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Je staat er niet
alleen voor!

Pik eens een jaartje
mee in het buitenland

Wetenschap in breedbeeld



E d i t o r i a a l

Onze trouwe intelligente lezer vindt zijn
gebruikelijke wetenschappelijke weetjes
ook wel zonder hulp: hier verwelkom ik
speciaal de aankomende student die dit
nummer waarschijnlijk net uit een info-
pakket haalde. Wat zit er in voor jou?

Je weet allicht dat de BaMahervorming aan de faculteit
Wetenschappen van de K.U.Leuven veel meer dan een facelift is 
geworden. Natuurlijk hebben wij de wetenschappelijke diepgang 
van onze opleidingen behouden: daar hebben we onze reputatie 
aan te danken. Maar met flexibiliteit en verbreding in het vaan-
del, hebben we alle opleidingen hertekend, in de eerste plaats
om de toekomstige afgestudeerde (jou?) nog betere kansen te
geven in de wereld van nu en van straks.

Verderop lees je in het kort over al die nieuwe bacheloropleidin-
gen, binnenkort één jaartje oud. En komen ook de (huidige) 
studenten aan het woord, over studentenkringen en andere
activiteiten. Ook onze alumni worden vanzelfsprekend niet
vergeten.

Als wetenschappen studeren iets is voor jou, dan hopen we dat
je er binnenkort ook bij zal zijn!

Walter Troost, Facultair onderwijscoördinator
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09 uur • opening wetenschapsmarkt

10-11uur • Verwelkoming door prof. J. Beirlant, decaan
14-15uur • Studiebegeleiding: het monitoraat

• Dirk Draulans over ‘wetenschappen studeren’

11–13uur • De verschillende richtingen stellen zich graag 
15-17uur aan je voor. Je hebt de keuze tussen de info-

momenten van:
• Geologie – Geografie
• Chemie – Biochemie & Biotechnologie – 

Biologie
• Wiskunde
• Informatica
• Fysica

‘The place to be’ om alles te weten te komen 
over de richting die jou interesse wegdraagt. 

Ouders zijn vrij om het ouderprogramma in de voormiddag 
te volgen:
11u • Welkom aan de K.U.Leuven
11.15u •  Huisvesting en studiefinanciering
11.45u •  Studiekeuze, Bachelor/Master, studeren aan 

de universiteit, rol van de ouders

In de namiddag is er om 15.15u en om 16u de mogelijkheid om 
een rondleiding te volgen doorheen de campusbibliotheek, 
de grootste wetenschapsbibliotheek in België 

Dorst en/of honger gekregen van zoveel informatie? 
De studentenkringen van de faculteit ontvangen je graag in 
de inkomhal van de bibliotheek tussen 10u en 17u voor een
drankje en een informele babbel. Hier kan je ook tegen een 
studentikoos prijsje broodjes verkrijgen.

Meer info: www.wet.kuleuven.ac.be
Vragen? info@wet.kuleuven.ac.be
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[ ]Wiskunde

In beeld: 8 richtingen

Wiskunde en … voetbal

Recent Europees onderzoek stelt dat het klassieke beeld
dat wiskunde studeren ‘saai’ is niet leeft bij de meeste 
jongeren. De Vlaamse jongeren kunnen ook goed overweg
met wiskunde in vergelijking met veel andere landen. Ze
ervaren het als meer dan het oplossen van saaie sommen
die volgens standaardformules moeten worden opgelost.
Wiskunde is inderdaad meer dan het aanleren van
vaardigheden (het ‘trucje’ toepassen, weet je wel).
Verkrijgen van inzicht, daar komt het op aan. Besluit je om
wiskunde te gaan studeren aan de universiteit, dan leer je
problemen onderzoeken waarvoor geen kant-en-klare
oplossingen voorhanden zijn. En dit is vaak erg spannend
en boeiend. Een voorbeeld?

Wiskunde blijkt dé rode draad doorheen heel wat spelle-
tjes, lucratieve raadsels en breinbrekers. Denken we bij-
voorbeeld aan een voetbal. De stap van wiskunde naar een
voetbal lijkt inderdaad groot, maar is in werkelijkheid maar
heel klein. De ballen die tegenwoordig gebruikt worden,
zijn bijna perfect rond en worden met behulp van de aller-
nieuwste technieken ontworpen. Toch zijn de fabrikanten
nog altijd op zoek naar technieken en vlakverdelingen om
de bal nog ronder en beter te maken. En daarachter schuilt
pure wiskundetheorie, namelijk die van de Zwitser
Leonhard Euler. Volgens zijn formule bestaat een voetbal
uit regelmatige vijf- en zeshoeken. Om hiermee een bol-
vormig voorwerp te maken moet je altijd twaalf vijfhoeken

[ ]Het EUREKA-gevoel

Wiskunde studeren betekent uiteraard een belangrijke brok algebra, wiskundige analyse (met integralen en
afgeleiden) en meetkunde. Maar er schuilt veel meer achter! Naast deze meer fundamentele opleidingsonder-
delen worden ook de toepassingen niet uit het oog verloren. Statistiek en kansrekenen, informatica en basis—
fysica komen eveneens uitgebreid aan bod. Studenten hebben ruimschoots de keuze uit nog andere verbre-
dende opleidingsonderdelen. Mede door de BaMahervormingen is het voortaan voor wiskundestudenten
mogelijk om naast de studie van de wiskunde zelf, verruiming te vinden in de economie en de bioweten-
schappen, naast de fysica en de informatica. Voor studenten die dan bijvoorbeeld een loopbaan in de bedrijfs-
wereld nastreven zijn de richtingen economie en informatica aangewezen trajecten. Qua voorkennis is een
voldoende ruim pakket wiskunde in het secundair onderwijs, dat trouwens goed inzichtelijk werd verwerkt,
uiteraard de ideale start als je aan een bacheloropleiding wiskunde wilt beginnen. Maar met voldoende inzet
en motivatie kun je eventuele tekorten snel bijwerken. Het belangrijkste is dat je geboeid bent door het ‘EURE-
KA-gevoel’ bij de ontdekking van een correcte oplossing van een zuiver of toegepast wiskundig probleem. 
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gebruiken,  onafhankelijk van het aantal zeshoeken. Dit
volgt uit in een mooie formule die hij in 1752 ontdekte:
als je een bol overdekt met regelmatige veelhoeken moet
de som van het aantal veelhoeken en het aantal hoekpun-
ten gelijk zijn aan het aantal ribben plus twee. Meer infor-
matie en meer ludieke voorbeelden zijn terug te vinden op
www.wisfaq.nl of kijk eens op de infokaart van de richting
wiskunde in je infopakket.

Wiskunde en … andere wetenschappen

Je staat er niet bij stil, maar veel praktische en weten-
schappelijke problemen kunnen worden opgelost door er
op een wiskundige manier naar te kijken. Het kan
beschouwd worden als een soort van taal die het meest
geschikt is om de werkelijkheid om ons heen te begrijpen.
Ook andere wetenschappen maken hier handig gebruik
van. Denk maar aan de beroemde uitspraak die Galilei in
de 17e eeuw deed: “het boek van de natuur is in de taal
van de wiskunde geschreven”. Een nieuwe hotspot voor
deze wiskundetaal is de economie. Dit is trouwens de
reden waarom economisch getinte vakken nu ook in een
wiskunde opleiding niet mogen ontbreken!

Wat heeft wiskunde, meer specifiek statistiek en kansreke-
nen, dan precies met het bankwezen te maken?
Dagdagelijks worden door de medewerkers van de studie-
afdelingen van banken ‘returns’ berekend. Dit zijn de ver-
houdingen van de waardes van een aandeel, bijvoorbeeld
bij twee opeenvolgende dagen, bij het afsluiten van de
beurs, dit verminderd met één. Dus als het aandeel gelijk
blijft dan is de return gelijk aan nul, terwijl bij een stijgend
(dalend) aandeel de return positief (negatief) is. Negatieve
waarden worden uiteraard aardig in het oog gehouden... .
Wat is bijvoorbeeld de kans dat men een daling met 25
procent observeert zoals plaatsvond op 19 oktober 1987.
De nachtmerrie van velen!

Black en Scholes (nobelprijswinnaar Economie) maakten
o.a. hun naam door te stellen dat returns normaal of
Gaussisch verdeeld zouden zijn. Dit wordt in de bank-
wereld het Black-Scholesregime genoemd. Onder deze
stelling berekent men dat een crash zoals gekend in 1987
maar eens om de 1053 zou optreden. Dit is dus duidelijk
niet realistisch en daardoor zoeken economisten en wis-
kundigen nu naar beter voorspellende modellen om dit
soort terugkeerperiodes te berekenen. De wiskundige
Mandelbrot (ja, deze van de fractalen!) was hierin een 
pionier. Dat de banken dan ook voortdurend op zoek gaan
naar medewerkers met een doorgedreven wiskundige 
vorming hoeft helemaal niet te verwonderen! Bekijk daar-
bij maar eens het voorbeeld van Jürgen Verschaeve, wiens
loopbaan hierbij wordt geschetst.

Jürgen Verschaeve studeerde WISKUNDE en is nu

financieel analist bij KBC 

“Ik ben verantwoorde-
lijk voor het beheer van
de passieve aandelen-
fondsen en de gemeng-
de (aandelen, obligaties,
vastgoed en cash)
retailmandaten. In het
totaal beheert mijn
groep zo'n 4 miljard
euro aan vermogen,
waarbij het onze taak is
dit vermogen op lange
termijn een zo groot en
stabiel mogelijke groei
te laten kennen.
Hiervoor maken we
veelvuldig gebruik 
van kwantitatieve 
technieken. Een goed
voorbeeld is het gebruik van diverse wiskundige 
optimalisaties in het kader van risicominimalisering 
en maximalisering van het ‘nut’ van de cliënt, waarbij
dat nut gedefinieerd wordt via de trade-off tussen
rendement en risico. Ook binnen het kader van 
derivatenwaardering is een grondige wiskundige 
kennis onontbeerlijk. Deze derivaten zijn vrij nieuw 
in de markt, en hebben, door hun voorwaardelijke
karakter, vaak een niet zo eenvoudige (theoretische)
prijsvorming. Binnen het vermogensbeheer wint de
‘kwantitatieve’ aanpak meer en meer aan belang. Om
cliënten een zo goed mogelijke vergoeding voor hun
risico te geven, volstaat het niet meer een pure expert
in financiën te zijn. Een beslissing op individueel
effectenniveau (zoals een financieel analist vaak
nastreeft) is vaak van ondergeschikt belang tegenover
een beslissing op portefeuilleniveau, waar men door
een juist gedoseerde spreiding de klant moet trachten
te beschermen tegen waardeverlies. We vinden 
wiskundigen dan ook overvloedig terug in diverse
geledingen van het beheer: de financial engineering
(productontwikkeling), het beheer, de risicocontrole
en de systeemprogrammatie (IT).”

Hoe gaat het nu met…

Meer info over wiskunde studeren: www.wet.kuleuven.ac.be/wis.htm



-5-

[ ]Informatica

De complexiteit van de beschikbare informatie is ook sterk
toegenomen. De informatie die verzameld werd ten tijde
van de volkstelling van Herodes was beperkt en kon ver-
werkt worden door mensen. Nu bevraagt een volkstelling
veel meer aspecten van het leven van de individuen en de
zo verzamelde informatie wordt opgeslagen in gegevens-
banken die voor meerdere demografische doeleinden kun-
nen aangewend worden. Zo'n verwerking van gegevens
kan slechts met behulp van de computer.

Een aantal technologische ontwikkelingen heeft bovendien
geen historisch antecedent: opname en weergave van
klank en bewegende beelden zijn totaal nieuw en nu pro-
minent aanwezig in ons dagelijks leven. Deze verhoging
van complexiteit van de menselijke activiteit is al een tijdje
bezig en we hebben er het einde nog niet van gezien.

De beheersing van die toegenomen complexiteit is wat de
informaticus bezighoudt. De computer is daarbij een
essentieel hulpmiddel. Complexe situaties vragen een ana-

lyse van de problematiek. Of het nu gaat over het bereke-
nen van een traject voor de ruimtesonde Huygens naar
Titan, de samenstelling van een onderhoudsrooster in een
elektriciteitscentrale, het toewijzen van frequentiebanden
aan mobiele telefoons of het injecteren van een minimale
hoeveelheid brandstof in een motor.

Na de analyse volgt het maken van een ontwerp voor een
oplossing: daarbij wordt rekening gehouden met beschik-
bare middelen (o.a. tijd en geld) en wordt ook de werkver-
deling tussen mens en machine bekeken. Tenslotte wordt
het gedeelte van het ontwerp dat door een computer kan
uitgevoerd worden, omgezet in een implementatie: de
software. 

Wil je de kennis en vaardigheden verwerven die een infor-
maticus gebruikt, dan kan je terecht bij de opleidingen tot
Bachelor of Science in de informatica en Master of
Science in de informatica. De vakken in deze opleidingen
bereiden je perfect voor op het beroep van informaticus:

[ ]De informaticus: beheerser van complexiteit

De technologische en economische ontwikkelingen hebben de complexiteit van onze dagelijkse bezigheden
aanzienlijk verhoogd. Ook de schaal waarop die activiteiten plaatsvindt is zeer sterk toegenomen.
Een voorbeeld: het verkeer in de middeleeuwen was relatief eenvoudig omdat er weinig vervoersmiddelen
waren en weinig mensen reisden, maar voor een individu was het reizen wel een hele onderneming. In de
21ste eeuw reizen we veel meer, en ook per vliegtuig, trein, bus of auto. We verwachten bovendien dat het
verkeer efficiënt geregeld wordt: wachttijden moeten kort zijn, trajecten moeten optimaal gepland worden,
kosten moeten laag zijn... en er zijn dan ook nog wettelijke bepalingen die moeten gerespecteerd worden. 
De organisatie van verkeer is duidelijk complexer geworden. Voor de optimalisatie ervan worden dan ook
informatici en computers ingeschakeld.
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software wordt geschreven in programmeertalen en  vol-
gens principes aangeleerd tijdens de studies (de vakken
beginselen van programmeren, objectgericht programme-
ren, gegevensstructuren en algoritmen). Programma's zijn
een concretisering van algoritmen en afhankelijk van het
toepassingsgebied maken die gebruik van wetenschappe-
lijke berekeningen (numerieke wiskunde), gegevensbank-
principes (gegevensbanken) of meer wiskundige structuren
(fundamenten voor de informatica, toepassingen van de
meetkunde in de informatica,... ). Analyse- en ontwerp-
technieken worden aangeleerd in de hogere jaren van de
bachelor informatica. Daar leert de informaticus ook
systeemsoftware en computernetwerken realiseren en
ontwerpen. Wanneer de toepassing het nodig maakt doet
de informaticus beroep op kennis van parallelle bereke-
ningsmethoden, interactiemodellen tussen gebruiker en
machine, geavanceerde grafische technieken, heuristieken
om optimale oplossingen te vinden in beperkte tijd, veilige
software...

Informatica bestaat al langer dan de computer: algoritmen
bestaan al van vóór onze tijdrekening. De computer zag
het licht in het midden van de 20ste eeuw na baanbrekend
werk van Alan Turing en John von Neumann en heeft
sindsdien vele technologische ontwikkelingen mogelijk
gemaakt of versneld. Even belangrijk is de rol die compu-
ters en informatica hebben gespeeld in wetenschappen
zoals artificiële intelligentie die intelligent gedrag poogt te
doorgronden en te simuleren. Ook in klassieke weten-
schappen (zoals o.a. fysica, geologie, geneeskunde) leidt de
verwerking van gegevens met behulp van de informaticus
soms tot inzichten die anders verborgen waren gebleven.
En de informaticus heeft ook een eigen wetenschapster-
rein: de theorie van berekeningen, algoritmen, kennisre-
presentatie... .

De informaticus speelt dus de rol van beheerser van com-
plexiteit in bijna alle facetten van de menselijke activiteit:
softwarematige verwerking van medisch beeldmateriaal,
planning van hulpacties bij rampen, opsporing van ver-
misten, regelen van beurstransacties, beheer van basisbe-
hoeften zoals drinkwater en elektriciteit, ...

De bachelor- en masteropleidingen informatica aan de
K.U.Leuven bereiden je daarop voor, door je te leren com-
puterprogramma's ontwerpen, en vooral door je te leren
problemen te analyseren, patronen te herkennen, oplossin-
gen op gestructureerde wijze op te bouwen, daarvoor in
groep samen te overleggen, en dat alles concreet uit te
voeren op een uitgebreid en modern computerpark.

Rudi Maelbrancke studeerde INFORMATICA en werkt

nu als IT werkvoorbereidingsmanager

"Ik studeerde af als
licentiaat informatica
in 1989 met een eind-
werk in het domein
van de informatica-
didactiek waarin een
didactische program-
meeromgeving voor
kinderen, gebaseerd op
LOGO ontwikkeld
werd. Na een periode
van voortgezet onderzoek over toepassingen voor
computerondersteund onderwijs, startte ik met basis-
onderzoek binnen het domein van gegevensstructu-
ren. In 1996 ben ik gestart als informatica-architect
binnen de IT-afdeling van de toenmalige Kredietbank.
Deze beleidsadviserende functie omvatte het uitteke-
nen van IT-architectuur op een functioneel niveau.  

Nadien werd ik verantwoordelijk voor de voorstudies
van het volledige domein toepassingsinfrastructuur
zoals clientsystemen, boekhouding, outputsystemen,
personeelssystemen en ERP. Op dit ogenblik maak ik
deel uit van de cel van werkvoorbereidingsmanagers
die de inhoudelijke IT-strategie bepaalt voor KBC
bankverzekeringsholding. Dit houdt in dat ik belast
ben met het begeleiden van de interne klant in het
opstellen en verdedigen van businesscases, het aan-
sturen van een team van programmamanagers en
voorstudieleiders in de uitwerking van oplossingen
het bepalen en bewaken van de ICT-strategie van de
toepassingsinfrastructuur (boekhouding, cliënten, 
ERP (SAP), ...), aansturing van een team van business-
analisten, enz.... 

Mijn ICT-achtergrond is dan ook een noodzakelijke
voorwaarde om in deze rol vlot de juiste beslissingen
te nemen die zowel voor de klant als voor ICT het
meest efficiënt en effectief zijn.”

Hoe gaat het nu met…

Meer info over informatica studeren: www.cs.kuleuven.ac.be/cs/info_studenten/nieuwe_studenten

Enkele licentiaten informatica met een doctoraat toegepaste wetenschappen
Truyen Eddy (5 november 2004) (FTW) - Dynamic and Context-Sensitive Composition in Distributed Systems
Promotoren: P. Verbaeten en W. Joosen - www.cs.kuleuven.ac.be/~ eddy/
Vincent Masselus (9 december 2004) (FTW) - A practical framework for fixed viewpoint image-based relighting
Promotoren: Y. Willems en Ph. Dutré - www.cs.kuleuven.ac.be/~vincentm/
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[ ]Fysica

[ ]En de rest zijn details

“I'm not much with people and I'm not a family man. I want my peace. I want to know how God created this
world. I am not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to
know His thoughts, the rest are details."  Samengevat zijn deze woorden beter bekend als: ''I want to know
God's thoughts, the rest are details.''  Het zijn woorden die Einstein uitsprak tijdens een gesprek met Esther
Salaman, ‘A Talk With Einstein’ (The Listener, 1955, 54;370-371). Salaman was een natuurkundestudente in
Berlijn tijdens de jaren twintig, en de tekst die ze na Einsteins’ dood publiceerde was een herinnering aan 
die tijd. Precies 100 jaar na deze memorabele woorden en 100 jaar na het verschijnen van Einsteins eerste
ophefmakende artikels wordt het jaar 2005 uitgeroepen tot wereldjaar van de fysica. De toekomstige Einsteins
onder ons kunnen hun hart alvast ophalen en hun kennis verrijken met onze vernieuwde richting fysica. 

“De omschakeling van de kandidaturen naar het nieuwe
bachelor systeem verliep zonder grote problemen. Je merkt
dat de intensieve en strikte voorbereiding niet zonder nut
is geweest. Voor het eerst werd er ook overgeschakeld op
een volledig Engelstalig handboek (‘Physics for Scientists
and Engineers van Serway’). In het begin waren we bang
dat dat voor moeilijkheden zou zorgen, maar dat blijkt
zeer goed mee te vallen. De taalstijl is vrij toegankelijk en
vrijwel alle studenten ervaren het handboek als zeer
begrijpbaar. Later zal hen dat heel wat voordelen opleve-
ren, vermits Engels nu eenmaal de standaardtaal is in de
wetenschappen,” vertelt monitor Andrea Vanautgaerden.

Er is ook duidelijk voor gekozen om van het eerste
semester een ‘ingroeisemester’ te maken dat zeer nauw
aansluit bij het middelbaar onderwijs. Alle moeilijke vakken
zijn verschoven naar het tweede semester en het tweede
bachelorjaar zodat de student de tijd krijgt om zich aan te
passen aan het universitaire systeem. Want ondanks alle
inspanning rond studiebegeleiding die er wordt voorzien,
schrikken de studenten soms van de hoeveelheid leerstof
die op hen afkomt. Gaat dit dan niet ten koste van de
diepgang?  Andrea: “Vergeet niet dat de bacheloropleiding

drie jaar duurt tegenover twee jaar in de vroegere kandi-
daturen. Dat geeft natuurlijk enige ruimte voor aange-
paste en verbredende vakken, zonder te moeten toegeven
op de diepgang. Over het algemeen kan je stellen dat alle
basisvakken die een goede fysicus nodig heeft (mechanica,
elektromagnetisme, kwantummechanica, thermodynami-
ca…) tweemaal gedoceerd worden. De eerste keer op een
manier die zeer sterk de nadruk legt op het fysisch inzicht
en de wiskundige formules. Hier worden de berekeningen
tot een minimum beperkt. We gaan er immers vanuit dat
de studenten de tijd moeten krijgen om de nieuwe wis-
kundige technieken die ze aanleren in de wiskundecursus-
sen grondig in te oefenen alvorens die toe te passen in de
fysicacursussen. Van al deze vakken volgt dan in de latere
semesters een tweede en meer ‘gevorderde’ versie, waar
bijvoorbeeld wiskundige afleidingen meer aan bod komen.
Daarnaast wordt ook meer de nadruk gelegd op presente-
ren en rapporteren. Vooral de practica, waarbij de studen-
ten zelf de handen uit de mouwen moeten steken zijn
daarvoor geschikt. Zo overwegen we om de studenten de
resultaten van een practicum te laten voorstellen via een
postersessie. Net als echte onderzoekers dus.”

Meer info over fysica studeren: www.wet.kuleuven.ac.be
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Steven Stroeykens studeerde FYSICA en is nu weten-

schapsredacteur bij De Standaard 

“Journalist worden, het lijkt niet
meteen een voor de hand liggende
beroepskeuze voor een natuurkundi-
ge. Maar als het je passie is om over
wetenschap te vertellen of te schrij-
ven, of als je mee een brug wil hel-
pen bouwen tussen de wetenschap
en de samenleving, of als je gewoon graag van dag
tot dag wil volgen wat er beweegt aan het front van
de wetenschap, dan is wetenschapsjournalist een job
uit de duizend. Als wetenschapsredacteur bij de krant
De Standaard schrijf ik over onderwerpen die uiteen-
lopen van het ontstaan van het heelal tot de nieuw-
ste Internet-technologie. Het werk geeft me de kans
om met telkens weer nieuwe vakgebieden kennis te
maken en om wetenschappers van over de hele
wereld te ontmoeten. Een stevige wetenschappelijke
bagage, die ik heb meegekregen in mijn opleiding
natuurkunde, is daarbij van onschatbare waarde.”

Hoe gaat het nu met …

[
]

Activiteiten
jaar van de fysica

Van 2 maart tot en met 8 april loopt er de tentoonstelling:
“... de rest zijn details”, Einstein 1905-2005 in de
Campusbibliotheek Arenberg (Heverlee). In de tentoonstel-
ling belicht men Einstein 1905-2005. Daarin komt de stand
van de fysica rond 1900, de specifieke bijdrages van
Einstein in 1905, de historische receptie van de moderne
fysica in cultuur, media en het onderwijs, Einstein in België
enz... aan bod.  Tijdens de tentoonstelling is er ook een
workshop over 'Einstein filosoof' en ‘moderne thema's van
de natuurfilosofie’. Daarnaast vindt er ook een debat over
bruggen tussen alfa- en betawetenschappen plaats. 
Van 15 april tot 28 mei verhuist de tentoonstelling naar de
Campus in Kortrijk. 

7 maart 2005: Les voor de eenentwintigste eeuw: 
uitdagingen voor de nieuwste fysica.

29 april tot 31 oktober 2005: Fysicawandeling door Leuven,
in samenwerking met de toeristische dienst Leuven. Het
parcours bestaat uit vragen/antwoorden en beziens-
waardigheden.

April 2005: In samenwerking met Technopolis en het
Davidsfonds worden een 4-tal lezingen in Technopolis over
Einstein 1905-2005 gegeven. Tevens worden er stands en
demonstraties voorzien omtrent moderne fysica.

Najaar 2005: LERU-kids-University. Binnen het kader van de
European Science week 2005. Met speciale nadruk op fysica
en gericht op kinderen van 10 à 11 jaar.

December 2005: Als afsluiter komt er in samenwerking 
met Elisabethiade, een concert met laureaten van de 
K. Elisabethwedstrijd voor viool 2005. 

Meer informatie:
www.fys.kuleuven.ac.be/fysica2005/index.htm

Eredoctoraat voor Sir Roger Penrose

De K.U.Leuven kent jaarlijks ere-
doctoraten toe aan personen met bij-
zondere verdiensten op wetenschap-
pelijk of maatschappelijk 
vlak. Op haar Patroonsfeest van 
2 februari 2005 reikte de universiteit
het 'doctoraat honoris causa' uit aan
de Britse mathematisch fysicus Roger Penrose (Oxford
University). Zijn invloedrijke werk is vaak gesitueerd op
het raakvlak van wiskunde, kosmologie en fysica.
Professor Penrose is ook een begenadigd schrijver van
populariserende werken over zijn nochtans zeer complexe
vakgebied. In ‘De nieuwe geest van de keizer’ geeft hij een
spraakmakende en toegankelijke analyse van onze huidige
onbekwaamheid om de wetten van het bewustzijn te
doorgronden. Velen kennen de etsen van M.C. Escher,
waarin ‘onmogelijke voorwerpen' de leefwereld vormen
van figuren die eeuwig trappen op-en aflopen. De inspira-
tie daartoe ontleende Escher aan een constructie van de
jonge Roger Penrose, die samen met zijn vader de Penrose
staircase ontwierp.



Woensdag 22 september 2004.
22 mensen staan klaar in Zichem
voor iets wat hun leven zal ver-
anderen. 22 jongens en meisjes
van verschillende leeftijden met
een verschillende achtergrond.
Wat bracht deze 22 mensen bij
elkaar? 

Ze hadden namelijk allemaal beslist om wiskunde, informatica of fysica te
gaan studeren aan onze faculteit. Om het reilen en zeilen van de studen-
tenwereld wat beter te leren kennen, hadden ze zich allemaal ingeschreven
voor het Eerstejaarsweekend van WINA, de studentenkring van deze drie
richtingen. En natuurlijk ook omdat ze toch ook wel wat nieuwsgierig

waren naar hun jaargenoten. Rond de middag kwamen de eersten in het station van Zichem aan. Ze werden er
verwelkomd door de mensen van Eerste-Jaars-Werking (EJW), die dit weekend organiseerden. Nadat iedereen
naar het verblijf was gebracht en zich een beetje geïn-
stalleerd had waren ze klaar om eraan te beginnen.
Iedereen? De zon had spijtig genoeg geen zin om zich
te vertonen. We lieten ons er niet door ontmoedigen
en zowel de mensen van Eerste-Jaars-Werking (EJW)
als het verzamelde presidium begonnen kennis te
maken met de nieuwe eerstejaars. 

Na een welverdiende hotdog werd het ijs gebroken
met enkele kennismakingsspelletjes. Klassiekers als
“Rippelstippel” en “Billekeklets” konden hierbij natuur-
lijk niet ontbreken. Toen de regen even was opgehou-
den trokken we met z’n allen naar buiten voor een
paar actievere spelletjes zoals baseball. Na een heerlijk
avondmaal volgde er nog een improvisatiespel dat de

meest hilarische situaties met zich meebracht. Plezier alom. Door het slechte weer werd het traditione-
le kampvuur afgelast, maar een hele hoop theelichtjes, enkele gitaren en wat glühwein zorg-

den binnen voor de gezelligheid. 

De volgende morgen werden de eerstejaars vroeg uit hun bed gehaald.
Het was tenslotte geen luierweekend! Eerst was er een bosspel, gevolgd

door een paar actieve spelletjes. In de namiddag was er een één tegen
allen, een spel met als inzet een straf in de cantus van die avond. Door het

doorzettingsvermogen van de eerstejaars werd die succesvol afgerond en
waren het de mensen van EJW die een straf aan hun been hadden! 

Na wederom een heerlijk avondmaal was het voor de eerstejaars dan tijd voor
hun eerste cantus! Vooreerst werden ze ingewijd in de gebruiken door de

schachtenmeester. Nadien waren ze er helemaal klaar voor. Het werd dan ook
een spetterende cantus én weekend waarover nog lang nagepraat werd en zal

worden…

www.wina.be
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[ ]WINA : Waar gaat dat naartoe?



Het eerste semester is inhoudelijk identiek aan dat van de
opleidingen chemie en biochemie & biotechnologie, zodat
de mogelijkheid voor heroriëntatie nog open blijft. In het
eerste semester wordt met de cursus celbiologie een
goede basis gelegd voor de vervolgvakken morfologie en
fysiologie van dieren en planten, die in het tweede
semester aan bod komen. Vanaf het tweede jaar wordt
steeds meer aandacht besteed aan biologievakken, voor
zowel basisbiologie als verdiepende biologie. Na de bache-
loropleiding van drie jaar, ben je dan klaargestoomd voor
verdere specialisatie in een aansluitende masteropleiding.

In vergelijking met vroeger hoef je geen hartverscheuren-
de keuze meer te maken tussen dierkunde en plantkunde.
Dit is wellicht een opluchting voor menig student. 

Verbreed je horizon

Het is eigen aan de moderne wetenschap dat ze zich meer
en meer afspeelt op het grensvlak van verschillende disci-
plines. In de vernieuwing van de opleiding biologie, en ook
van de andere opleidingen trouwens, werd hier terdege
rekening mee gehouden. Het traditioneel al sterk inter-
disciplinaire karakter van de opleiding biologie is nog toe-
genomen: vanaf het tweede jaar kan je via een keuze- of
afstudeerrichting ook een vakkenpakket opnemen in een
bijkomende wetenschapsdiscipline, als je je horizon wil
verbreden. In het geval van een afstudeerrichting heb je
zelfs de mogelijkheid om voor je masteropleiding volledig
over te stappen naar de bijkomende discipline waarvoor je
hebt gekozen. Zo kan je bijvoorbeeld het diploma van

[ ]Over boompjes en beestjes

Dat biologie een boeiende wetenschap is, hoeft geen verdere uitleg: biologie gaat immers over het leven zelf!
Een bioloog is niet alleen geïntrigeerd door de diversiteit aan dieren, planten en micro-organismen, maar wil
ook weten hoe ze precies in elkaar zitten en functioneren, zonder dat hij zich daarbij afvraagt of zijn kennis
ook tot directe toepassingen zal leiden. Om op biologische vragen een degelijk, wetenschappelijk antwoord te
kunnen formuleren is uiteraard een goede kennis van andere basiswetenschappen zoals fysica, wiskunde en
chemie, onontbeerlijk. Deze kennis bouw je op dankzij de talrijke ondersteunende vakken die een belangrijk
deel vormen van het programma van het eerste jaar van de bacheloropleiding. Een ruime interesse in alle
wetenschappen is dan ook geen overbodige luxe voor een bioloog-in-spe! 
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[ ]Biologie
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bachelor in de biologie behalen en nadien overstappen
naar de master in de geologie, mits het volgen van de
afstudeerrichting geologie tijdens je bacheloropleiding
biologie. De starheid van een gekozen traject die eigen
was aan de oude opleiding, wordt hiermee doorbroken.
Misschien lijkt dat op het eerste zicht niet erg zinvol, maar
dit opent effectief heel wat nieuwe wegen. Zo kan je vanaf
nu een opleiding tot bijvoorbeeld biogeograaf, biogeoloog
of bioinformaticus volgen. Je kan ook, indien je aanleg
hebt voor wiskunde, opteren voor de keuzerichting wis-
kunde. Op deze wijze krijg je een perfecte opleiding tot
biofysicus of biomathematicus. Wie zich maximaal wil
inwerken in de biologie, komt aan zijn trekken met de 
keuzerichting “biologie met verbreding”, waarin een stu-
dent zijn pakket biologievakken maximaal kan opdrijven. 

Het is duidelijk dat de sleutelwoorden van onze ver-
nieuwing, namelijk verbreding en flexibilisering, sterke
troeven zijn, omdat je zo een opleiding kan volgen op
maat van je interesses. Er is dus voor elk wat wils! 
En geen nood: onze studiebegeleiders staan voor je 
klaar om je te informeren en te helpen bij deze keuze.

Leren communiceren

Van de vernieuwing hebben we ook gebruik gemaakt om
de opleiding in een meer hedendaags kleedje te stoppen.
Zo zijn tal van bestaande vakken vernieuwd en worden
ook nieuwe vakken ingericht. Wetenschappers leven niet
op eilanden, maar moeten voortdurend en steeds meer
met elkaar van gedachten wisselen. In het huidige pro-
gramma wordt dan ook extra aandacht besteed aan het
goed leren communiceren. Er wordt zelfs een apart vak
communicatie en presentatie voor ingericht. Bij tal van
andere vakken hoort naast de klassieke cursustekst een
elektronisch leerplatform, waarbinnen je de kans krijgt met
medestudenten te discussiëren over wetenschappelijke
problemen met behulp van een discussieforum. Ook maak
je in de derde bachelor een eindwerk waarin je leert om
wetenschappelijke gegevens op te zoeken en te verwerken.
Deze competenties zijn van kapitaal belang om later een
masterproef te schrijven. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de opleiding biologie meer
dan ooit tevoren een opleiding in de breedte is en een
antwoord geeft op de actuele noden van het onderzoek en
van de maatschappij. Dit zal je kansen op de arbeidsmarkt
ten goede komen, onafhankelijk van het feit of je nu uit-
eindelijk in de academische wereld terechtkomt, bij een
overheidsinstelling of in de educatieve sector. Met een
biologiediploma van de faculteit wetenschappen kan je
immers alle richtingen uit!

Dirk Draulans studeerde BIOLOGIE en is nu weten-

schapsjournalist bij KNACK

"Als kind introduceerde mijn grootvader me in de gehei-
men van de tuin, zoals de gescheiden bloempjes van de
hazelaar. Als tiener bracht ik het grootste deel van mijn tijd
in de vrije natuur door, op zoek naar vooral vogels. Het leek
de evidentie zelve dat ik biologie zou gaan studeren, hoe-
wel sommigen in mijn omgeving vonden dat ik iets nutti-
gers moest gaan doen dan naar beestjes kijken. Ik heb er
geen seconde spijt van gehad. In 1979 werd ik licentiaat
aan de K.U.Leuven. Ik kon zelfs een doctoraat maken, over
blauwe reigers op viskwekerijen, waarvoor ik in het broed-
seizoen honderden hoge bomen beklom om jonge vogels in
hun nest te onderzoeken, en in de winter wekenlang in een
kleine caravan doorbracht op een viskwekerij. Het was 
allemaal boeiend en leerzaam. In 1983 behaalde ik mijn
doctoraat. Nadien deed ik nog twee postdoctorale manda-
ten, één in Leuven en een tweede aan de gerenommeerde
universiteit in het Engelse Oxford, waar ik me vooral met
evolutiemodellen bezighield.

In 1987 stapte ik over naar de journalistiek, als weten-
schapsredacteur van het weekblad Knack, waar ik nu nog
altijd aan verbonden ben. En hoewel de verlokkingen van
de harde journalistiek me regelmatig uit de greep van de
wetenschap haalden, ben ik toch altijd over wetenschappe-
lijk werk blijven rapporteren. Ik meen zelfs dat mijn weten-
schappelijke achtergrond me uitermate geschikt maakte
om moeilijke journalistieke dossiers in de vingers te krijgen,
en om op een andere manier naar oorlogssituaties te kijken
dan ‘klassieke’ journalisten. Meer aandacht voor demogra-
fische en biologische aspecten van geweld, bijvoorbeeld,
versus historische en politieke.

Ik werk ook wekelijks voor radio en televisie, om weten-
schap in extreme vorm te
populariseren. 
Ik vind het geweldig om
in ‘De Laatste Show’
applaus te vragen voor de
natuur en biologie te ver-
heffen tot cafépraat. Hoe
meer mensen beseffen
dat wetenschap overal
zijn rol speelt, hoe beter.
Voor wanneer is de eerste
docusoap over weten-
schappers?"

Hoe gaat het nu met…

Meer info over biologie studeren: www.kuleuven.ac.be/bio
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[ ]BIOS zet samen met jou de bloemetjes buiten

BIOS, een korte naam voor een studenten-
vereniging die een groot doel nastreeft:
alle biologiestudenten op zoveel mogelijk
manieren met elkaar in contact brengen
en verbinden. Zo’n band tussen studenten
uit een bepaalde studierichting zal het leven aan
de universiteit aangenamer en eenvoudiger maken.
Daarenboven is je studententijd een tijd waarin je
een uniek sociaal leven zal kunnen beleven. Of je
nu bijzondere interesse hebt voor het uitgaansle-
ven, een brok cultuur, een vleugje sport, een portie
spel, een blaadje literatuur of voor de oertraditio-
nele studentengebruiken zoals een cantus, bij BIOS
zal je steeds aan je trekken komen. 

In feite kan je de activiteiten van BIOS opdelen in
drie grote groepen: er is de vertegenwoordiging,
de dienstverlening en uiteraard ook de ontspan-
ning. Aangezien studenten het grootste gedeelte
van de universiteit en de Leuvense bevolking uit-
maken is het evident dat zij op gebieden die hen
aanbelangen een zekere inspraak hebben. Om deze
inspraak zo efficiënt mogelijk te laten verlopen,
zorgt BIOS ervoor dat er afgevaardigden zijn die de
studenten vertegenwoordigen in verschillende
raden, commissies en organisaties die er op ver-
schillende terreinen en niveau’s zijn (aangaande
onderwijs, kringcoördinatie, departement, faculteit
en sociaal aspect).

Het tweede luik in de activiteit van BIOS is dat van
de dienstverlening. Als individu zou het in de stu-
dentenwereld vaak moeilijk zijn om het hoofd

boven water te houden. Dit vooral op
gebied van studiemateriaal. Denk daarbij
maar aan handboeken, cursussen en for-
mularia.

Als je voor al die dingen volledig op jezelf aange-
wezen zou zijn, dan zou bioloog worden meteen
nog een stukje moeilijker worden. Daarom zijn
aankopen van dergelijke zaken bij de cursusdienst
van BIOS gecentraliseerd. 

Dit biedt twee grote voordelen: het drukt de kost-
prijs en de student hoeft zich niet uit te sloven om
zijn volledige pakket studiemateriaal samen te stel-
len. Onder de noemer dienstverlening valt bijvoor-
beeld ook het bezorgen van een meter of peter aan
iedere eerstejaarsstudent, het organiseren van 
abituriëntendagen, de onthaaldagen bij het begin
van het jaar.

Het derde en waarschijnlijk meest aantrekkelijke
gebied waarop BIOS actief is, is dat van de ont-
spanning. Het is uiteraard vanzelfsprekend dat een
student de meeste tijd met zijn studies bezig is,
maar om dat te kunnen is het noodzakelijk dat er
ook wat ontspanning ingelast wordt. 

www.bios.student.kuleuven.ac.be
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Tijdens je opleiding komen veel van deze raakvlakken tot
uiting en kan je zelfs chemie met een andere wetenschap
combineren via de keuze van afstudeerrichtingen. Naast
het opdoen van heel wat theoretische kennis blijft het
belangrijk dat een toekomstig chemicus ook experimen-
teert met stoffen. Met andere woorden: je brengt de theo-
rie zo snel mogelijk in de praktijk. Tijdens de latere jaren
van je studie kan je wel zelf een keuze maken tussen een
eerder praktisch gerichte opleiding zoals het ontwerpen 
en synthetiseren van nieuwe materialen, een eerder 
theoretische studie van het gedrag van deze moleculen, 
of een combinatie van beiden. Met chemie kies je dus voor
verscheidenheid, ook in je latere job! Je kan als chemicus
in zeer diverse werkomgevingen terecht, gaande van com-
merciële functies tot een echte onderzoekscarrière. Veel
chemici zullen na het afstuderen terecht komen in een
startfunctie en van daaruit verder groeien naar meer 
leidinggevende functies.

Onze chemische industrie hanteert wereldwijd het principe
van ‘responsible care’. Bedrijven die dit principe onder-
schrijven verbinden er zich toe om te streven naar een
voortdurende verbetering van hun prestaties op vlak van
milieu, veiligheid en gezondheid. Sinds het invoeren van
de vernieuwde bacheloropleiding chemie wordt ditzelfde
principe van ‘responsible care’ reeds vanaf het eerste jaar

geïntroduceerd tijdens de verschillende practica. Tijdens
het practicum ‘Veiligheid en Laboratoriumpraktijk’ worden
de principes van het opzoeken, evalueren en correct
beheersen van risico’s verbonden aan chemische produc-
ten aangeleerd. Met behulp van onze departementale
Veiligheidsmap, Veiligheids-CD-ROM en Veiligheidswebstek
probeer je zelf de veiligheidsproblematiek in een aantal
concrete situaties te doorgronden. Vervolgens voer je risi-
coanalyses uit van een experiment, leer je een experiment
plannen en nauwkeurig noteren in een laboschrift. Je
oefent hierbij de belangrijkste scheidingstechnieken in
zoals gefractioneerde destillatie en extractie en voert
enkele syntheses uit. Voor elk uit te voeren experiment
dien je onder begeleiding op zoek te gaan naar de beste
werkwijze en opstelling. Als kroon op het werk dien je zelf
een mini space shuttle te lanceren! Als brandstof gebruik
je eveneens zuurstof- en waterstofgas.

Tijdens je verdere opleiding - en niet in het minst tijdens
je latere loopbaan – wordt deze veilige en milieubewuste
omgang met chemicaliën consequent doorgetrokken. 
Deze totaal vernieuwde aanpak – waarbij groepswerk 
ook een belangrijke rol speelt - stelt je in staat vanaf het
eerste jaar verantwoord en creatief om te gaan met chemica-
liën. Een troef die je latere werkgever zal appreciëren!

[ ]Verantwoord en creatief omgaan met atomen en moleculen

Chemie is overal! Van de atomen en moleculen die je lichaam opbouwen tot de chemiereuzen die mee bou-
wen aan onze dagdagelijkse levenskwaliteit. Chemie speelt echter ook een grote rol in tal van andere weten-
schappelijke disciplines zoals natuurkunde en biologie, maar ook farmacie en geneeskunde. 

Meer info over chemie studeren: http://pcqc5.quantchem.kuleuven.ac.be

[ ]Chemie



Julie Oosterlynck: “Toen ik nog in het middelbaar zat, wist
ik al lang dat ik later chemie wou gaan studeren. Wanneer
ik dan ineens de stap zette naar de “universiteit” voelde
dat in het begin wat onwennig aan. Alles is zo nieuw en
groots, maar dankzij de goede begeleiding van de univer-
siteit zelf en de studentenkring vind je al snel je weg. Je
leert er in één klap heel veel nieuwe, toffe mensen kennen
en dankzij de vele activiteiten ga je je meteen thuisvoelen.
De studies zelf zijn heel interessant
en specifiek gericht op datgene
waarvoor je kiest. Bovendien worden
de lessen ook meteen gestaafd aan
de praktijk waardoor je beter inzicht
krijgt in de principes die je aange-
leerd krijgt.”

Wat is er nu beter om je eigen kring voor te stellen
dan het eigen kringlied? Niks dachten wij zo. De
melodie kan je helaas niet horen, dus kunnen wij
niets anders dan je aanmoedigen om je bij Chemika
aan te sluiten, zodat je snel kennis kan maken met
het enige en onvervalst Chemikalied! Smeer alvast je
stembanden ….

Wij zijn de stoere alchemisten

Wij drinken bier tot in de kisten

Wij maken chloor en geraken overal door

Wij kunnen zwavelzuur bereiden

Het CO2 schuimt in de pinten

Die wij wetenschappelijk uit gaan drinken

Heft het glas omhoog want op’t labo is’t maar droog

Leve de club der alchemisten

Al zijn wij zat wij blijven staande

Wij hebben een evenwichtsconstante

Wij zingen luid

van “Chemika Vooruit!”

Wij kunnen bier assimileren

Wij zijn de semicarbozomen

Wij scheiden aldehyden en ketonen

Wij zijn op ons gemak in de strafste ammoniak

Wij zijn de semicarbozomen

Hugo van Looy (1948)

Jef Verplaetse studeerde CHEMIE en
is nu CEO van Van Genechten
Packaging

“Een leuk aspect van de studie che-
mie waren de practica. Je leert er
immers het belang en het voordeel
van teamwerk snel kennen. Het voor-
deel voor een scheikundige is dat de
technische ideeën die je kan hebben,
snel in de realiteit kunnen omgezet
worden. Ik wil jonge mensen echt wel
aanbevelen om wetenschappen als basisopleiding als
heel waardevol te beschouwen. De beste medewerkers
zijn altijd diegenen die ook de fundamenten begrijpen
van de omgeving en de producten waarmee ze werken.
Voor diegenen die een businesscarrière nastreven is
wetenschappen ook een uitstekende basis. Wetenschap
heeft mij geleerd dat er niet iets is als absolute voorspel-
bare situaties. Ook in wetenschappelijke experimenten is
het permanent zoeken, en proberen te begrijpen welke
factoren een rol spelen. Zoeken naar kernoorzaken. Het
is niet een strikt logisch geheel. De onderbouw is mis-
schien logisch, maar de realiteit is niet altijd met een-
voudige logica te zien. Het vergt heel wat opsporings-
werk om erachter te komen wat er precies gaande is. In
business is het precies zo. Er zijn geen eenvoudige
recepten. Men moet op zoek naar de kernoorzaken van
de problemen waarmee men geconfronteerd wordt. Dit
vergt heel wat (menselijke) vaardigheid van observeren
en luisteren. Precies wat een wetenschapper geleerd
heeft."

Hoe gaat het nu met …
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Biebabeloela met Chemika[ ]Student aan het woord[ ]

www.chemika.student.kuleuven.ac.be
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Biochemie & Biotechnologie

De moderne biochemie heeft in de laatste decennia een
aantal grote revoluties doorgemaakt. Lange tijd stond de
genoomanalyse, de verzameling van al de genen van een
organisme, centraal. Voor een aantal organismen is dit
genoom volledig in kaart gebracht en kent men de
sequentie van alle genen. Denken we hierbij aan het
zebravisje, de plant Arabidopsis Taliana, rijst en de mens.
Al vlug is men tot het inzicht gekomen dat dit wel een erg
belangrijke stap is, maar dat dit nog maar het topje is van
de immense berg wijsheid. Momenteel staat de analyse
van het proteoom, de verzameling van alle eiwitten van
een organisme, in het middelpunt van de belangstelling.
En omdat er veel eiwitten voorkomen in verschillende vor-
men en variaties, zijn dat er veel meer dan het aantal
genen laat vermoeden. Bovendien volstaat het niet te
weten welke eiwitten er zijn, maar moeten we ook weten
waar ze zijn, met hoeveel en met wie ze interageren. 

De Biochemie en de Biotechnologie hebben een spectacu-
laire vooruitgang geboekt dank zij de ontwikkeling van de
‘Moleculaire Biologie’. Hierdoor is het mogelijk proteïnen,
die slechts moeizaam verkregen konden worden na talrijke
isolatiestappen, nu in overvloed in bacteriën te produce-
ren. Bovendien werd het mogelijk deze moleculen heel

selectief te manipuleren. In plaats van chemische modifi-
caties met hun beperkte specificiteit, werd het ineens
mogelijk door plaatsgerichte mutagenese, zeer selectief
een aantal aminozuren te vervangen. Deze mogelijkheid
biedt  niet alleen kansen voor het fundamenteel onder-
zoek, bv. de gedetailleerde analyse van het werkingsme-
chanisme van een enzym, maar laat ook toe enzymen 
te modificeren zodat ze beter aangepast zijn aan de 
werkvloer zijnde de bioreactoren waar ze in grote hoeveel-
heden geproduceerd of gebruikt worden. Denk daarbij
maar aan zoiets prozaïsch als een wasmachine. 

De invoering van de massaspectrometrie is nog zo'n stap.
Wie had er ooit aan gedacht biomoleculen in vacuüm te
brengen? Alhoewel de molecuulmassa niet zo'n bijzonder
boeiend  gegeven is, heeft de nauwkeurigheid van deze
techniek een revolutie teweeggebracht. Alleen onze ver-
beelding blijkt een beperking te zijn aan de toepassings-
mogelijkheden van de massaspectrometrie. Wat dacht je
van fenomenen als sequentieanalyse, moleculaire interac-
ties, opvouwkinetiek en ionbinding? Ze kunnen allemaal
aangepakt worden via handige trucjes  én massaspectro-
metrie. Die enigszins vervelende massa wordt ineens een
sleutel tot het beantwoorden van talrijke boeiende vragen. 

[ ]De link tussen chemie en biologie

Vanwaar komt die kraag schuim op mijn pint bier? Waarom is mijn bloed eigenlijk rood?  En waarom wordt
een karton melk zuur als ik het te lang in de koelkast laat staan? Het zijn maar enkele van de fascinerende
vragen die je in de opleiding Biochemie & Biotechnologie zal tegenkomen. De tijd, dat een biochemicus zich
beschouwde als een chemicus met een passie voor moleculen met een biologische oorsprong is allang voorbij:
een moderne biochemicus heeft veel meer in petto dan dat. 



Dan is er ook nog de miniaturisering en automatisering
van de DNA-sequentieanalyse. Opeens wordt het mogelijk
het volledig genoom van een organisme in kaart te bren-
gen. Wat eerst een astronomische taak leek, is een koud
kunstje geworden (enige overdrijving niet uitgesloten).
Daarbij is een overweldigende hoeveelheid informatie
beschikbaar gekomen, zodat er behoefte is aan mensen die
graag hun dagtaak achter een computerscherm vervullen
en zich speciaal met de bioinformatica bezighouden. De
vooruitgang in elektroforese volgens meerdere criteria
(dimensies) en de combinatie met de steeds gevoeliger
wordende massaspectrometrie heeft ervoor gezorgd dat
het mogelijk werd het ganse proteoom van een organisme

te analyseren. Binnen afzienbare tijd zullen microarrays
het ganse proteoom zichtbaar maken op een speldenknop.
Snelle computerprogramma’s slagen erin een eiwitketen
voor onze ogen te laten opvouwen tot een natief enzym.
Moderne analysetechnieken schakelen steeds meer over op
parallelle analyse: in plaats van één proteïne te volgen, na
het toedienen van een of ander farmacon, worden hon-
derden proteïnen gevolgd in de tijd en geclusterd volgens
hun tijdsgedrag: zij die komen, zij die gaan. De ontdekking
van het Green Fluorescent Protein (een eiwit uit een
kwal, dat een prachtig groene fluorescentie vertoont) en
de mogelijkheid dit proteïne te koppelen aan elk interes-
sant eiwit, samen met de ontwikkeling van de confocale
microscoop heeft ook de mogelijkheden geopend om de
biochemie voor onze ogen te zien gebeuren in een levende
cel.

Net zoals ‘Moleculaire Biologie’ is ‘Biotechnologie’ een 
geladen woord. Voor sommigen is het de toepassing van
de kennis aanwezig in de biowetenschappen, voor anderen
is het meer het geheel van technieken, meestal gentech-
nieken die manipulatie van biomoleculen mogelijk maken.
In deze laatste betekenis kan men de biotechnologie niet
beschouwen als een territorium uitsluitend toebehorend
aan  onze collega's uit de faculteit Toegepaste weten-
schappen. Daarom ook hebben de programmadirecteurs in
Vlaanderen geopteerd om een bachelor Biochemie &
Biotechnologie uit te bouwen. Zowel een biochemicus 
als een biotechnoloog maken gebruik van dezelfde basis-
kennis en basis technologie. Eerder dan een nauwe defini-
tie in te voeren voor biochemie en het territorium te
beperken, hebben we geopteerd om al deze facetten aan
bod te laten komen in de opleiding op een geleidelijke
manier wel te verstaan. Uiteraard helpen we de jonge bio-
chemicus zijn weg te laten vinden in dit brede 
spectrum aan mogelijkheden. 

Als afgestudeerd biochemicus en biotechnoloog kan je
terecht in biotechnologische en farmaceutische bedrijven,
onderzoeksinstellingen, openbare diensten of het onder-
wijs. Een klein overzichtje van biochemische toepassingen:
de gezondheidssector (bv. de ontwikkeling van antibiotica,
vaccins, groeihormonen, insuline, enzymes, kunstbloed, 
in vitrofertilisatie), de agrarische sector (veredeling van
gewassen en rassen, productie van groeiregulatoren, 
veevoeders en meststoffen), voedings- of levensmiddelen-
sector (fermentatie, productie van additieven, vitamines,
suikers, gist, bier, yoghurt), energiesector (bioconversie van
afvalstoffen tot methanol en waterstof, energieconversie
van biomassa), milieusector (afbraak van vervuilende stof-
fen, recuperatie en recyclage van gebruikte materialen of
afval, zuivering van water).
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Meer info over biochemie en biotechnologie studeren: www.wet.kuleuven.ac.be



Julie Nijs en Jeroen Vangindertael: “Vanaf het academie-
jaar 2004-2005 wordt de zelfstandige bachelor Biochemie
& Biotechnologie ingericht aan de K.U.Leuven. Uiteraard
sprak deze richting ons meteen aan. Onze interesse werd
al in het middelbaar onderwijs geprikkeld tijdens de lessen
over DNA, genetica en erfelijkheid. Na het doorlopen van
het eerste semester kunnen we wel zeggen dat de com-
plexiteit van het leven zeker niet te onderschatten valt! 

Het is echter geen louter theoretische richting aangezien
er ook veel praktisch laboratoriumwerk bij komt kijken. De
moeilijkheidsgraad ligt uiteraard hoger dan in het secun-
dair onderwijs, maar als je uit een wetenschappelijke afde-
ling komt en die met succes hebt doorlopen, dan heb je
een goede basiskennis om te starten. Langs de andere kant
is het struikelblok voor de meeste de grote hoeveelheid
leerstof, dus: plannen is de boodschap!

Je staat er echter niet alleen voor. Je wordt bijgestaan
door een ervaren team van docenten, assistenten en
monitoren. Zeker van deze laatste groep mensen mag je
het extra duwtje in de rug dat ze je kunnen geven, niet
onderschatten. Het enige wat je dus nog nodig hebt om 
je in de wereld van de Biochemie en Biotechnologie te 
storten is een goede motivatie!

In vergelijking met andere richtingen, is het aantal 
studenten bij ons eerder beperkt, wat resulteert in een
zeer aangename groepssfeer. En natuurlijk is het leren niet
het enige wat de klok slaat, er is ook tijd voor ontspan-
ning. Deze wordt verzorgd door ‘Chemika’, de Leuvense
studentenvereniging van de chemisten en biochemisten.
We denken hierbij aan fuiven (TD’s in het studenten-
jargon), filmavonden, cantussen, culturele uitstappen,
enzovoort. Er wordt je zelfs een peter of een meter aange-
boden. Iemand van het tweede jaar die je met raad en
daad zal bijstaan bij je eerste stappen in het Leuvense 
studentenleven. Misschien is iemand van ons wel jouw
peter of meter volgend jaar.”

Jos De Sadeleer studeerde BIOCHEMIE en is nu hoofd

van de onderzoeksafdeling ‘nieuwe ingrediënten’ van

het onderzoeks- en ontwikkelingslaboratorium van

Cerestar

"Ik werd aangeworven
op het onderzoeks-
laboratorium van de
voedingsmultinational
Cerestar net voor de
verdediging van mijn
doctoraal proefschrift
begin 1983. Eén van de
argumenten was de
doorgedreven opleiding
eiwitchemie die het
laboratorium
Biochemie van de
K.U.Leuven aanrijkt. 
Er werden nadien 
trouwens nog verschillende alumni van het laborato-
rium door ons bedrijf aangetrokken. Dit is niet ver-
wonderlijk: in een wereld waar biotechnologie in
onderzoekslaboratoria hoogtij viert is het niet een-
voudig om goed opgeleide chemici te vinden met een
gedegen basisopleiding van klassieke biochemie
(eiwit-, suiker- en lipidenchemie). De voedingsmidde-
lensector – waartoe Cerestar behoort – heeft nood
aan deze specialisten om de uitdagingen van de 
ontwikkeling van nieuwe ingrediënten voor nieuwe
eetwaren voor de steeds kritischer wordende consu-
ment in de veranderende wereld van ‘convenience-’
en ‘microwave food’ te ondersteunen. Inmiddels
maakt ons bedrijf deel uit van Cargill, één van de
grootste voedingsmiddelenbedrijven ter wereld, actief
in veel sectoren. Graanhandel, productie van zetmeel
en van soya eiwitten, verwerking van oliehoudende
zaden, diervoeding, vleesverwerking, handel en ver-
werking van cacao en van vruchten en vruchtensap-
pen: echt alles komt aan bod. Door ons centrum ver-
der uit te bouwen hier in Vlaanderen bevestigt dit
Amerikaans bedrijf zijn vertrouwen in de opleiding die
studenten hier krijgen, en dus de ondersteuning die
werknemers hier aan de verdere uitbouw van het
bedrijf kunnen geven. Het is mijn overtuiging dat de
gedegen, doorgedreven en toch brede opleidingen die
de faculteit Wetenschappen studenten aanreikt hier-
voor mee borg staan."

Hoe gaat het nu met …Studenten aan het woord[ ]
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De Aarde warmt op. Drinkbaar water wordt een zeldzaam
goed. Het gat in de ozonlaag wordt steeds maar groter.
Verhalen over vervuiling van bodem, grondwater en rivie-
ren zijn dagelijkse kost in het nieuws. Planten- en dieren-
soorten sterven uit, zelfs vóór we ze ontdekt hebben.
Bloedige oorlogen worden gestreden rond koltan, diamant,
olie, en tal van andere grondstoffen. En ga zo maar door.
Een ellenlange lijst van miserie en onheil. Blijkbaar gaat
het absoluut niet goed met onze planeet. En bovendien
wordt de schuld van dit alles in onze schoenen geschoven.
De mens is de oorzaak van alle kwaad. Maar is dat zo?

De mens verhoogt inderdaad steeds meer de druk op zijn
natuurlijke omgeving. We moeten echter beseffen dat het
voortbestaan van de mens – en van het leven in zijn
geheel – volledig afhangt van het in stand houden van het
dynamische, maar delicate evenwicht, dat we ‘Systeem
Aarde’ noemen. Het wordt immers steeds duidelijker dat

land, water, lucht en leven onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden zijn door complexe wisselwerkingen, en dat kleine
ingrepen ‘globale veranderingen’ – ook wel ‘global change’
genoemd – teweeg kunnen brengen. Dit delicate even-
wicht maakt van de Aarde dan ook een unieke planeet,

[ ]De geoloog in de frontlinie voor het behoud 
van onze levende planeet

“De BaMahervormingen in het onderwijs. Als nieuwe student merk je er waarschijnlijk niet veel van. Je hebt
immers nooit in de eerste kandidatuur gezeten en je kan dus niet vergelijken met hoe het vroeger was. Toch
zijn er een heleboel dingen veranderd en wordt er achter de schermen koortsachtig vergaderd over wat nog
beter moet.” Dat weet Jan Rypens, de monitor Geologie, ons te vertellen. Wat de vakken betreft verschilt
‘eerste bach’ - zo noemen de studenten eerste Bachelor - niet eens zo verschrikkelijk veel van ‘eerste kan’. Een
nieuwe prof voor scheikunde, meer nadruk op bio- en geo-vakken en een gloednieuw informaticavak, dat zijn
in een notendop de belangrijkste wijzigingen in het eerste bachelorjaar Geologie. De grootste verandering
doet zijn intrede pas in het tweede bachelorjaar, waar de geologiestudent in zijn keuzepakket kan variëren van
biologie, biochemie, chemie, geografie, fyscia tot informatica. Dit keuzepakket maakt het mogelijk om tijdens
de opleiding aan te sluiten bij andere disciplines binnen de exacte wetenschappen en in sommige gevallen
zelfs over te stappen naar de master van het keuzepakket.”

[ ]Geologie
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niet alleen in ons zonnestel-
sel, maar – tot het tegen-
deel bewezen wordt – in het
ganse universum. Het is
echter ook onze enige thuis.
Het is de enige levende pla-
neet die we kennen. We
kunnen dan ook nergens
anders heen.

Maar onze verhouding met
de Aarde is ook een ware
haat-liefdeverhouding. We 

voelen ons immers zo weerloos wanneer de Aarde weer
eens toeslaat met al zijn kracht, een aardbeving, een 
tsunami, een vulkaanuitbarsting, overstromingen, orkanen, ... .
Maar zijn we inderdaad zo machteloos? Kunnen we ons
dan echt niet voorbereiden op natuurrampen?

Om op al deze vragen een antwoord te kunnen geven, en
bijvoorbeeld in te schatten wat nu de impact is van de
mens op zijn natuurlijke omgeving, moeten we onze
levende planeet, met al zijn wisselwerkingen tussen land,
water, lucht en leven, trachten te doorgronden. En hier-
voor moeten we teruggaan in de tijd, op zoek doorheen de
4,6 miljard jaar Aardse geschiedenis naar belangrijke ‘glo-
bale veranderingen’ in het ‘Systeem Aarde’ met de vraag
waarom deze zich hebben voorgedaan. Wat heeft de
massa-extincties op het einde van het Perm en het Krijt
echt veroorzaakt? En spelen deze massa-extincties een rol
in de evolutie van het leven? Waarom was het zo’n 65
miljoen jaar geleden toch zoveel warmer op Aarde en
stond de zeespiegel zoveel hoger dan nu? En waarom was
de Aarde zo’n 600 à 700 miljoen jaar geleden tot aan de
evenaar bedekt met gletsjers? Pas als we op deze vragen
een antwoord kunnen geven, zullen we bijvoorbeeld de
huidige opwarming van de Aarde, die zich de laatste 100
jaar manifesteert, kunnen begrijpen en kunnen inschatten
welke rol de menselijke activiteiten hierin spelen. Pas dan
kunnen we correcte maatregelen nemen.

Waarom doen er zich aardbevingen voor? En wanneer 
veroorzaken ze vernietigende tsunami’s? En wat kunnen
we doen om ons te beschermen tegen aardbevingen? 
Pas als we deze vragen kunnen beantwoorden, kunnen 
we risicogebieden afbakenen, 
waarschuwingssystemen opzetten
en de nodige maatregelen treffen
om het aantal slachtoffers bij der-
gelijke natuurrampen te beperken.
Wensen we onze medemens in de
ontwikkelingslanden vooruit te
helpen, dan gaan we op zoek
moeten gaan naar voorraden 

drinkbaar water in de ondergrond. Ook hiervoor moeten
we begrijpen hoe water zich in de ondergrond beweegt en
verzamelt. Ook voor de verdere economische ontwikkeling
van zowel het rijke Noorden als het arme Zuiden, zal er
steeds meer nood zijn aan grondstoffen, gaande van
metalen, fossiele brandstoffen, tot dagdagelijkse bouwma-
terialen. Deze grondstoffen zijn echter niet oneindig aan-
wezig op Aarde. Een duurzaam beheer hiervan dringt zich
dan ook meer en meer op. Anders dreigt de uitputting van
de gekende voorraden met alle sociaal-economische
gevolgen vandien.

Voel je je geroepen om een steentje bij te dragen in de
zoektocht naar een antwoord op al deze vragen, en later
mee garant te staan voor het duurzaam beheer van onze
levende planeet, dan is geologie jouw toekomst. De
geoloog staat immers in de frontlinie voor het behoud van
onze levende planeet. Door zijn kennis over het Aardse
verleden zal hij onontbeerlijk zijn bij het uitdokteren van
globale oplossingen voor de ‘globale veranderingen’ die
zich nu en in de toekomst onvermijdelijk zullen voordoen
op Aarde. Als expert van de ondergrond zal hij op zoek
gaan naar drinkwater, fossiele brandstoffen, metalen en
andere grondstoffen. Hij zal een belangrijke bijdrage leve-
ren om de rusteloosheid van de Aarde te begrijpen en ons
zo te behoeden van natuurrampen. Het zal je dan ook niet
verbazen dat, als je geologie studeert aan de K.U.Leuven, je
je niet alleen zal beperken tot de studie van de Aarde
(geologie), maar dat je ook veel aandacht zal besteden aan
de studie van het leven (biologie), de studie van fysische
(fysica) en chemische (chemie) processen die zich op
Aarde allemaal kunnen afspelen. Kortom, geologie stude-
ren, bezorgt je een grondige basiskennis van alle natuur-
wetenschappen, waarmee je later – in het beroepsleven –
dan ook nog alle kanten uitkan. Geologie studeren, bete-
kent ook de wijde natuur intrekken. Dat is immers ons
natuurlijk laboratorium. Gewapend met hamer, loupe,
kompas en notitieboekje trekken we door weer en wind op
zoek naar de geheimen van de ondergrond. Geologie stu-
deren, betekent ook je maatschappelijke verantwoordelijk-
heid opnemen, door bij te dragen bij het opsporen en 



Steven Tielemans: ”De leraar aardrijkskunde heeft mijn
interesse voor aardwetenschappen reeds in de humaniora
aangescherpt. Vooral platentektoniek en vulkanisme heb-
ben iets in mij losgemaakt. Ik heb dan ook gekozen voor
geologie, ook omdat ik het de meest algemene weten-
schapsrichting vind waarin alle wetenschappen (fysica,
chemie, biologie, wiskunde, ...) ruimschoots aan bod
komen. Ook het veldwerk trekt me wel aan. Kortom, geolo-
gie lijkt mij een vreselijk interessant vak. Waarom ik voor
de K.U.Leuven heb gekozen? Tja, ik moet eerlijk zijn dat ik
twijfelde tussen Leuven en Gent. In Gent specialiseert men
zich rond alles wat met mariene geologie te maken heeft,
en in Leuven staat tektoniek vrij centraal. Vandaar mijn
keuze. Achteraf bekeken, denk ik dat ik een goede keuze
gemaakt heb. Uit al de informatie die ik gekregen heb in
brochures en op infodagen, kon ik mij eigenlijk niet zo’n
goed beeld vormen van wat me te wachten stond. Na één
semester valt het echter zeer goed mee. Het is een fijne
richting met een gevarieerd aanbod, al zou ‘programme-
ren’ wat minder mogen zijn en zouden er wat meer excur-
sies mogen zijn, al waren het maar halve dagen. De cur-
sussen vallen ook reuzegoed mee, en qua moeilijkheids-
graad mag iemand die uit een wetenschappelijke richting
komt met niet al te veel wiskunde, absoluut niet klagen.
Ook de sfeer in de les is tof. GEOS, onze studentenvereni-
ging, laat ons echt niet in de steek. Goede cursusdienst,
veel activiteiten, en vooral ... fijne feestjes. En trouwens,
ook onze proffen zijn tof. Ik kijk al uit naar de excursies.
Binnenkort trekken we trouwens met GEOS naar de Eifel.
Lekker hameren, stenen en fossielen zoeken, en ’s avonds 

op staminee ... . Eigenlijk kijk ik ook een beetje uit naar de
januari-examens. Dan weet ik tenminste hoe ik er voorsta.
De vroege lessen, daarentegen, daar kijk ik minder naar
uit. Samen met de invoering van BaMa, besteedt de 
faculteit ook bijzondere aandacht aan ‘Begeleide
Zelfstudie’, het digitale leerplatform ‘TOLEDO’, en het
monitoraat. Het monitoraat en de didactische teams zijn
zeer handig. Zeer gemakkelijk mee in contact te komen
indien nodig. Bovendien een mooie aanvulling voor de les-
sen. Ook praktisch als je zelf je eigen monitoraatszittingen
kan kiezen voor probleemvakken. TOLEDO is ook handig. Je
kan makkelijk aan de lessenroosters. Je beschikt steeds
over de voorbereidingen voor de oefeningen, de slides van
de les, ... . En je kan altijd een vraagje stellen aan de prof.
En ‘Begeleide Zelfstudie’ lijkt me een mooi initiatief, han-
dig voor diegenen die niet weten hoe ergens aan te begin-
nen of problemen hebben met studeren.”

Erna Van Echelpoel studeerde GEOLOGIE en werkt nu

als Senior Engineer bij Tractebel development enge-

neering

"Wat ik nu allemaal doe bij Tractebel, heeft niet echt

veel te maken met wat ik tijdens mijn doctoraat heb

bestudeerd, met name de astronomische cycliciteiten

in de Boomse Klei. Dan zie je pas het voordeel van de

ruime opleiding die je aan de K.U.Leuven genoten

hebt. Nu ben ik vooral actief in het oplossen van alle

mogelijke hydrogeologische

problemen die zich kun-

nen voordoen bij grote

infrastructuurwerken,

zoals de aanleg van de

HSL, de heraanleg van de

ring rond Antwerpen, ... . 

In samenwerking met

ingenieurs werk ik ook aan

saneringsprojecten, inrich-

ting van stortplaatsen, ... . Het voordeel van een groot

studiebureau is natuurlijk dat we projecten binnenha-

len in zowel binnenland als buitenland."

Hoe gaat het nu met…
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Student aan het woord[ ]

opkuisen van bodem- en grondwatervervuilingen, bij
geotechnische problemen bij grote en kleine infrastruc-
tuurwerken, bij de exploratie en exploitatie van grondstof-
fen, bij het inrichten en beheer van stortplaatsen, bij het
afbakenen van risicogebieden voor aardbevingen, ....

Dit alles vind je dan ook terug in onze vernieuwde oplei-
ding tot ‘Bachelor’ en ‘Master of Science in de Geologie’.
Bijzondere aandacht wordt immers besteed aan de intense
verstrengeling tussen geologie, biologie, fysica, chemie en
wiskunde, aan het veldwerk, aan fundamenteel en toege-
past onderzoek en aan de diverse sociaal-economische,
juridische en maatschappelijke aspecten verbonden aan
het beroep.

Meer info over geologie studeren:
www.kuleuven.ac.be/geologie/geo-aspirant.htm



[ ]Wie? Wat? Waar? GEOS!

GEOS is de Leuvense kring die de geologiestudenten samenbrengt, entertaint en op de been houdt in
moeilijke tijden. In het begin van het academiejaar vangen wij de eerstejaars op en laten hen kennisma-
ken met elkaar, de andere geologen en het schone Leuvense leven. Ook de proffen zal je geregeld op een
meer informele manier tegenkomen. Doorheen het ganse jaar organiseren we allerlei hartverwarmende
activiteiten. 

Op vlak van feestjes zijn er themafeestjes, fuiven en een proffentap. Sporten is gezond, en sporten met
de kring ook nog eens heel erg fijn. Jeneverhonkbal, interfacultair voetbaltornooi of gewoon eens gezellig
gaan ‘sjotten’. Elk jaar in de paasvakantie nemen we jullie mee op kringexcursie, geologisch interessant en
leerrijk maar we zullen ons vooral niet vergeten te amuseren. Voor de rest vertonen we af en toe eens
een filmpje en er zijn ook nog andere cultuuractiviteiten (quiz, rockrally, ...).

Met de studentenkring Merkator strijden we ook om de geobeker, het symbool voor de aloude competitie
tussen de 'geo-richtingen'. Hierbij wordt er om een (virtuele) beker gestreden in een wedstrijd van eender
welke sport gekozen door één van de beide richtingen. Rugby, hockey, ... geen enkele sport wordt ontzien
in deze spannende derby. Uiteraard winnen we deze beker al eens, maar we moeten ook wel soms het
onderspit delven tegen onze vrienden-geografen.

We zijn er ook voor academische ondersteuning. De cursusdienst helpt je aan je cursusnota's en hand-
boeken. En vraag gerust raad aan je onderwijsverantwoordelijke als je problemen hebt. Via het geweldige
Peter- en Meter-systeem heb je van in het begin van eerste bachelor iemand waar je uitleg en cursussen
aan kan vragen en af en toe es gezellig een pintje mee kan gaan drinken. Want geologie studeren in
Leuven is meer dan leren alleen!

www.geol.student.kuleuven.ac.be
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Uitdaging

Als geograaf bestudeer je de processen die de structuren
en de patronen in de geografische ruimte bepalen. Dit kan
je doen voor het heden, het verleden en de toekomst.
Steeds meer wordt de samenleving zich ervan bewust dat
een goed ruimtegebruik van uitermate groot belang is
voor de levenskwaliteit en voor de duurzaamheid.
Voortdurend moeten oplossingen worden gezocht voor
conflicten tussen tegenstrijdige belangen. Geografen 
kunnen samen met andere specialisten, zeer belangrijke
bijdragen leveren bij het zoeken naar die oplossingen. 
De geograaf is zich er van bewust dat nagenoeg alle
oplossingen voor omgevingsproblemen niet alleen 
technisch van aard zijn, maar ook economisch haalbaar 
en sociaal aanvaardbaar dienen te zijn. Geografie is dan
ook een uitdagende interdisciplinaire wetenschap die 
een brug slaat tussen exacte en humane wetenschappen.
Een geograaf is werkzaam op het raakvlak van geologie,
hydrologie, bodemkunde, klimatologie, sociologie, 
economie, ecologie en milieukunde. Het gaat dus feitelijk
om alles waar mensen, dieren, gesteente, bodem, water en
lucht bij elkaar komen. 

Waarneming, analyse en modelleren van ruimtelijke patro-
nen en processen staan centraal in de opleiding Geografie.
Veel studies in de geografie beginnen met waarnemingen

en metingen. Hiervoor worden verschillende methoden en
hulpmiddelen gebruikt zoals bijvoorbeeld satellietbeelden,
laboratoriumanalyses, enquêtes en het meten van neerslag
en rivierafvoer. Mogelijke verklaringen voor aangetroffen
waarnemingen worden gezocht door verbanden te leggen
tussen verschillende typen waarnemingen en tussen
waarnemingen op verschillende tijdstippen. Door de ken-
nis verkregen uit waarnemingen en analyse in een model
te beschrijven kan enerzijds worden nagegaan waar meer
onderzoek naar gewenst is en anderzijds kan een goed
werkend model gebruikt worden voor voorspellingen in
andere gebieden of voor toekomstige scenario’s aangaan-
de bijvoorbeeld klimaat- of landgebruikveranderingen. 

Werkgelegenheid 

Een enquête van het Nationaal Comité voor de Geografie
bij afgestudeerden van zes Belgische universiteiten maak-
te in augustus 2004 in de media komaf met het feit dat
geografen die studeren aan een Belgische universiteit ook
vanzelfsprekend aan de slag gaan in het middelbaar
onderwijs. Maar liefst 77 procent van de geografen die
afstudeerden tussen 1994 en 2003, werken volgens de
enquête buiten het onderwijs: de helft van hen voor de
overheid, 46 procent in de privé-sector en 4 procent in
het verenigingswerk. Die cijfers bevestigen de stijgende
trend van de voorbije 30 jaar. In 1974 werkte amper één-

[ ]De brug tussen exacte en humane wetenschappen

Geografie neemt een grote plaats in in ons leven. Heel wat van onze activiteiten hebben een relatie met de
ruimte waarin we leven. Deze ruimte is het studiedomein van de geografie. We zijn niet alleen gebruikers van
de ruimte, onze activiteiten leiden ook tot belangrijke veranderingen van diezelfde ruimte. Voorbeelden van
geografische thema’s zijn problemen gerelateerd aan overstromingen, aardverschuivingen, de bouw van ste-
den en havens, effecten van overexploitatie op de bodemvruchtbaarheid en wereldwijde migraties door de
zoektocht naar een beter leven. 

[ ]Geografie



derde van de geografen buiten het onderwijs; tussen 1974
en 1983 steeg dat tot 42 procent en tussen 1984 en 1993
tot 60 procent. Parallel daarmee werd de werkloosheid
onder geografen bijna onbestaand. Geografen die in de
openbare sector werken, hebben heel verschillende jobs op
alle niveaus, van federaal tot gemeentelijk. In de privé-
sector vind je ze in de eerste plaats in cartografie- en
teledetectiebedrijven en in studiebureaus die ruimtelijke
ordening en milieuproblemen behandelen. Maar ook in de
financiële sector en de informatica worden ze talrijker. Die
sterke diversificatie in de tewerkstelling is een vertaling
van de veelzijdige opleiding van geografen: studenten
worden er geconfronteerd met de nauwkeurigheid van
exacte wetenschappen, maar ook met de complexiteit en
de maatschappelijke relevantie van sociale en economi-
sche wetenschappen. Ze krijgen een breed gamma aan
vaardigheden, van terreinonderzoek tot kritische tekstana-
lyse, van statistische verwerking en grafische weergave
van gegevens tot intellectueel debat en groepswerk. Deze
diversificatie verklaart de uitzonderlijk hoge activiteits-
graad, maar veroorzaakt ook een steeds nijpender tekort
aan geografen in het middelbaar onderwijs. Het gevolg is
dat de lessen aardrijkskunde meer en meer gegeven wor-
den door niet-specialisten. Nochtans zijn goede leraars
aardrijkskunde de beste waarborg voor het rekruteren van
de volgende generaties geografiestudenten aan de univer-
siteiten.
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Jill Peeters studeerde GEOGRAFIE en is nu weervrouw

“Al van toen ik kind was, wilde
ik weervrouw worden. Ik was
vooral gefascineerd door de
grillige vormen van de wolken,
de warmte van de zon, het
imposante gerommel van
onweer en de stilte van de
sneeuw. 
Nu omschrijf ik het als een passie voor de kracht van
de natuur en voor de enorme invloed die deze oer-
kracht heeft op de maatschappij en de mens in het
bijzonder. Ik had nooit gedacht dat ik geografie zou
gaan studeren. Maar nu ben ik er zeker van dat deze
studie de beste keuze was. In 1997 behaalde ik mijn
licentiaatsdiploma aan de K.U.Leuven. Toen ik 25 jaar
was, werd mijn kinderdroom werkelijkheid en sinds
februari 2004 ben ik de hoofdverantwoordelijke voor
het weer op de Vlaamse commerciële zender VTM.
Natuurlijk is het belangrijk dat je als meteorologe een
kaart kunt lezen. Maar de geografische kennis gaat
verder! Je moet onder meer kennis hebben van: fysi-
sche geografie, natuurkunde, sociaal-economische
aspecten en natuurlijk de weer- en klimaatkunde. Een
van de sterke kanten van een geograaf is zijn kunde
om te observeren, te luisteren en om synthesen te
maken. Dat maakt dat we ook goede bemiddelaars
zijn. Bovendien is de kritische wetenschappelijke
manier van denken iets dat je dagelijks toepast. 
En naast de warme gedachten die ik overhoud 
aan mijn studentenleven bij Merkator, lijkt dat toch
het sterkste argument om telkens opnieuw voor
geografie te kiezen."

De oproep in de media over het nijpend tekort aan leer-
krachten aardrijkskunde heeft in september zijn effect
zeker en vast niet gemist. De richting geografie kon maar
liefst rekenen op 48 nieuwe studenten. Tim Verstraeten,
jaarverantwoordelijke eerste bachelor geografie, was één
van hen: “De overgang van het secundair onderwijs naar
de universiteit was toch wel even wennen. Maar Merkator,
de studentenkring van onze richting, heeft ons erg goed
ontvangen en opgevangen tijdens die eerste dagen. We
kregen o.a. een rondleiding langs alle auditoria en leerden
Leuven als studentenstad in al zijn facetten kennen. De
meeste studenten hebben net zoals ik deze studierichting
gekozen uit de interesse voor geografie als wetenschap en
de vele beroepsmogelijkheden die deze richting later kan
bieden. De cursusinhoud van de verschillende vakken vol-
doet zeker en vast aan mijn verwachtingen en ik ben over
de ganse lijn tevreden over de studiekeuze die ik heb
gemaakt.”

Student aan het woord[ ]

Hoe gaat het nu met …

Meer info over geografie studeren:
www.kuleuven.ac.be/geografie/schoolverlater/index.htm



[ ]MERKATOR: Sarah Meys A la Karte 

Sarah Meys studeert geografie en is ondertussen in
haar eerste licentie beland. Daarnaast heeft ze het
ook geschopt tot preses van MERKATOR, de studen-
tenvereniging van en voor de geografiestudenten.
Science@leuven stelt haar graag aan je voor.

Waarom heb je 3 jaar geleden nu net voor de rich-
ting geografie gekozen? 

“Geografie is een enorm brede en interessante 
opleiding. Je combineert alle mogelijke fysische en
menselijke factoren en onderzoekt hun plaats ervan
in de ruimte. Als je geïnteresseerd bent in exacte
wetenschappen, maar humane wetenschappen spreken
je ook wel aan, is het een fantastische keuze. Er zijn
volgens mij heel weinig richtingen die zo breed en 
fascinerend zijn. Met zo’n brede opleiding kan je 
namelijk nog alle richtingen uit. Dit jaar ben ik ook
begonnen met de lerarenopleiding, als extraatje om
achter de hand te hebben. Van een gebrek aan tewerk-
stelling is nochtans bij geografen nagenoeg geen 
sprake.”

Vertel eens iets meer over jullie studentenkring?

“Merkator is een heel gezellige studentenkring! Omdat
het aantal geografiestudenten niet zo groot is, kent
ongeveer iedereen iedereen en dat zorgt voor een heel
leuke sfeer. Nagenoeg alle studenten zijn lid van
Merkator. Eerstejaars worden uitgebreid verwelkomd,
ook door de proffen en assistenten. Zij staan bij ons
heel dicht bij de studenten, zijn lid van Merkator en
komen elk jaar naar ons kerstfeestje, de proffentap, een
voetbalwedstrijd, enz … . We organiseren ook twee
grote succesfuiven per jaar en minstens elke maand
een themafeestje in onze vaste stek, de Wink. Verder
zijn er de cultuuractiviteiten, sportwedstrijden en
andere (ludieke) sportieve activiteiten, ons tijdschriftje
‘het Merkatorke’, weekendjes en natuurlijk ook de 
cursusdienst. Soms moet er ook gestudeerd worden
natuurlijk”.

Hoe word je nu precies als preses verkozen?

“Elk jaar houden wij op het einde van het tweede
semester, ergens na de paasvakantie dus, een kiesweek.
Daarin organiseert het nieuwe kandidaat-presidium

een hele reeks van leuke activiteiten, die ervoor moeten
zorgen dat de studenten hen zo’n beetje leren kennen
en appreciëren. In die ploeg wordt onderling uitge-
maakt wie de presessen worden (ja, bij Merkator doen
we dat altijd met twee), wie verantwoordelijke wordt
voor sport, cultuur, enz ... . Donderdagavond is het dan
verkiezing, maar meestal is er slechts één ploeg echt
kandidaat en zijn er ook wel altijd een paar lolploegen.
De nieuwe presidiumleden moeten natuurlijk wel de
steun krijgen van de studenten om te worden verko-
zen, maar dat is eigenlijk nooit een probleem.”  

Wat zijn de taken van een preses en zijn/haar presidi-
um?

“Vergaderen met andere kringen, presidiumvergaderin-
gen leiden, problemen oplossen, creatief zijn, stress-
bestendig leren zijn, een goed organisatievermogen
ontwikkelen, contacten onderhouden met de proffen,
assistenten en met de studenten. Daarnaast ervoor
zorgen dat er genoeg leuke activiteiten worden geor-
ganiseerd door het presidium. Je moet ook zelf vaak de
handen uit de mouwen steken, helpen tappen en
opruimen. Af en toe eens een toespraakje geven, een
artikel schrijven of je laten interviewen! Kortom: een
razend drukke, maar wel heel leerrijke agenda! 

Het leuke is dat je heel veel bijleert, veel mensen leert
kennen en ook dat veel mensen jou kennen. Minder
leuke dingen zijn conflicten of problemen moeten
oplossen. Gelukkig krijg ik natuurlijk ook hulp van het
presidium. In ons presidium zijn we dit jaar met 
17, nog net genoeg. De meesten onder hen zitten in
eerste lic, hoewel er ook een deel in de 2e kandidatuur
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zit, om opvolging te verzekeren. Misschien is 20 wel
een ideaal aantal. We hebben de twee presessen, dat
zijn Stijn en ik. Dan heb je een quaestor (een pen-
ningmeester), twee mensen die verantwoordelijk zijn
voor cultuur, een sportpreses met haar ploeg, een
feestpreses met haar ploeg, twee mensen die zich
bezighouden met ‘Het Merkatorke’, twee die zich
ontfermen over de kopiedienst, een onderwijsver-
antwoordelijke die ons vertegenwoordigt in de per-
manente onderwijscommissie en een webmaster.”

Zijn de kringen nog belangrijk voor de studenten?  

“De kringen zijn volgens mij heel belangrijk voor de
studenten. Je leert elkaar in kringverband op een
heel andere manier kennen. Bovendien moet de
boog niet altijd gespannen staan hé, een beetje 
ontspanning is meer dan welkom!”

Jullie spelen waarschijnlijk ook een grote rol bij de
opvang van de eerstejaarsstudenten in september? 

“Merkator maakt echt werk van het opvangen van
eerstejaars. Eén of twee weken vóór het begin van
het academiejaar krijgen ze een boekje toegestuurd
met een paar basisweetjes over de proffen waarvan
ze les gaan krijgen, de vakken die ze zullen volgen,
de studentenkring en haar presidium, de
Merkatorwebsite en natuurlijk de activiteiten van de
eerste week. Dit jaar hadden we al de zondagavond
voordien afgesproken in de Wink, onze facbar, om
elkaar al een beetje te leren kennen en vragen te
beantwoorden van nieuwsgierige nieuwelingen. Op
maandag doen we altijd een stadsspel ’s avonds en
geven we met de presessen een rondleiding in het
instituut voor aardwetenschappen en het instituut
voor sociale- en economische geografie. We brach-
ten dit jaar ook een bezoek aan het monitoraat. Op
dinsdag spraken we af om gezamenlijk samen te
gaan eten in de alma, na de eerste les. Op woensdag
was er voor alle nieuwe studenten het studenten-
welkom in het stadspark en op donderdag was er al
een eerste feestje in de Wink. De tweede maandag

was er al een peter- en meteravond en verder waren
er natuurlijk ook nog de doop en de onthaalexcur-
sie.”

Wat is je favoriete kringactiviteit? 

“Dat is ongetwijfeld het traditionele kerstfeestje. Dat
wordt georganiseerd door de tweede kandidatuur en
is populair bij eerste- tot laatstejaars, proffen,
assistenten en zelfs ex-geografiestudenten!  Het is
een etentje voorgegaan door een receptie en
gevolgd door een origineel kerstspektakel en een
spetterend feest!”

Hebben jullie een goed contact met de andere 
kringen?

“Ja, vooral als preses kom je veel in contact met de
andere kringen, bijvoorbeeld op de vergaderingen
van Scientica (de overkoepelende studentenkring
wetenschappen) en de Leuvense kringraad. Vooral
met de wetenschapsrichtingen hebben wij veel 
contact, voornamelijk met Geos (van geologie) en
Chemika (van Chemie). 

We organiseren met Scientica (Geos, Bios, Wina,
Chemika en Merkator) een tweetal fuiven, een 
galabal, een industriedag en meer van dat. Met Geos
houden we ook elk jaar een sportwedstrijd tussen
geografie en geologie om de geobeker.”

Een dag uit het leven van preses Sarah…

12 oktober 2004

9u: Opstaan, douchen, aankleden, 
ontbijten, tanden poetsen, 
spullen pakken

10u-12u: Les hellingsgeomorfologie en 
bodemconservatie

12u-13u: Eten in Alma III

13u30-17u: Les agrarische geografie

Tussenin vlug e-mails nakijken, volgen-
de presidiumvergadering wat voorbe-
reiden, de merkatorwebsite opvolgen,
een beetje orde scheppen op kot, …

17u10: Vlug een broodje halen 

18u-20u: Seminarie van de lerarenopleiding in
de Pieter De Someraula

20u30: Presidiumvergadering in Bar del Sol

22u: Lidkaartenverkoop in de Wink

24u: Naar openings-TD van WINA

www.merk.student. kuleuven.ac.be
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Allemaal mensen
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SOCRATES-ERASMUS is een uitwisselingsprogramma voor
studenten en docenten. Ieder jaar kunnen een aantal stu-
denten naar buitenlandse partneruniversiteiten in ver-
schillende Europese landen trekken om een deel van hun
studieprogramma dat zij normaal aan de K.U.Leuven zou-
den opnemen te vervangen door colleges en/of onderzoek
in het buitenland. Belangrijk om weten is dat dit geen 
buitenlands diploma oplevert. Je behaalt dus enkel een
diploma van de K.U.Leuven. 

Bram: “Het lijkt je misschien een administratief huzaren-
stuk om alle regelingen in orde te brengen en je thuisuni-
versiteit met een gerust hart achter te laten, maar dit valt
eigenlijk heel goed mee. Reeds in oktober worden de eer-
ste informatiesessies georganiseerd waar je ingelicht
wordt over de mogelijkheden en beperkingen. Zo is het
ook voor mij begonnen. Wanneer je in een later stadium
een gastuniversiteit gekozen hebt is het de bedoeling dat
je min of meer, onder begeleiding weliswaar, je studiepro-

[ ]Pik eens een jaartje mee in het buitenland

“Ik snap niet waarom er niet meer van jullie zijn die Erasmus willen doen! Een jaar lang op avontuur in het
buitenland zonder dat je daarmee een jaar verliest … wat wil een mens nog meer ?” Het was één van de eer-
ste dingen die Bram Luyten, student informatica aan onze faculteit,  over Erasmus opving van één van de
proffen. Hij geeft hem na een jaar (50 weken om precies te zijn) als gaststudent Informatica aan de ETH
Zürich, volmondig gelijk. 

[ ]Erasmus



gramma in orde brengt en ervoor zorgt dat dit voldoen-
de afgestemd is op de vereisten van jouw faculteit.
Eenmaal deze klus geklaard is gaat het erg snel. Je hoeft
enkel nog te zoeken naar een kot, maar hiervoor word je
vaak geholpen door je gastuniversiteit. Ik vond halverwe-
ge juli een kamer via het internet. Deze lag op vijf minuten
wandelafstand van de universiteit en had alles wat je van
een tof kot verwacht. Het enige wat me dan nog restte,
was mijn koffers te pakken en te vertrekken.”

Het eerste wat Bram te wachten stond nadat hij met zijn
hele hebben en houden was gearriveerd, was het volgen
van een intensieve cursus Duits gedurende drie weken:
“Dit was de ultieme manier om de andere uitwisselings-
studenten, in totaal 200, te leren kennen. In de voormid-
dag werd er telkens op een interactieve manier met een
thema gewerkt (de ene keer iets rond kranten, dan weer
over poëzie). In de namiddag hadden we keuze tussen ver-
schillende workshops. Daar kon je onder meer kennis
maken met het SchwitzerDüütsch, het lokale dialect waar-
aan je zelfs met een meer dan degelijke kennis van het
Duits kop noch staart kan herkennen. Er waren naast mij
ook nog zeven andere Belgen uit Leuven, die ik daar heb
leren kennen. En het duurde dan ook niet lang voor de
Leuvense partystijl ook bekend was bij de andere buiten-
landers. Naast de vele Erasmuscontacten leerde ik ook vele
Zwitsers kennen. In tegenstelling tot het stereotype dat

wel eens de ronde doet zijn de meeste van hen niet koud
en afstandelijk. Je moet natuurlijk niet verwachten dat ze
je na tien minuten al uitnodigen voor een barbecue, zoals
dat bij sommige Amerikanen wel het geval is. Natuurlijk
moest de boog niet altijd gespannen staan. ESN (Erasmus
Student Network) is een organisatie die allerlei activiteiten
voor buitenlandse studenten op poten zet. Zo kon je deel-
nemen aan een rondleiding in het immens grote station,
een citytrip naar Basel en diverse feestjes. Hier kwamen
steeds veel mensen op af die ook hadden deelgenomen
aan de Duitse cursus, dus je zag er altijd wel bekende
gezichten.”

Waarom heeft Bram nu net voor Zwitserland gekozen?
“Eén van de redenen is het snowboarden, omdat we in
België nu eenmaal niet zo geografisch gezegend zijn voor
deze sport. Het was dan ook fantastisch om voor de ver-
andering in een land met echte bergen te wonen en in het
weekend vroeg de trein te nemen om een dagje in het
hooggebergte door te brengen. Als ik erop terugkijk kan ik
enkel maar aan positieve dingen denken. De herinneringen
aan de sfeer, de toffe mensen, de spontane feestjes en de
sneeuw. Het zijn mijn favoriete dagdromen geworden.” 
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Meer algemene informatie over Erasmus-

uitwisselingen voor studenten kan je vinden op

www.kuleuven.ac.be/internationaal/erasmus-

studenten.htm 

Links naar de websites van alle universiteiten en

hoger-onderwijsinstellingen waarmee de K.U.Leuven

in het kader van het SOCRATES/ERASMUS-

programma studenten uitwisselt, kan je terugvinden

op: www.kuleuven.ac.be/internationaal/erasmusweb-

sites.htm

Opgelet! Erasmusuitwisselingen worden per vakge-

bied afgesproken. Niet alle instellingen op deze

webpagina kunnen dus door alle studenten weten-

schappen worden bezocht. Vraag goed na binnen

jouw departement met welke instellingen ze een

overeenkomst hebben.

[ ]Meer informatie?



Jouw redder in nood: studiebegeleiding

Gaan studeren aan de universiteit brengt een hele veran-
dering met zich mee: niet alleen kom je terecht in een
nieuwe omgeving tussen nieuwe mensen, maar je wordt
ook zelf verantwoordelijk voor je leerproces: jij beslist
wanneer en hoe je studeert. Tijdens de eerste lessen zal je
merken dat de proffen leerstof behandelen die je waar-
schijnlijk al in het secundair onderwijs gezien hebt. Maar
zodra het academiejaar goed begonnen is en alles op
kruissnelheid draait, stapelt de nieuwe leerstof zich op. Je
moet hoorcolleges actief volgen, oefeningen oplossen, zelf
aan de slag gaan tijdens practica, informatie opzoeken en
dan alles ook nog verwerken. Dit alles vraagt vaardigheden
die je misschien nu nog niet hebt. Het zal dan ook een
geruststelling zijn te weten dat je niet aan je lot wordt
overgelaten: de faculteit Wetenschappen besteedt extra
veel zorg aan de studiebegeleiding van haar eerstejaars-
studenten. 

Tijdens de rondleiding die georganiseerd wordt op de eer-
ste dag van het academiejaar, zal je kennismaken met het
monitoraat Wetenschappen. Het monitoraat is een dienst
voor vakspecifieke studiebegeleiding van alle eerstejaars-
studenten die wetenschappen studeren. 

Om de overstap van het secundair onderwijs naar de uni-
versiteit zo vlot mogelijk te laten verlopen, worden tijdens
het eerste semester extra begeleidingssessies op het moni-
toraat georganiseerd, waarin aandacht besteed wordt aan
studiemethodes voor een bepaald vak, of waarin dieper
ingegaan wordt op moeilijke onderdelen van de leerstof.

Deze begeleidingssessies worden vaak gevolgd door een
tussentijdse test, zodat je kan nagaan of je de leerstof
goed verwerkt hebt. De studiebegeleiding tijdens het eer-
ste semester is dus vooral gericht op het aanleren van een
goede leerhouding, zodat je optimaal voorbereid bent op
de eerste examenperiode in januari. 

Als je nog vragen hebt over bepaalde stukken leerstof, kan
je ook een individuele afspraak maken met een monitor.
Tijdens zo’n afspraak heb je ruim de tijd om dieper in te
gaan op bepaalde problemen uit de cursus. Ook als je je
eigen niveau wil inschatten of feedback wil over extra
opdrachten die je hebt gemaakt, kan je hier terecht.
Samen met de monitor leer je zelf zoeken naar antwoor-
den. Het is immers de bedoeling dat je geleidelijk aan je
leerproces in eigen handen neemt: ‘Begeleide Zelfstudie’ is
het sleutelwoord van de onderwijsvernieuwing die recent
aan de K.U.Leuven werd doorgevoerd. Actief deelnemen
aan het leerproces blijkt immers de meest doeltreffende
manier van leren te zijn: wat je zelf hebt moeten zoeken,
ken je nadien ook het beste. In alle eerste bachelorjaren
van de faculteit Wetenschappen zijn dan ook nieuwe 
initiatieven genomen om begeleide zelfstudie te concreti-
seren. Dit vraagt wel een aanpassing in het leergedrag: 
het kan bijvoorbeeld nodig zijn om een bepaald deel van
de leerstof zelf voor te bereiden zodat je een zinvolle bij-
drage aan een discussie kan leveren. Een practicumsessie
zal je ook meer bijblijven als je zelf hebt moeten nadenken
over hoe een experiment kan uitgevoerd worden, dan
wanneer je een uitgeschreven recept klakkeloos moet 

Actueel
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navolgen. Studiebegeleiding gebeurt ook elektronisch door
het aanbieden van een digitale leeromgeving via het web,
Toledo genoemd (=TOetsen en LEren DOeltreffend onder-
steunen). Van op je PC kan je zo om het even wanneer
extra lesmateriaal bekijken, een toets maken, je eigen bij-
drage leveren aan een discussieforum enz ... .

De faculteit Wetenschappen wil ook extra aandacht 
besteden aan de aansluiting met het secundair onderwijs.
Daarom werden onlangs alle cursusteksten van het eerste
semester van de eerste bachelorjaren wetenschappen
nagelezen door leerkrachten wetenschappen uit het 
laatste jaar van het secundair onderwijs. 
Hiermee willen we nagaan of de veronderstelde beginsitu-
atie van een nieuwe student aansluit bij het reële kennen
en kunnen van een laatstejaarsleerling. De feedback die we
hier krijgen zal gebruikt worden om onze studiebegelei-
ding beter af te stemmen op de reële beginsituatie van
een eerstejaarsstudent. 

Je ziet het: we doen er alles aan om een stimulerende
leeromgeving te creëren waarin je leert pertinente vragen
te stellen over allerlei wetenschappelijke problemen en
zelf op zoek te gaan naar antwoorden. Dat is immers dé
basis om een goede wetenschapper te worden!

Nuttige links:
http://www.kuleuven.ac.be/wet/monitoraat/
http://toledo.kuleuven.ac.be/

Jan Rypens, monitor geologie helpt je weer de bomen
door het bos te zien.

“Tegelijk met de BaMahervorming is er dit jaar een extra
inspanning geleverd om de studenten beter voor te 
bereiden op de eerste grote vuurproef aan het einde van
het eerste semester, de januari-examens. Met de lancering
van het ‘propedeusesemester’ willen we heel bewust meer
aandacht besteden aan de soms moeilijke overgang van
het secundair onderwijs naar de universiteit. Dit initiatief
resulteerde in 2 uur studiebegeleiding per week die zijn
opgenomen in het lesrooster, als aanvulling op de reeds
bestaande begeleidingsactiviteiten van het monitoraat.
Binnen het kader van deze geprogrammeerde studiebege-
leiding, kregen de studenten voor het vak Geologie een
eerste sessie van twee uur met tips over hoe ze dit vak
moeten studeren. Twee weken later volgde een test over
een klein deel van de cursus met nadien een tweede sessie
waarin de resultaten van deze test werden besproken.
Naar aanleiding van de start van de eerste Bachelor 
werden ook twee andere onderwijsvernieuwingen in een
stroomversnelling gebracht. Het gebruik van het digitaal
leerplatform ‘Toledo’ en de implementatie van het onder-
wijsconcept ‘Begeleide Zelfstudie’, vaak kortweg ‘BZ’
genoemd. Via de webgebaseerde leeromgeving ‘Toledo’
krijgen studenten extra ondersteuning op afstand bij hun
vakken. Zo kan je na een nachtje stappen rustig nog eens
nalezen hoe het examen zal verlopen, enkele testvragen
oplossen, of grasduinen in de presentatie van de volgende
les. Vanuit de onderwijsvisie van ‘BZ’ wordt gezocht naar
nieuwe werkvormen waarbij de student wat meer stuurt
en wat minder ondergaat. Dit laatste illustreert eens te
meer dat de belangrijkste hoofdrolspelers in gans deze
vernieuwing de studenten zijn. Zij zullen jaar na jaar als
eersten proeven van het nieuwe geologieprogramma en
zullen als eerste Masters of Science in de Geologie 
afstuderen aan onze universiteit. Hun opmerkingen en 
commentaren zijn voor ons dan ook een bron van 
inspiratie om waar nodig één en ander te verbeteren. 
Heb je tips, laat het ons dan weten!”
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[ ]Een monitor aan het woord
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Het academiejaar is ondertussen al in ver gevorderde staat
van euhm … verloop. Tijd om eens een optelsom te maken
van alle nieuwe gezichtjes die we mochten begroeten in
september. En wat blijkt! Een goed rapport voor de facul-
teit Wetenschappen. Het aantal zogenaamde ‘generatie-
studenten’ (studenten die voor de allereerste keer in een
eerste bachelorjaar werden ingeschreven), is met maar
liefst 8% gestegen. En daar kunnen wij alleen maar blij
mee zijn.

Om met meer concrete cijfers op de proppen te komen. Er
werden in het totaal 290 nieuwkomers geteld. Deze
inschrijvingen bleken erg verspreid over de verschillende
richtingen, maar het zijn vooral Geografie en Fysica die dit
academiejaar scoren. Ook de allernieuwste spruit van de
faculteit, de richting ‘Biochemie & Biotechnologie” doet
het meer dan behoorlijk met 40 nieuw ingeschreven stu-
denten.

Ook goed nieuws voor de mannelijke exemplaren onder
ons. Er zijn maar liefst 34% meer vrouwelijke studenten
geteld in het eerste bachelorjaar, wat het totaal op 113
brengt. Het aantal mannelijke studenten daalde met een
luttele 4%. Iets minder concurrentie tijdens uw zoektocht,

dus. Maar het is nog altijd opboksen tegen de 176 andere
mannelijke collega’s.

En waar heb je nu de meeste kans om de geknipte kandi-
daat tegen te komen?  Mannen nemen best eens een kijkje
in de aula’s van de opleiding Biologie, daar zijn immers de
meeste vrouwelijke studenten aanwezig. De dames reppen
zich dan weer best naar de lokalen van Informatica en
Fysica. Grote kans dat daar de enige echte Einie zit te
(sm)(w)achten … Veel succes ermee.

Over bachelors en bacholerettes …[ ]
Campuspraat

Midlands Valley is een Brits studiebureau dat zich gespeci-
aliseerd heeft in toegepaste structurele geologie. Jaarlijks
schrijven ze een internationale prijs, de ‘Midlands Valley
Structure Prize’, uit ter bekroning van innoverend onder-
zoek in structurele geologie door jonge wetenschappers.
Dominique Similox-Tohon, werkzaam als doctoraatsstu-
dent aan de ‘Geodynamics & Geofluids Research Group’
van het departement Geografie-Geologie, heeft dit jaar de
tweede prijs gewonnen voor zijn onderzoek op de archeo-
logische site van Sagalassos in Zuidwest-Turkije. Vooral de
integratie van geofysisch, geologisch, paleoseismologisch
en archeoseismologisch onderzoek in de zoektocht naar
actieve breuken trok de aandacht van de jury.

[ ]Midlands Valley Structure Prize



Een eindwerk is de kroon op heel wat jaren studie- en
denkwerk en schud je vanzelfsprekend niet van de ene dag
op de andere uit je mouw. Maar wist je dat aan deze
inspanningen ook talrijke prijzen verbonden zijn? Een deel
van deze prijzen wordt door de examenjury van de facul-
teit toegekend, voor andere prijzen moet je je dan weer
zelf inschrijven. Enkele voorbeelden…

De Beroepsvereniging Leuvense Geologen kent tweejaar-
lijks de wetenschappelijke prijs ‘Van Silex tot Chip’, ter
waarde van 300 euro, toe aan een beloftevolle jongafge-
studeerde van de studierichting Geologie. De vereniging
wenst met deze prijs het autonome denken en de door-
dachte aanpak bij de studie van een geologisch vraagstuk,
dat zijn neerslag vindt in de licentiaatsverhandeling of de
masterproef aan te moedigen. Daarnaast reiken ze ook
nog tweejaarlijks de ‘Young Scientist Award’ (de ‘Jos
Bouckaertmedaille’)  uit aan een jonge Belgische weten-
schapper voor een uitmuntende publicatie over een geolo-
gisch onderwerp in een internationaal tijdschrift. 

PDL, de ‘Vereniging van afgestudeerden in Plantkunde en
Dierkunde’, keert een jaarlijkse licentieprijs uit en een drie-
jaarlijkse doctoraatsprijs met de bedoeling de kwaliteit van
het wetenschappelijk onderzoek in de biologie te stimule-
ren. De prijzen worden toegekend om beloftevolle jonge
biologen aan te moedigen tot en te steunen bij het 
uitbouwen van een wetenschappelijke carrière. Voor de
toekenning van de prijzen wordt zowel de kwaliteit van

het academisch curriculum als de kwaliteit en originaliteit
van de licentiethesis respectievelijk doctoraatsthesis, in
aanmerking genomen. Het bedrag van de prijzen bedraagt
500 euro voor de licentieprijzen en 1.850 euro voor de 
doctoraatsprijzen. 

Chemici Leuven bekroont dan weer een laureaat uit de
tweede licentie Biochemie en een uit tweede licentie
Chemie. De winnaars ontvangen  beiden een geldbedrag
van 125 euro. 
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In de prijzen[ ]
Campuspraat

Nieuw lesmateriaal beschikbaar!

De faculteit telt ondertussen de dagen naar de jaarlijkse infodag op zaterdag 19 maart af. Temidden van de voorberei-
dingswerken werd er tevens tijd gemaakt voor de organisatie van de intussen reeds bekende en geprezen ‘lerarendag’,
die dit jaar plaatsvindt (bij de verspreiding van dit nummer waarschijnlijk ‘vond’) op woensdagnamiddag, 2 maart 2005.  
Hieraan verbonden staken enkele bereidwillige professoren wederom de koppen bij elkaar om opnieuw een CD ROM met
kant en klaar lesmateriaal aan te bieden aan de aanwezige leraars. Drinken vissen ook?  Hoe krijg ik mijn haar in pieken?
Is het leven in gevaar als de Aarde verder opwarmt?  Het zijn maar enkele vragen waar deze CD ROM verder op ingaat.
Tevens zijn er nieuwe infopakketjes beschikbaar met daarin o.a. een uitgebreide programmabrochure over ‘wetenschap-
pen studeren’, 8 splinternieuwe steekkaarten met een woordje uitleg over elke richting die de faculteit aanbiedt, een
alumnifolder en een leuk wetenschapsgadget. Niet op de lerarendag langs geweest maar toch graag zo’n infopakketje
gehad? Stuur dan een mailtje naar lerarendag@wet.kuleuven.ac.be.

[ ]



Doctoraten 1 november 2004 - 31 januari 2005

richting datum naam titel thesis promotor(en)
Biochemie 8 november 2004 Katleen FIERENS Molecular cloning, expression and mutational analysis of wheat J.A. Delcour

endoxylanase inhibitor TAXI-I A. Van Laere

Biologie 10 november 2004 Salvator NTORE Contribution à la connaissance systématique du genre afrotropical E. Smets
Pauridiantha (Rubiaceae)

Natuurkunde 12 november 2004 Monica BRINZA Carrier Mobility and Density of States in Hydrogenated Amorphous G. Adriaenssens
Silicon Prepared in Expanding Thermal Plasmas

Biologie 15 november 2004 Carine DOCHEZ Breeding for resistance to Radopholus similis in East African A. De Loof
Highland Bananas (Musa spp.) D. De Waele

Natuurkunde 16 november 2004 Dominique AERNOUT Influence of the magnetic properties of the Cr spacer on the interlayer M. Rots
coupling in Fe/Cr trilayers J. Meersschaut

Biologie 17 november 2004 Ilya LEBEAU Karakterisatie van nieuwe regulatoren van Legionella pneumophila. J. Anné
F. Ollevier

Geografie 24 november 2004 Tom VANWALLEGHEM Environmental Change and Geomorphic Response in Old Forests J. Poesen
of the Loess Belt: the Meerdael Forest Case-study J. Deckers

G. Govers

Natuurkunde 3 december 2004 Hilde DE WITTE Probing the nuclear structure along the Z=82 closed shell: decay- M. Huyse
and laser spectroscopic studies of exotic Pb, Bi and Po nuclei P. Van Duppen

Biochemie 7 december 2004 Mario HELLINGS Time-resolved fluorescence properties and rotameric states of Y. Engelborghs
Tryptophan residues in proteins M. De Maeyer

Wiskunde 8 december 2004 Johannes NICAISE Igusa Zeta functions and Motivic Generating Series J. Denef
F. Loeser (Ecole Normale 
Supérieure., Paris)

Natuurkunde 8 december 2004 Mikhail PARCHINE Phonon spectroscopy in disordered solids. Study of the low-energy C. Laermans
excitations in neutron-irradiated quartz and Ge-clathrates.

Scheikunde 10 december 2004 Marc LOR Energy- and electron transfer in perylenemonoimide containing F.C. De Schryver
molecular systems M. Van der Auweraer

Geologie 15 december 2004 Helga FERKET Sedimentology, diagenesis and fluid flow reconstruction in the R. Swennen
Laramide fold and thrust belt of eastern Mexico (Córdoba Platform): 
implications for petroleumexploration

Scheikunde 16 december 2004 Kristof JANSSENS Onderzoek van de synthesemethode van ABA-triblokcopolymeren in M. Van Beylen
niet-polair milieu met dilithiuminitiatoren in aanwezigheid van p-complexatoren.

Biochemie 17 december 2004 Johnny ROOSEN Identification of Downstream Effectors of the Sch9/PKB Protein Kinase in J. Winderickx
Saccharomyces cerevisiae through Genome-wide Expression Analysis

Scheikunde 20 december 2004 Appukkuttan PRASAD Microwave-Assisted Transition Metal-Catalyzed Synthesis of Medium-Sized W. Dehaen
Ring Natural Product Analogues and Fused Heterocyclic Systems E. Van der Eycken

Scheikunde 21 december 2004 Mohamed KOUKNI Stereoselective synthesis of trans- and cis-fused tetrahydrofuran, pyrrole, F. Compernolle
and –thiophene analogues of tricycle antidepressants G. Hoornaert

Natuurkunde 21 december 2004 Lien TRUONG Electronic properties of defects at the interface of Si with high permittivity A. Stesmans
insulators: AC conductance and capacitance study

Natuurkunde 22 december 2004 Marius FACINA A gas catcher for the selective production of radioactive beams through M. Huyse
laser ionization P. Van Duppen

Biochemie 22 december 2004 Kristien VANDENBORNE Molecular cloning of chicken hypothalamic prohormones belonging to the E. Kühn
adrenal and the thyroidal axis and their feedback regulation by glucocorticoids S. Van der Geyten

Biologie 23 december 2004 Danny REJAS ALURRALDE Trophic relations and nutrient recycling in a tropical floodplain lake L. De Meester

Wiskunde 27 december 2004 Ying LU On Symmetry in Affine Differential Geometry F. Dillen

Scheikunde 14 januari 2005 Kaidong XU Nano-sized particles: quantification and removal by brush scrubber cleaning C. Vinckier
P. Mertens

Natuurkunde 21 januari 2005 Hugo LOOSVELT Exchange bias in Co/CoO bilayers and the influence of lateral confinement C. Van Haesendonck
K. Temst

Scheikunde 25 januari 2005 Hue Minh Thi NGUYEN Theoretical study of reaction mechanisms of the Ethynol Radical J. Peeters
M.T. Nguyen

Biochemie 26 januari 2005 Wesley Van Dessel The genome of the temperate streptomyces Venezuelae J. Anné 
bacteriophage VWB, its gene annotation and expression profiling R. Huybrechts

Scheikunde 28 januari 2005 Davey LOOS Probing individual biomolecules by means of confocal F.C. De Schryver
fluorescence microscopy J. Hofkens

-32-



TI-84 Plus
De plussen +++++ van de

opvolger van de TI-83 Plus met Link

3 keer zoveel geheugen

verbeterd scherm

2,5 keer sneller

USB kabel

TI-84 Plus 
Silver Edition

TI-84 Plus 

+
+
+
+

+

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

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

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

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

het komend half jaar aanwezig zijn.)

www.education.ti.com/nederland

*

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

+
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Kringnieuws

Win CD-bonnen en een trip naar ROME[ ]

Silicium is na zuurstof het meest voorkomende materiaal
op aarde. De benaming komt van het Latijnse silex en
betekent kiezelsteen. Niettemin is dit materiaal, sinds de
introductie van de geintegreerde schakeling (IC) in 1960,
uitgegroeid tot het meest gebruikte halfgeleidermateriaal
in de micro-electronica industrie. Bovendien is het aantal
schakelingen op een enkele chip ongelooflijk toegenomen:
van 100.000 schakelingen per chip in het midden der 70'er
jaren tot 1 miljard schakelingen per chip in 2000. Deze
toename in aantal schakelingen per chip verliep parallel
met de continue miniaturisatie van de IC dimensies.
Tegenwoordig werkt men in productie met transistordi-
mensies in de orde van 130nm en kleiner en in onderzoek
en ontwikkeling wel beneden de 100nm grens. Een
(nano)technologisch staaltje waarbij aanzienlijk wat schei-
kundige aspecten komen kijken. Tijdens het verloop van de

presentatie zal in detail ingegaan worden op de productie-
cyclus van silicium materiaal tot afgewerkte IC: een proces
dat te reduceren is tot een sequentiële herhaling van een
aantal (chemische) basisstappen. Deze stappen omvatten
o.a. de chemische reiniging, de depositie van lagen (dielec-
trica, metalen, organische coatings), lithografische proces-
sen, chemische ets- en polijstprocessen ... Bij wijze van
illustratie zal voor een aantal van deze processtappen die-
per ingegaan worden op de scheikundige aspecten.

De lezing "IC-technologie: ook een zaak voor chemici"
door Prof. Stefan De Gendt (IMEC, K.U.Leuven) vindt plaats
op 11 maart om 16uur in de Celestijnenlaan 200G, 
lokaal G.01. Inschrijven kan bij prof. Dehaen:
Wim.Dehaen@chem.kuleuven.ac.be

[ ]Lezing: IC-technologie : ook een zaak voor chemici

Wegens het succes van de eerste editie wordt de alum-
nidatabankactie verlengd. Zoek je oude klasgenoten, je
vroegere medestudenten, je buren, ooms en tantes,
neven en nichten, collega's, vrienden en kennissen op in
de databank en check of hun adresgegevens nog klop-
pen. Vind je een verkeerd adres en beschik jij over het
juiste, meld dat dan aan Alumni Lovanienses. Met elke
inzending neem je automatisch deel aan de tombola
(trekking eind mei), met als hoofdprijs een citytrip voor
twee naar Rome! Per vijftien gecorrigeerde adressen 
ontvang je bovendien een CD-bon van 20 euro.

Mail het juiste én het foutieve adres naar
Alumni.Lovanienses@alum.kuleuven.ac.be of stuur 
het naar:
Alumni Lovanienses
Atrechtcollege
Naamsestraat 63,
3000 Leuven

Vergeet je eigen naam en adres niet te vermelden! 

Meer info: www.alum.kuleuven.ac.be

[
]

Alumni-Adressen
-Actie
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Coördinaten 
alumniverenigingen

Sponsoring
De faculteit Wetenschappen geeft drie maal per jaar deze facultaire nieuwsbrief uit, met een extra editie voor de nieuwe studen-
ten in het voorjaar ter gelegenheid van de infodag. Science@leuven wordt verspreid onder onze afgestudeerden, personeelsleden,
externe relaties (waaronder onderwijsinstellingen, bedrijven en media) en studenten. De nieuwsbrief wordt tevens elektronisch
aangeboden via www.wet.kuleuven.ac.be. Ons lezerspubliek komt misschien overeen met uw doelgroep. 
Daarom bieden we u de kans om uw advertentie te plaatsen. Vraag via onderstaand formulier vrijblijvend informatie.

Gelieve deze strook terug te bezorgen aan de Faculteit Wetenschappen, Geel Huis, Kasteelpark Arenberg 11, 3001
Leuven (Heverlee). Faxen kan naar het nummer 016 32 19 95, mailen naar nieuwsbrief@wet.kuleuven.ac.be

Naam:

Bedrijf:

Adres:

Telefoon: Fax:

E-mail:

PDL
Vereniging van afgestudeerden 
in Plantkunde en Dierkunde
Naamsestraat 61 - 3000 Leuven
Tel: 016/32 42 90 
e-mail: Marion.Crauwels@bio.kuleuven.ac.be
www.kuleuven.ac.be/pdl

B.V.L.G
Beroepsvereniging Leuvense Geologen
p.a. Fysico-Chemische Geologie 
Celestijnenlaan 200C  - 3001 Leuven (Heverlee)
Tel: 016/32.75.84
e-mail: bvlg@geo.kuleuven.ac.be
www.kuleuven.ac.be/geologie/BVLG

CHEMICI LEUVEN
Celestijnenlaan 200F
3001 Leuven (Heverlee)
Tel: 016/32.74.67
e-mail: Wim.Dehaen@chem.kuleuven.ac.be
www.chem.kuleuven.ac.be/chemici

VWNIL
Vereniging voor Wiskundigen, Natuurkundigen en 
Informatici Lovanienses
Celestijnenlaan 200 D -3001 Leuven (Heverlee)
Tel: 016/32.72.15
e-mail: VWNIL@alum.kuleuven.ac.be
www.kuleuven.ac.be/vwnil

VERENIGING VAN LEUVENSE GEOGRAFEN
W. de Croylaan 42
3001 Leuven (Heverlee)
Tel: 016/32.24.42
e-mail: Gerard.Govers@geo.kuleuven.ac.be
Dirk.Vanderhallen@telenet.be
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Frequentie
De Nieuwsbrief verschijnt drie maal per jaar met een
extra editie voor de nieuwe studenten in het voorjaar
ter gelegenheid van de infodag. Artikels en 
advertentiemateriaal moeten uiterlijk 6 weken vóór de 
verschijningsdatum aangeleverd worden. 
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nieuwsbrief@wet.kuleuven.ac.be
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[ Colofon   ]

Science@leuven is een gezamenlijk initiatief van de
verschillende alumniverenigingen en van de faculteit
Wetenschappen van de K.U.Leuven. Met deze 
nieuwsbrief willen we zowel de verschillende 
alumniverenigingen onderling als de verschillende
departementen en studierichtingen van de faculteit
dichter bij elkaar brengen, zodat de band tussen de
leden van de faculteit als geheel en haar afgestu-
deerden versterkt wordt. De nieuwsbrief houdt afge-
studeerden 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
de mogelijkheden die de faculteit Wetenschappen
aanbiedt. De facultaire nieuwsbrief, die voor sommige
richtingen aanvullend is bij de nieuwsbrieven van de
eigen alumnivereniging, verschijnt vier maal per jaar.
De verspreiding gebeurt naar alle betalende alumni-
leden, naar het personeel en naar externe relaties.
Het breed informatieve nummer wordt ook verspreid
naar wetenschapsleerkrachten en hun studenten.
Geïnteresseerden kunnen eveneens tegen een kleine
vergoeding van vijf euro science@leuven ontvangen. 
Bijdragen kunnen gestort worden op rekeningnum-
mer 432-0001831-34 met vermelding van “nieuws-
brief”.

Wetenschap in breedbeeld


