoe hij
allerlei dingen oppikte die hij nodig had om de
realiteit van de filmset op te bouwen. Hij heeft
massaal veel foto’s gemaakt, en heeft ons dan
een lijst bezorgd met de dingen die hij van ons
graag wilde krijgen: een vat met vloeibare stikstof,
al die kabels die onze opstellingen zo’n rommelig
uitzicht geven. En affiches, dus; dat is een
element van ons dagelijks decor waar wij ons niet
meer bewust van zijn, maar dat blijkbaar in zijn
ogen wel bepalend is. 

MVB: Wij kijken altijd een beetje verlegen naar
de chaos als mensen onze labo’s bezoeken,
maar Max wilde precies dat element meenemen
naar de set.

SV: Dat chaotische is ook echt eigen aan ons
onderzoek. Onze opstellingen zijn samen gesteld
uit een aantal aangekochte stukken, maar ze zijn
ook organisch gegroeid. u

V.l.n.r.: prof. Kristiaan Temst, Koen Schouteden, Stijn Vandezande en prof. Margriet Van Bael.
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Dan staan daar dure gesofisticeerde apparaten
aan elkaar geschakeld, en gebruiken we een stuk
zilverpapier om iets af te dichten. Dat soort huis-,
tuin- en keukenoplossingen vind je overal in
de meest geavanceerde labo’s.

S@l: Hebben jullie ook effectief meegeholpen bij
de opbouw van de set?

SV: Neen, daar hadden ze een eigen ploeg voor.
Wij fantaseerden over hoe elektronica van
2040 er zal uitzien, zij maakten al die dingen.
Wij leverden losse stukken apparatuur,
zij bouwden dat aan elkaar. Ik vond het knap
gedaan, het resultaat zag er echt realistisch uit
en goed uitgewerkt in de details. Aan het kantoor
van de prof uit de film zie je een cover hangen
van een toptijdschrift, ik weet niet meer of het
Nature of Science was, met het gezicht van
Koen De Graeve op de cover. 

MVB: Koen De Graeve is overigens een halve
dag bij ons in het labo geweest om te observeren
hoe het er aan toegaat. Dat was een prettig
bezoek. Hij stelde echt pertinente vragen,
vooral over wat wij concreet doen, hoe wij in
verschillende situaties reageren. Hij wilde zich
inleven in de sfeer, hij heeft met heel veel mensen
gesproken die dag. En hij is trouwens ook
oprecht geïnteresseerd in fysica. Voor de
ontdekking in de film speelt het Casimir-effect
een belangrijke rol. Dat is niet zo’n eenvoudig
intuïtief effect, maar hij wou dat echt begrijpen
en we hebben dat zo goed mogelijk uitgelegd.

S@l: Kunnen jullie dat misschien nog eens overdoen
voor ons?

SV: Het Casimir-effect treedt op als je twee platen
in hoog vacuüm heel dicht bij elkaar brengt.
Je moet weten dat vacuüm niet een ruimte is
met helemaal niets er in. Eigenlijk is vacuüm
een combinatie van deeltjes en antideeltjes,
er is een voortdurende creatie en annihilatie
van deeltjes in vacuüm. 

MVB: En als je in zo’n ruimte twee platen dicht
bij elkaar brengt, dan vinden in de ruimte tussen
de platen minder van dergelijke “bewegingen”
plaats. Dat heeft te maken met ruimtelijke
beperkingen, te vergelijken met staande golven.
Bij een snaar met een bepaalde lengte zijn er
slechts een aantal trillingsfrequenties mogelijk,
zo zijn er ook in de beperkte ruimte tussen de
platen minder mogelijke interacties tussen

deeltjes en antideeltjes. Daardoor ontstaat er een soort druk van buiten
de platen, waardoor ze naar elkaar toe worden geduwd.

KT: Klassiek wordt dat vergeleken met twee schepen die langszij liggen op
de open zee. Ook daar heb je het effect dat er zich tussen beide schepen
maar een beperkt aantal types golven in stand kunnen houden, terwijl in de
open zee alle mogelijke golven kunnen bestaan. Daardoor worden die twee
schepen tegen elkaar geduwd. Koen De Graeve heeft ons bij zijn bezoek
helemaal uitgevraagd over het Casimir-effect, en we zijn tot bij onze
specialist ter zake, Alexander Volodine, geweest die hem slides heeft laten
zien van metingen van het effect. 

MVB: Hij vond het belangrijk dat hij in de film niets moest zeggen dat hij
zelf niet begreep. 

S@l: Wat vonden jullie van het scenario?

KT: We zijn niet alles te weten gekomen, enkel de grote lijnen van het verhaal,
al hebben we ons wel in detail over alle conversaties tussen wetenschappers
gebogen. Ik vond het een sterk scenario. Er zijn al veel “what if”-verhalen
verzonnen en verteld. Maar dit verhaal heeft iets extra. Er zit een plausibele
en consistente uitleg achter het tijdreis-effect. En de wetenschapper
wordt op de eerste plaats opgevoerd als een mens. Hij doet een straffe
wetenschappelijke ontdekking, en hij gebruikt die om iets teweeg
te brengen in zijn eigen leven.

MVB: Het is geen film over wetenschap, het is een romantisch verhaal
ingebed in die speciale omgeving. Dat geeft originele invalshoeken. Ik ben
echt ontzettend benieuwd naar het eindresultaat. De film komt pas in het
najaar van 2015 in de zalen, de postproductie neemt nog een hoop tijd
in beslag. Maar ik zit nu al te popelen.

SV: Ik vond de personages ook interessant. De jonge postdoc, gespeeld door
Robrecht Vanden Thoren, vormt een contrast met het ernstige personage
van Koen De Graeve. De film heeft een behoorlijk zware thematiek, en dan
kan zo’n personage met een grappigere uitstraling welkom zijn.

IN BEELD
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KT: Dat personage van Robrecht is toch ook een
type onderzoeker dat wij herkennen, de speelse
wetenschapper die geregeld eens iets zots probeert.

S@l: Hebben jullie het draaien van dichtbij
meegemaakt?

KT: We waren er bij op de allereerste draaidag
in het lokaal bij De Molen. Ik was enkele dagen
daarvoor al gaan kijken toen ze de set aan het
opbouwen waren – en op die draaidag stond er
ineens een echt labo. Het zag er zo goed uit,
dat we ons afvroegen of we al die uitstekende
apparatuur echt wel konden missen. Dan is er
nog een setbezoek geweest waar ook de pers
op uitgenodigd was. Toen gaf Koen De Graeve
les aan een groep studenten en werd zijn les
onderbroken door Robrecht die kwam binnen -
vallen met het bericht van de doorbraak in het
onderzoek. We waren nog uitgenodigd voor
een derde dag, een straatscène in de Willem
de Croylaan, maar daar hebben we moeten
verstek geven.

MVB: Op de dag dat hij les moest geven, is Koen
De Graeve nog komen vragen hoe hij de naam van
een bepaalde wetenschapper moest uitspreken.
Hij wilde het graag tot in de details juist hebben.

SV: Voor regisseur Lukas Bossuyt moet het
een heel intensief proces zijn geweest. Het is zijn
eerste langspeelfilm, hij heeft zelf het scenario
geschreven. Dat moet best heftig zijn. Maar ik
heb ook staan kijken hoe zorgvuldig dat hele
draaiproces is georganiseerd. Alles ligt vast
tot in de details, alles is zeer goed doordacht.

MVB: Voor elk draaidag is er een gedetailleerd
logboek, waar alles in staat wat er moet gebeuren
en wie er verantwoordelijk voor is. Daar staan ook
dingen in zoals welke tas een personage moet bij
zich hebben voor een bepaalde scene, en heeft
hij ze in de hand of over de schouder.

S@l: We hebben al veel gezegd over wat jullie als
wetenschapper voor zo’n film kunnen betekenen.
Maar wat kan de film voor de wetenschappers
betekenen?

MVB: Het is in elk geval een uitstekende zaak
voor het imago van wetenschappers. We slepen
hardnekkige clichébeelden mee, die bijvoorbeeld
in strips worden bevestigd. Hier zie je op de eerste
plaats mensen, die toevallig ook wetenschappers
zijn, en je ziet wat ze doen en hoe hun omgeving
er uit ziet. 

KT: Het zal zeker helpen tegen die stereotype beeldvorming. We vonden
het erg verfrissend hoe de filmmakers er van bij het begin iets realistisch
van wilden maken.

SV: De film toont wetenschap in een ander daglicht, als een bezigheid
van mensen. Ze tonen met nadruk de positieve kanten: wetenschappers
beleven plezier aan hun werk, ze kunnen er hun ambitie in uitleven,
ze kunnen samen genieten van hun succes.

MVB: En tegelijk zijn zij gewoon mensen zoals alle andere, met een gezin,
en met grote en kleine problemen.

SV: Als promotie voor wetenschap kan het dus tellen, al blijft het een film.
In werkelijkheid denk ik niet dat we in 2040 op basis van het Casimir-effect
e-mails naar het verleden zullen kunnen sturen.

KT: Maar terwijl ze bezig waren met de preproductie, is er een paper
verschenen van een team uit Cambridge, dat aantoont dat het Casimir-
effect kan zorgen voor de stabilisatie van wormgaten. Dat je een wormgat
in de tijd kan gebruiken om te mailen naar het verleden, blijft vooralsnog
theorie, maar de context is geloofwaardig.   

S@l: Hoe kijken jullie terug naar dat hele project, nu het uit jullie handen is?

KT: Wijzelf hebben er vooral veel plezier aan beleefd. We hebben er een hoop
tijd in geïnvesteerd, maar het was leuk om te doen. Het was bij momenten
erg intens: Stijn heeft dagen en weken doorgebracht met materiaal bij
elkaar zoeken, Koen met figuren ontwerpen en maken. Maar ik denk dat wij
het allemaal erg verrijkend vonden. De interactie met heel professionele en
ook hartelijke mensen als Lukas, Koen en Max was echt fijn.

MVB: Die eerste draaidag was een hectisch moment voor iedereen die
bij de opnames betrokken was. Toch namen ze de tijd om ons hartelijk
te verwelkomen, we konden merken dat ze echt dankbaar waren.

SV: Met veel van wat we doen, bereiken we maar een klein publiek.
Dit was echt een kans om iets aan te bieden aan een breder publiek.
En zoals Kristiaan al zei: we hebben er heel veel plezier aan beleefd.

S@l: We kijken uit naar de film! t

Koen De Graeve als fysicaprofessor in gesprek met doctoraatsstudent Robrecht Vanden Thoren. 
© Jo Voets
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GeoMobiel, een initiatief van UGent, KU Leuven en VUB, trekt dit jaar
door Vlaanderen! In scholen worden vier verschillende geo-ICT modules
aangeboden, meer bepaald over fotogrammetrie, GIS, topografie en
teledetectie. Leerlingen van de derde graad secundair onderwijs maken er
kennis met een aantal technische snufjes, gaan hier actief mee aan de slag,
staan versteld van het resultaat, en leren dat je verder kan studeren in
geografie of geomatica, of zelfs een onderneming kan opstarten
in de geo-ICT-sector!

Het project loopt tot juni volgend jaar. Inschrijven voor de GeoMobiel
is nog steeds mogelijk! Surf hiervoor naar www.geomobiel.be t

GeoMobiel:
met geo-ICT aan de slag!
DOOR AN STEEGEN, JEROEN STIERS

In de module fotogrammetrie simuleren we een vliegtuig dat
flatgebouwen overvliegt: hoe kan daaruit de hoogte van de
flatgebouwen afgeleid worden? 

Niveau opstellen, daarna meten, noteren en
baak vasthouden: als team komen ze er wel in
de module topografie.

Leerlingen gaan aan de slag met hun metingen: eerst nadenken,
daarna ingeven op de computer.
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Een resultaat voor de module topografie: de plattegrond
van de school wordt ingetekend op het GRB (Grootschalig
Referentiebestand).

Aan de slag met satellietbeelden en GIS: hoeveel groen
is er in Brussel aanwezig? 

Het geo-labo past zelfs in het muzieklokaal! We nemen echt alles mee naar uw school.

Op basis van twee foto’s je school in 3D voorstellen:
een mooi resultaat!

Onderzoekend leren: alle mogelijkheden van het toestel worden
grondig uitgetest.
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Carolien Dirix geeft sedert tien jaar practica en
oefeningen in de chemie aan studenten van diverse
pluimage. Science@leuven laat haar graag aan het
woord over onderwijs, oriëntering en begeleiding
van studenten. 

S@l: Je hebt een opleiding in de biochemie?

Toen ik begon, was er nog geen bachelor-
masterprogramma in de biochemie en
biotechnologie. Ik heb een kandidatuur in de
chemie, en heb voor een licentie in de biochemie
gekozen, wel in de chemisch-biofysische richting.
Ik heb technieken als IR-spectroscopie en AFM
(atomaire kracht microscopie) gebruikt bij de
studie van insulinefibrillen. Die fibrillen lijken op
de amyloïdstructuren die ontstaan in de hersenen
van Alzheimerpatiënten. Analoog  aan de
ontvouwing van gewone eiwitten bij hoge druk
en temperatuur, bestudeerde ik de drukstabiliteit van deze fibrillen om
na te gaan welke interacties hierin belangrijk zijn. 

S@l: Je hebt ook een doctoraat gemaakt, was het een optie om in het onderzoek
te blijven werken?

Ik was zelfs niet helemaal overtuigd om aan een doctoraat te beginnen.
Pas afgestudeerd heb ik overwogen om een bijkomende opleiding milieu -
technologie te gaan doen, of de lerarenopleiding. Maar ik had nog nooit
les gegeven en wist niet of een onderwijscarrière iets voor mij was. En het
idee om het onderwerp van mijn licentiaatsthesis verder uit te werken,
was aantrekkelijk. Als doctoraatsstudent werd ik mee ingeschakeld voor
didactische taken en toen is alle twijfel over onderwijs verdwenen. Ik heb
mijn lerarenopleiding afgewerkt in het tweede en derde jaar van het doctoraat. 

S@l: Heb je een carrière als leraar overwogen?

Mijn stage in het secundair onderwijs is mij erg bevallen, maar de onderwijs -
ervaring op universitair niveau, met name practica geven, was toch nog
leuker. Na drie jaar doctoraat was er een vacature voor een praktijkassistent
chemie, en ik ben dus in die functie gestart. Tegelijk heb ik ook mijn
doctoraat afgewerkt, dat was wel een heftig jaar. 

S@l: Het mandaat van praktijkassistent, dat was
een tijdelijke functie?

Inderdaad, ik heb een aantal jaren als praktijk -
assistent meegewerkt aan de practica, met een
tijdelijk contract. Vanuit het departement wilde
men de continuïteit verzekeren, en daarom
werden wij vast in dienst genomen met een
ATP-statuut, vergelijkbaar met het statuut van
de monitoren. Met in totaal zo’n dertien mensen
vormen wij de Dienst Onderwijs & Ondersteuning
van het Departement Chemie. Daar zijn ook
een aantal labassistenten bij, die ervoor zorgen
dat de practica vlot kunnen verlopen. Zij zetten
het nodige glaswerk en ander materiaal klaar,
ze maken en controleren de nodige oplossingen,
ze bestellen tijdig producten en ze bouwen de
practica telkens om bij wissel tussen reeksen.
Wij geven practica aan studenten uit heel wat
richtingen: van de eigen faculteit maar ook
van de bio-ingenieurs, farmacie, biomedische
wetenschappen. De practicumzalen zitten bijna
constant vol. Zeker in het eerste semester is het
megadruk. Er zijn een zevental mensen met een
statuut zoals het mijne, vol- of deeltijds onderwijs -
ondersteuner verbonden aan het departement. 

“Wij geven practica aan
studenten uit heel wat
richtingen.”

Als ik me niet vergis, luidt onze officiële
functienaam “onderwijsgever practica en
oefenzittingen”, hoewel dat niet helemaal de
lading dekt. We doen meer dan practica en
oefenzittingen geven, we zorgen naast het puur
organisatorische aspect (uurrooster, reeksen …)
ook voor de opleiding en ondersteuning van
nieuwe assistenten die in de practica en oefen -
zittingen worden ingeschakeld, we helpen met
het opstellen en de verbetering van examens,
we implementeren wijzigingen in de practica en
doen risico-analyses. En ook buiten onze louter
didactische taken worden we ingeschakeld
als informator op SID-ins en infodagen of als
begeleider van projecten als Professor A.Toom. 

Chemie-onderwijs
in het labo
DOOR SISKA WAELKENS
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Ik heb ook meegeholpen aan het ZER (zelf evaluatierapport) van de opleiding,
ik ben reserve-ombudspersoon voor de opleidingen chemie en biochemie
en biotechnologie en ben waarnemend lid in de POC. Het is zeker niet zo
dat wij buiten de officiële lesweken bijna niets te doen hebben. We gebruiken
die tijd om allerlei randtaken te doen: opgavenbundels herwerken en
via TOLEDO ter beschikking stellen, presentaties maken, lesgeven in
de zomercursus… 

S@l: Zijn er in andere faculteiten mensen met dezelfde functie?

De bio-ingenieurs hebben een goed uitgebouwde Dienst Onderwijs -
ondersteuning met twee vaste docenten, die verder bemand is door
praktijk assistenten. Ik geloof dat ze in de Faculteit Psychologische
en Pedagogische Wetenschappen wel mensen hebben met hetzelfde
ATP-statuut en een gelijkaardige opdracht als wij. De monitoren hebben
ook een opdracht als onderwijs onder steuner, maar dat is toch iets anders.
Zij geven een aantal groepszittingen per semester maar hebben meer
individuele contacten met studenten. Daarnaast doen zij ook aan
studietrajectbegeleiding. 

Ik doe dit werk nu tien jaar, waarvan een zestal in het huidige statuut.
Ik vind die continuïteit nuttig, ik ben zelf zeker gegroeid in de functie.
Oefenzittingen voorbereiden gaat een stuk vlotter, je wordt meer creatief
in het aanbrengen van leerstof. Dat wij als ATP officieel geen titularis mogen
zijn van een OPO of OLA, daar blijf ik nogal gelaten onder. Het is wel voor
de studenten minder duidelijk wie te contacteren bij problemen in verband
met een bepaald onderdeel, want wij coördineren die onderdelen wel degelijk
en zijn dus de eerste contactpersoon. Maar of het een blijk is van het feit dat
ATP als minder waardevol wordt gezien, daar lig ik eigenlijk niet van wakker.
Die maatregel is opgelegd vanuit de centrale diensten van de universiteit.
Van de docenten waar we mee samenwerken en van de faculteit krijgen we
heus wel waardering.

S@l: Hoe verloopt de samenwerking met docenten van de OPO’s waar de practica
op aansluiten?

We zijn autonoom in hoe we de practica organiseren, de docenten hebben
er blijkbaar vertrouwen in. Als we iets wijzigen dan delen we dat uiteraard
mee. Soms gebeurt het ook dat een docent om een wijziging vraagt,
om VGM-redenen of omdat een onderdeel minder goed aansluit bij het
theoriegedeelte. Of soms krijgen we via de POC of een docent uit de
hogere jaren de opdracht om dit of dat aspect meer aandacht te geven.
Zowel inhoudelijk als praktisch is mijn ervaring dat de docenten waar we
mee samen werken een open blik hebben, nuttige feedback geven, en ons
de zelfstandigheid geven om het te organiseren zoals wij dat goed vinden.

S@l: Is er veel veranderd in de tien jaar dat je dit werk doet?

Op vlak van omgaan met veiligheid en labo praktijk is veel veranderd.
Het was altijd impliciet aanwezig, maar niet iedereen was daar altijd even
consequent in. Nu wordt daar steeds meer op gehamerd, ook de assistenten
moeten heel strikt alle regels volgen. 

Voor elk experiment moet er een risico-analyse
worden gemaakt, we moeten ons altijd afvragen
of we dat op de meest veilige en milieu vriendelijke
manier aanbieden, of we een schadelijk product
echt nodig hebben en hoe we het gebruik ervan
verantwoorden. Afvalverwerking was natuurlijk altijd
al zeer gecontroleerd in chemielabo’s, maar ook
dat is nu nog veel explicieter gereglementeerd
dan vroeger. Die aspecten van veiligheid en milieu
zitten ook sterk verankerd in de opleiding.
Studenten moeten echt goed weten waar ze mee
bezig zijn. Uiteindelijk is dat ook in het uitstroom -
profiel ontzettend belangrijk, de chemiesector
heeft mensen nodig die op de hoogte zijn van
veiligheid en milieubewust kunnen handelen.

En ja, ook de studentenpopulatie is wel
veranderd.

S@l: In welke zin? 

Ik voel mij plots oud als ik zoiets zeg, maar ik heb
toch de indruk dat het wiskundig inzicht van
sommige jongeren achteruit is gegaan. Ik wil
zeker niet veralgemenen maar sommigen slagen
er niet in om een vraagstuk correct te lezen en
te interpreteren of een eenvoudige vergelijking
netjes op te lossen. Dat is toch wel essentieel als
je voor een opleiding in de wetenschappen kiest. 
Wij zien veel studenten instromen die niet de ideale
vooropleiding hebben. Naar de oefenzittingen
komt niet iedereen, maar in de practica zien we
ze allemaal, want die moeten ze verplicht volgen.
Die slecht voorbereide studenten, daar steek je
veel tijd en energie in. Af en toe is er eentje
die van ver komt maar het met veel inspanning
toch haalt, en die extra gemotiveerde mensen zou
ik zeker niet willen verliezen. Maar veel studenten
weten niet goed waar ze aan beginnen, weten
niet hoe laag hun slaagkans is, en voor hen en
voor ons is dat geen fijne ervaring. Ik denk dat
een niet-bindende maar verplichte oriënterings -
proef nuttig zou zijn. Het zijn niet noodzakelijk
mensen uit het TSO die slecht voorbereid zijn:
studenten uit bijvoorbeeld de richting Industriële
Wetenschappen zijn bepaald goed opgeleid.
Ook veel mensen uit het ASO zouden baat hebben
bij een oriënteringsproef en een grondige reflectie
over hun resultaat. Nu komt het signaal dat de
gekozen studie niet gaat lukken, soms te laat. u
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Die “future self” lijkt mij een fijn idee voor iemand die heel bewust voor
een bepaalde studierichting kiest. Ook voor iemand die minder overtuigd is,
kan het een extra motivatie zijn. Maar zoals voor al die dingen die we extra
doen (extra opgaven van oefeningen, projecten rond peer-assisted learning…)
denk ik dat je ook hier weer vooral de gemotiveerde studenten bereikt die
eigenlijk al goed functioneren met de klassieke aanpak. De studenten die
de extra oefeningen het meest nodig hebben, “waren niet op de hoogte…”
Ik ben er zeker van dat we met zo’n initiatieven het onderwijs optimaliseren,
maar niet dat we de slaagpercentages doen stijgen.

S@l: Is dat frustrerend?

Maar goede studenten, voor wie dergelijke initiatieven niet strikt nodig zijn,
hebben er toch ook recht op dat wij als onderwijsgevers onszelf steeds
opnieuw uitvinden. 

Eigenlijk is gewoon het niveauverschil tussen de snelste en de traagste
studenten toegenomen. Er zijn nog altijd net zo’n slimme studenten als
vroeger met een prima vooropleiding. Maar aan wie niet de vereiste
basiswiskunde beheerst, gaat zowat de hele leerstof voorbij.
Studenten met slechte resultaten na het eerste semester worden door
de studietrajectbegeleider opgeroepen voor een gesprek om de opties
te bekijken. En er zijn er die niet komen opdagen… Ja, dat zou frustrerend
kunnen zijn. Maar wij letten er op dat we dat niet aan ons hart laten komen.
We mopperen daar eens lekker over bij een kop koffie, en dan kunnen we
er weer tegen. Het is gewoon jammer, want we zouden efficiënter
kunnen zijn.

S@l: Dank je wel voor dit gesprek. t

Pas na twee jaar krijgen studenten een bindend
studieadvies: als ze dan nog geen 50%
cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) hebben
gehaald, mogen ze niet verder doen. Het is geen
eenvoudig probleem. Iemand die na twee jaar
moet stoppen, heeft de gemeenschap veel geld
gekost dat we misschien beter zouden kunnen
besteden, maar anderzijds zijn er ook die mensen
die het ondanks een gebrekkige voorbereiding
toch halen, en die gewoon tijd nodig hebben
om bij te benen.  

S@l: Hebben jullie contact met de centrale
onderwijsdiensten van de KU Leuven? Wat denk je
bijvoorbeeld over de nieuwe onderwijsvisie, die de
“future self” van de studenten wil aanspreken in de
hoop ze aan te zetten tot meer diepgaand studeren? 

We hebben geen rechtstreeks contact met
de centrale diensten. Als er mails komen
met verslagen van de academische raad en zo,
dan kijk ik wel altijd grondig naar onderwijs -
gerelateerde zaken. Over wijzigingen in regel geving
met betrekking tot leerkrediet en toleranties,
bijvoorbeeld, moet ik als reserve-ombudsvrouw
goed op de hoogte zijn. Maar het is niet zo dat er
een platform is waar onderwijsondersteuners
van het terrein in discussie treden over
de onderwijsvisie van de KU Leuven.

WETENSCHAP & ONDERWIJS
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Nieuwe benoemingen en emeritaten

Vanaf 1 oktober zijn er aan de Faculteit Wetenschappen een aantal nieuwe docenten benoemd.

■ Departement Aard- en Omgevingswetenschappen
Afdeling Geologie: prof. dr. Gerardus Johannes Weltje, hoogleraar
Afdeling Geografie: prof. dr. Contanza Adriana Parra Novoa, docent tenure track

■ Departement Biologie
Prof. dr. Karl Farrow, docent deeltijds (10%)

■ Departement Chemie
Afdeling Kwantumchemie en Fysicochemie: prof. dr. Jeremy Harvey, gewoon hoogleraar

■ Departement Natuurkunde en Sterrenkunde
Afdeling Theoretische Fysica: prof. dr. Thomas Van Riet, docent deeltijds (10%) & docent tenure track
Prof. dr. Nikolay Bobev, docent tenure track
Afdeling Akoestiek en Thermische Fysica: prof. dr. Patrick Wagner, gewoon hoogleraar
Afdeling Kern- en Stralingsfysica: prof. dr. Lino da Costa Pereira, docent deeltijds (10%) & docent tenure track
Prof. dr. Thomas Duguet, hoogleraar deeltijds (10%)

■ Departement Wiskunde
Prof. dr. Johan Deprez, hoofddocent
Afdeling Meetkunde: prof. dr. Marco Zambon, hoofddocent

Prof. dr. Dirk Janssens ging per 1 oktober 2014 vervroegd op emeritaat. Hij zal volgend jaar samen met zijn collega’s in de bloemetjes worden gezet.
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De eerste Kulakbachelors

In juli 2014 heeft de Kulak voor het eerst een
“lading” gediplomeerde bachelors afgeleverd.
Science@leuven vond enkele Kulakbachelors die
nu de eerste fase van hun masteropleiding volgen
in Leuven bereid om over hun ervaring te praten. 

S@l: Dag Sofie Claerhout (biologie), Karen Verscheure (wiskunde),
Astrid Deryckere (biochemie en biotechnologie) en Tomas Opsomer (chemie).
Waarom zijn jullie eigenlijk aan de Kulak begonnen met jullie studies en zijn jullie
niet meteen in Leuven gestart?

Karen: Er zijn verschillende redenen waarom ik aan de Kulak begonnen ben.
Eerst en vooral sprak de kleinschaligheid mij aan. Je krijgt les in kleinere
groepen, zodat je beter begeleid wordt, en dat is zeker een troef.
Ook de afstand speelde een rol. Ik woon in Roeselare en het was voor mij
gemakkelijker om elke week naar Kortrijk te gaan in plaats van naar Leuven.
En ten slotte kende ik al een paar mensen die aan de Kulak gestudeerd
hadden en ik hoorde daar veel positieve reacties over. Uiteindelijk heb ik
zeker geen spijt van mijn keuze om eerst aan de Kulak te gaan studeren.

Sofie: Ik ben voornamelijk begonnen aan de Kulak omdat ik in Kortrijk woon.
Al was ik ook wel heel nieuwsgierig naar dat Kulak-gevoel waar iedereen
het altijd over heeft. En inderdaad, proffen staan heel dicht bij de studenten,
je leert mensen van heel wat verschillende studierichtingen kennen en je wordt
een hechte groep die dan samen naar de leukste studentenstad Leuven
kan trekken!

Tomas: Ook voor mij was de voornaamste reden dat de Kulak vlakbij is.
Ik heb die keuze zelf en heel erg bewust gemaakt omdat mijn ouders op die
manier niet gedurende vijf jaar een kot hoeven te betalen. Van het kotleven
kan ik nu tenslotte nog steeds enkele jaren profiteren. 

Astrid: Ik woon ook in Kortrijk, dus de keuze was snel gemaakt. Ik wou zelf
graag op kot, maar thuis kreeg ik het niet verkocht dat ik een richting die ik
in Kortrijk kan volgen, elders zou doen. 

Maar de kleinschaligheid heeft mij ook altijd wel
aangesproken. Met onze middelbare school
werkten we het laatste jaar samen met de Kulak
en dat was mij zeer goed bevallen. Ook ben ik
nog altijd zeer gelukkig met mijn beslissing om
mee naar Anseremme te gaan. Ik spreek nog
geregeld af met die vriendengroep en vooral
de eerste dagen aan de Kulak was dat mijn
redding; je kent al iemand om mee te gaan eten,
om 's avonds mee uit te gaan... Grotere groepen

als in Leuven zouden
het studeren en
de vriendschappen
minder intens maken.

S@l: Vind je het een
voordeel dat je in
Kortrijk je volledige
bachelorprogramma
hebt kunnen doen?
Waarom (niet)?

Karen: Ik vind dat
zeker en vast een voordeel. Op deze manier is
het mogelijk om nog een jaartje langer van de
voordelen van de Kulak te genieten. Nu heb ik
ook het gevoel dat ik een deel van mijn studies
volledig heb kunnen afsluiten in Kortrijk. Zo kan ik
met een volledig nieuw deel in Leuven starten.

Tomas: Waarom het in mijn ogen voordelig is
om drie jaar in Kortrijk te kunnen studeren,
sluit aan bij mijn antwoord op de vorige vraag.
En inderdaad, het is natuurlijk ook fijn om de Kulak
te kunnen verlaten met een diploma op zak.

Astrid: Het is zeker een voordeel om niet in het
midden van je opleiding ergens anders te moeten
beginnen. Ook voor het bachelorproject was het
leuk dat je al wat proffen en projecten kende.

Sofie: Voor mij was het grootste voordeel dat de
Kulak mij in het derde bachelorjaar de mogelijkheid
gaf om in Leiden (Nederland) te studeren, zo kon ik
die drie jaar in Kortrijk net wat spannender maken.
Al had die medaille ook een keerzijde: daardoor
verliep de communicatie voor mijn bachelorproef
minder vlot, en dat nadeel heb ik nog gevoeld tot
het einde van mijn derde jaar. Ook was de keuze
aan onderwerpen nogal beperkt, ik denk dat dat
in Leuven minder het geval is. u

Sofie Claerhout Karen Verscheure Astrid Deryckere Tomas Opsomer
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S@l: Welke verschillen zijn er in de studieprogramma’s tussen
Kortrijk en Leuven?

Sofie: Volgens mij zijn de studieprogramma’s voor de richting
biologie in Leuven en Kortrijk behoorlijk gelijklopend. Het enige
verschil dat ik zou kunnen bedenken is dat van het aantal
onderwerpen voor je bachelorproef.

Karen: Hele grote verschillen zijn er volgens mij ook bij wiskunde
niet. Een aantal vakken kunnen in de bachelor wiskunde in
Leuven gevolgd worden en niet in Kortrijk, en omgekeerd.
Op zich vind ik dat geen probleem. Je kunt in de master
vakken uit de bachelor opnemen die eventueel nodig zijn
om je voorkennis aan te vullen. Ikzelf heb in de Kulak de optie
onderwijs gekozen. De vakken in deze optie komen niet helemaal
overeen met de vakken die in Leuven gevolgd kunnen worden.
Dat heeft wel voor wat puzzelwerk gezorgd bij de overgang
van Kortrijk naar Leuven.

Tomas: Het grote verschil is dat je in Leuven een minor kiest
en in de Kulak een keuzeprofiel aangevuld met keuzevakken
uit een coherente bundel. De keuze lijkt in de Kulak daardoor
iets beperkter. Een ander verschil is dat je bij chemie in de
Kulak al tijdens het bachelorprogramma voor een bedrijfsstage
kan kiezen, en dat is natuurlijk een unieke ervaring. 

Astrid: Een aantal vakken werden in Kortrijk niet gegeven,
zoals gentechnologie, wat wij nu in de master moeten inhalen.
Maar voor de jaren na ons zal dat geen probleem meer zijn,
aangezien dat voor hen wel ingericht is. Ook is er een
wiskundevak dat mensen moeten inhalen die biochemie
studeerden via biologie met de moleculaire oriëntatie. 

Andere vakken dragen dan eventueel een andere naam,
maar de inhoud komt wel redelijk overeen. Ik ondervind zelf
geen problemen met betrekking tot leerstof. En ik denk eigenlijk
dat wij in Kortrijk al meer praktische ervaring opdeden in het lab.

S@l: Wist je van bij het begin dat je voor deze master zou kiezen, of heb
je daar in de loop van je bachelorjaren nog hard over nagedacht?

Tomas: Ik wist zo goed als zeker van bij het begin dat ik voor
master in de chemie zou kiezen.

Karen: Het enige waarvan ik zeker was, is het feit dat ik in het
onderwijs wil stappen. Pas op het einde van de grote vakantie
na de derde bachelor heb ik beslist welke master ik zou volgen.

Astrid: Zodra ik wist dat ik juist zat in de biochemie, was het
ook duidelijk dat ik de daaropvolgende master zou kiezen.
In de master kan je ook zodanig veel vakken kiezen, dat je in
principe iets totaal anders kan volgen dan een mede master -
student biochemie en biotechnologie.

Sofie: Ik had de richting biologie voornamelijk gekozen omdat
genetica mij heel erg aansprak, maar ook macrobiologie vond
ik echt interessant. In het begin van mijn bachelor wist ik dus
nog helemaal niet hoe mijn master er zou uitzien. Doordat ik
via de Kulak de kans heb gekregen om in mijn derde jaar een
minor biotechnology in Leiden te volgen, heb ik uiteindelijk mijn
master in de biologie meer microbiologisch en biotechnologisch
vormgegeven en daar ben ik de Kulak nog steeds heel
dankbaar voor.

S@l: We heten jullie nu alleszins heel erg welkom in Leuven en
wensen jullie veel succes in jullie master! t

SCIENCE@KULAK
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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



Prof. dr. Peter Lievens, decaan van de Faculteit
Wetenschappen, en dr. Jos B. Peeters,

voorzitter van de alumnivereniging
Science@Leuven, nodigen u van harte uit

op de jaarlijkse

Christmas Lecture

Giant Crystals of Naica:
the science behind the beauty

Prof. dr. Juan Manuel García-Ruiz

■ Zaterdag 13 december 2014 om 15u
Aula Pieter De Somer, de Bériotstraat 24,
Leuven
Aansluitend bij de lezing verwelkomen wij u
graag op de kerstreceptie.

Giant Crystals of Naica: the science behind the beauty

Prof. dr. Juan Manuel García-Ruiz
Laboratorio de Estudios Cristalográficos, Instituto Andaluz de Ciencias
de la Tierra, CSIC-Universidad de Granada, Granada, Spain

Crystals are everywhere in our daily life. However, in very few cases they
show themselves as the large polyhedra that fascinated mankind since
remote times. Even more bizarre is to find colossal crystals other than
those dreamed in literature and comics masterpieces. But there are
exceptions. The Cave of Giant Crystals in the Naica mine (Mexico) is one
of the most amazing displays of mineral beauty ever created by Nature.
In addition to the colossal crystals, which in some cases exceed eleven
meters in length and one meter in thickness, the scenery developed by
the crystalline beams of moonlight luster going through the darkness of
the cave, from the floor to the ceiling, is a unique example of harmony
based on crystal symmetry. But at the same time, deciphering the
mechanism of formation of these crystals is a fascinating challenge.
In this lecture prof. dr. García-Ruiz will deal with the scientific basis
for the formation of this remarkable phenomenon of mineralization.
The talk will be fully illustrated by microvideos from the movie
“The Mystery of the Giant Crystals”.

García-Ruiz et al., Geology, 35 (2007) 327–330.
Otalora & García-Ruiz, Chem. Soc. Rev., 43 (2014) 2013-2026. t

KRINGNIEUWS

Christmas Lecture

Programma en inschrijven: 

8 wet.kuleuven.be/christmaslecture 15

CAMPUSPRAAT

Op woensdagnamiddag 24 september was er een heel bijzondere groep
op bezoek in het Departement Natuurkunde en Sterrenkunde. Tien- tot
twaalfjarige (klein)kinderen van personeelsleden van het departement waren
die dag de “machten van tien”. Met een programma op maat konden zij
kennis maken met het departement. Zij werden meegevoerd in een visuele
reis die hen eerst ver in het heelal bracht om dan terug te vallen naar
de allerkleinste schaal van de atoomkern. Ze maakten kennis met de
Mercatortelescoop en kregen een demonstratie van de eigenschappen van
supergeleiders en vloeibare stikstof. Ze bezochten het Ionen- en Moleculaire
Bundellaboratorium en vervolgens de galmkamer en de dode kamer van het
laboratorium voor akoestiek en sloten hun ontdekkingstocht door de ruimtes
waar hun (groot)ouders werken af met een gezellig (verjaardags)feestje in
de cafetaria. Een fijne ervaring! t

Machten van tien



DOCTORATEN WETENSCHAPPEN Periode 1 augustus tot 31 oktober 2014

RICHTING DATUM NAAM TITEL THESIS PROMOTOR(EN)

■ CHEMIE 16/8/14 Tran NGUYEN NGUYEN Synthesis and spectroscopic properties of dendritic porphyrins W. Dehaen

■ FYSICA 26/8/14 Bram VANROY About the role of interfaces on the crystallization of M. Wübbenhorst / 
ultrathin polymer films S. Napolitano

■ FYSICA 26/8/14 Maarten MEES Modeling of nanostructured materials for energy A. Stesmans /
storage applications G. Pourtois

■ WETENSCHAPPEN 28/8/14 Veerle DEVULDER Development of a method based on multi-collector ICP-mass P. Degryse /
spectrometry for determination of the Boron isotopic signature F. Vanhaecke
of Roman glass aiming at provenance determination of its
flux raw material 

■ BIOLOGIE 29/8/14 Hanne DE KORT Adaptive differentiation in local tree species - implications for O. Honnay / 
climate change and seed zone delineation K. Vandepitte

■ BIOLOGIE 4/9/14 Guy VRANCKX Genetic diversity, gene flow and inbreeding in pedunculate oak O. Honnay / 
(Quercus robur L.) in fragmented forest stands B. Muys

■ BIOCHEMIE EN 5/9/14 Benedicte NUYTTENS Unraveling the platelet-specific function of DCBLD2 H. Deckmyn /
BIOTECHNOLOGIE K. Broos

■ CHEMIE 10/9/14 Tam NGUYEN MINH Computational study of silicon clusters doped by some M. Nguyen
main group elements 

■ BIOLOGIE 11/9/14 Yi LI Sucrose sensing and signaling mechanisms controlling F. Rolland / 
anthocyanin biosynthesis in Arabidopsis W. Van den Ende

■ CHEMIE 11/9/14 Pieter-Jan DEMEYER Engineering light-matter interactions with colloidal crystals K. Clays / T. Verbiest

■ BIOLOGIE 12/9/14 Suzana PAMPUROVA Identification and characterisation of candidate genes for P. Van Dijck / 
abiotic stress tolerance improvement in plants N. Avonce

■ GEOGRAFIE 22/9/14 Annemarie DEVIS Wind energy in Europe under future climate conditions. N. Van Lipzig /  
The statistical downscaling of a CMIP5 model ensemble M. Demuzere

■ BIOLOGIE 26/9/14 Wouter DE HAES Metformin-promoted lifespan involves mitohormesis L. Schoofs /
in C. elegans B. Braeckman /

L. Temmerman

■ GEOLOGIE 30/9/14 Katrijn DIRIX Geochemical soil survey as a proxy for ancient human activity P. Muchez /
at Sagalassos (SW-Turkey) P. Degryse

■ WISKUNDE 30/9/14 Anastasia BOIKO Powerful decameter radio bursts from the Sun and flare stars S. Poedts /
V. Melnyk

■ BIOLOGIE 3/10/14 Maarten VAN STEENBERGE Species and speciation in Tropheus, Simochromis and J. Snoeks
Pseudosimochromis: a multidisciplinary approach on a cichlid
radiation from Lake Tanganyika

■ BIOLOGIE 6/10/14 Karolina LASKOWSKA- The influence of binocular deprivation on the developmental L. Arckens / 
MACIOS gene and protein expression profiles in the central and peripheral M. Kossut

visual field representation in the primary visual areas of the cat 

■ BIOLOGIE 7/10/14 Stitipragyan BHUMIKA Role of thyroid hormones in retinotectal axon regeneration V. Darras / L. Moons
in adult zebrafish

■ WISKUNDE 9/10/14 Maciej HANECZOK Nearest neighbor recurrence relations for Multiple W. Van Assche
Orthogonal Polynomials

■ BIOLOGIE 14/10/14 Khuong DINH VAN Joint effects of global warming and pollutants on damselflies R. Stoks /
L. Bervoets

■ WISKUNDE 14/10/14 Arne SMEETS Contributions to the cohomological study of rational points J. Nicaise /
on algebraic varieties J. L. Colliot-Thélène

■ WISKUNDE 16/10/14 Rémi MONCEAU-BAROUX Relativistic jet dynamics from X-ray binaries to Active R. Keppens / 
Galactic Nuclei Z. Meliani

■ FYSICA 20/10/14 Nick BREE Shape coexistence in the neutron-deficient mercury isotopes P. Van Duppen /
studied through Coulomb excitation M. Huyse

■ WISKUNDE 20/10/14 Jan DECA Multi-scale kinetic simulations with iPic3D: from spacecraft G. Lapenta / 
charging analysis to the solar wind interaction with lunar S. Markidis
magnetic anomalies 
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RICHTING DATUM NAAM TITEL THESIS PROMOTOR(EN)

■ BIOCHEMIE EN 20/10/14 Liesbeth VAN ROMPAY Genetic regulators of yolk protein production in the nematode L. Schoofs / 
BIOTECHNOLOGIE Caenorhabditis elegans L. Temmerman

■ GEOGRAFIE 21/10/14 Nils BROOTHAERTS Sensitivity of floodplain geoecology to human impact G. Verstraeten /
in the Dijle catchment J. Vandenberghe /

K. Kasse /
S. Bohncke

■ BIOLOGIE 24/10/14 Gezahegn Berecha Genetic Diversity, Pollination Ecology and Organoleptic O. Honnay / 
YADESSA Characteristics of Coffea arabica L. in Ethiopian Moist R. Aerts / 

Forests of Different Management Intensity I. Roldan Ruiz

■ GEOLOGIE 28/10/14 Jorik VAN WILDERODE Fluid-rock interaction and ore metal origin in the Central P. Muchez / 
African Copperbelt M. Elburg

■ WISKUNDE 28/10/14 Lorenzo FANTINI Normalized Berkovich spaces and surface singularities J. Nicaise

■ FYSICA 29/10/14 Junyi GE Scanning Hall probe microscopy of superconductors with V. Moshchalkov / 
competitive vortex-vortex interactions J. Gutierrez Royo

■ CHEMIE 31/10/14 Sandra HOJNIAK Ionic Liquids for Carbon Dioxide Separation on Membranes K. Binnemans / 
W. Dehaen

■ FYSICA 31/10/14 Wei-Jhih TSENG Photoelectrochemical study of n-GaN for water photoelectrolysis G. Borghs /
Ph. Vereecken
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CAMPUSPRAAT

Filip Volckaert, mariene bioloog en als hoogleraar
verbonden aan de Afdeling Ecologie, Evolutie en
Biodiversiteitsbehoud, gaat dit academiejaar
andere horizonten verkennen. Hij brengt een
sabbat jaar door aan de universiteit van Göteborg
in Zweden. En wij kunnen hem volgen, op zijn blog.

Een sabbatjaar is voor een wetenschapper een goudmijn. Even weg zijn
van de beslommeringen, intensief samenwerken met collega’s in een andere
omgeving, het kan veel teweegbrengen in termen van nieuwe ideeën en
een nieuw elan. Het leven in de zee bestuderen is natuurlijk het eerste wat
professor Volckaert in Zweden doet, en wij zullen daar de resultaten via
de gepaste kanalen van vernemen. Maar Filip Volckaert is ook geëngageerd
in projecten rond (KU) Leuven Klimaatneutraal. Ook op dat gebied hoopt hij
veel te leren van de Zweedse samenleving, die immers al jaren bouwt aan
duurzame oplossingen. Dat heeft zeker ook meegespeeld in de keuze voor
Göteborg, een keuze waar uiteraard het hele gezin Volckaert zich in moest
vinden. Göteborg is een behoorlijk grote stad, heel wat groter dan Leuven,
met een uitstekend georganiseerd openbaar vervoer en prima
voorzieningen voor fietsers en voetgangers. 

Autorijden wordt niet aangemoedigd – betalen
bij het binnen- en buitenrijden van de stad, dure
parkeerplaatsen zelfs als je met de auto naar het
plaatselijke Meerdaalwoud rijdt… Met als resultaat
een rustige, leefbare stad met schone lucht.

Over deze en andere onderwerpen die te maken
hebben met duurzaam werken en leven, schrijft
professor Volckaert in zijn blog. Wij raden u ten
stelligste aan om hem te volgen! t

8 http://blog.associatie.kuleuven.be/filipvolckaert/

Bloggen vanuit Göteborg

Filip Volckaert



INTERNATIONA(A)L

Navigating the globe

In the “international” section of
science@leuven, we often give
a forum to one of the numerous
foreign students and researchers
that enrich our campus life.
In this edition, we travel in the
other direction. Danny Grobben

graduated as Master in Geography in the early
1990s and subsequently embarked on a somewhat
adventurous and certainly fascinating career abroad.
He is now the General Manager of TomTom –
Geospatial Latin America, and he talks with
enthusiasm about his career, his company and
his life. 

S@l: Have you started a career in the GPS sector immediately after graduating? 

After I graduated as Master in Science (specialization Geography –
Cartography) in Leuven, I stayed on at the Geography Division for one year
and a half as administrative assistant. In 1994 I started working for Tele
Atlas in Gent. At the time, the core business of Tele Atlas was building
a digital map database for the Benelux, later that was extended to Europe
and Tele Atlas finally became a leading global content provider. Digital maps
are used in a variety of market segments including Automotive Navigation
applications built in in cars, and personal navigation systems (the so called
GPS’s). They are also widely used by governments and enterprises. 

For four years I worked as a project developer in Gent, with a focus on
integrating the latest technologies in our map making processes. In 1998,
together with two colleagues, my wife Elke and I moved to New Delhi to set
up an offshore production center for Tele Atlas. Over a period of three years
we recruited and trained 850 people, which enabled us to vastly increase
our map making capacity. We also started our first outsourced software
development center in India. 

S@l: It sounds like cartography, as in the early days, is still a matter for people
travelling the world.

In my case it certainly seems so. From 2001 to 2003, we lived and worked
in San Francisco. Tele Atlas acquired a local US mapping company and
I was appointed as project manager to lead the technology integration into
Tele Atlas. 

After a ‘stop-over’ in Belgium for one year, in 2005
we moved together with our first born son to
Shanghai, China. For the next four years I was
part of a management team leading the expansion
of Tele Atlas into the Asia-Pacific. My role was
principally a technical and operational one,
controlling our product activities in the region.

In 2009 I was offered the position of General
Manager for TomTom Africa. So we relocated
with the family (three kids – the last two born
in China) to South Africa. In 2008 Tele Atlas was
acquired by TomTom and was fully integrated in
the TomTom group structure. TomTom Africa is
responsible for all the mapping operations and
sales activities on the African continent. Since this
year, the management has been locally anchored
and the responsibility of the unit was transferred
to a local management team. Currently I am
starting up the local sales activities for TomTom
Latin America with a core focus on Brazil and
Mexico, but as a family we are still living in
South Africa.

S@l: What kinds of work (out in the field and other)
does the development of a navigation system require?

Building navigation maps is a combination of
traditional map making techniques like aerial
and field survey, combined with crowdsourcing
activities. TomTom has designed a leading
process where we intelligently blend all kinds of
input sources into an automotive standard map
product. The crowdsourcing activities are based
on active input from clients and partners using
TomTom map products, but anonymized GPS
sources from in-car systems, GPS’s and smart -
phones are also used to update our maps and
stay up-to-date with the ever changing real world. 

S@l: Are employees at TomTom Africa mainly
geographers/cartographers, or does the business
also employ lower skilled workers?

We have a representation of all business units in
TomTom Africa, where the majority of resources
are working on our mapping process in
combination with our offshore service centers.
The remaining resources are focused on sales
and marketing for our products to local retailers,
enterprises, the automotive segment and
government business.

BY SISKA WAELKENS
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Map making today is closer to mathematics and statistics, rather than the
art it was in the old days. Therefore our cartographers are mainly recruited
based on their logical and spatial thinking capabilities. All training is provided
by TomTom as these specific skills are not really offered in any university
curriculum. 

S@l: How would you say working with a GPS company differs in Africa versus in,
say, Europe? I imagine there are huge differences between different countries,
in infrastructure, accessibility…

TomTom has a strong company culture and tries to create a uniform way
of working across the globe. As such walking into any office of TomTom
makes you feel at home! Of course there are local nuances and habits in
every local office. The African culture offers a very nice balance between
work and family life.

S@l: Who uses GPS in African countries? Are your efforts mainly destined for
improving traffic in big, congested cities or are you also active in rural areas and
intercity transport?

Digital maps are used in many industries. The big markets for TomTom are
South Africa, and North Africa with key countries like Morocco, Algeria and
Tunisia. East Africa is also developing well, Kenya in particular has a very
good climate for IT investments. 

All cities in Africa are very congested and with our real-time traffic products
TomTom is contributing to improving the urban mobility in the cities. 

S@l: Would you say efficient navigation can
contribute to economic development? Or is it rather
the reverse: navigation follows the development?

What we have learned from several studies
is that the cost of mobility (including accidents,
congestion, CO2 emissions) equals 3-5% of the
GDP. That means that traffic jams and congestion
have a huge impact on the growth of any economy.
TomTom proposes all the content and services
necessary to allow local governments to measure
the congestion and do micro-analyses on the key
bottlenecks in the road infrastructure. As a result
a government can do more targeted investments
to alleviate the congested roads.

S@l: Are you hopeful for the future of Africa? 

I am positive about the developments in Africa
that I have seen over the last six years. The fact
that six out of the top ten GDP growth countries
are in Africa is a good indication. Obviously they
start from a small base so any growth will
translate in large growth percentages, but still
Africa has a huge overall growth potential.
Africa has large resource reserves, a very young
population and improving telecommunication
infrastructure. Africa can reap the benefits of
having installed the latest and greatest mobile
communication technology and platforms.
As a result the ICT sector in South Africa and
East Africa is booming. Currently Africa has the
second largest mobile community in the world.
The mobile payment system MPesa, which was
the first of its kind, was invented right here
in Africa. 

S@l: You and your family have lived in South-Africa
for several years now. How do you see your own
future?

We’ve been living in South-Africa for close to
six years. We anticipate to leave Africa in the
beginning of 2015 and possibly move on to
new frontiers in Latin America. 

S@l: Thank you for sharing your views with our
readers, we wish you success for the future! t
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