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Over breedte,
nieuwsgierigheid
en honger.
Beste lezer,

Film is one of the three universal languages.
The other two: Mathematics and Music. 
Frank Capra – Regisseur – 1897-1991

De komende maanden stellen onze opleidingen zich opnieuw voor aan talloze jongeren; op de drempel
van een studiekeuze, in een moment van aarzeling over hun mogelijkheden en fundamentele
belangstelling. In dit science@leuven-nummer lees je meer over ons rijke aanbod.

Acht basisopleidingen te Leuven; zes hiervan ook te Kortrijk, ook daar nu driejarig en leidend tot het
bachelordiploma, en met daarbinnen trajecten op weg naar een succesvolle vervollediging in de ingenieurs-,
bio-ingenieurs- of farmaceutische wetenschappen. In elke basisopleiding zorgt een uitgebreid keuzemenu
van minors (te Leuven) en profielen en projectstages (te Kortrijk) voor extra vrijheid. Als dit geen breedte is! 

Het wetenschappelijk onderzoek floreert, zo mogelijk intenser dan voorheen. De stimulansen hiervoor zijn
divers en zeer groot. Terecht! De universitaire werkomgeving is internationaler dan ooit. Een waarachtige
kiem voor interculturaliteit, en de broodnodige wereldvrede. De beleidsmakers beseffen dat innovatief
leiderschap nodig is om onze welvaart te bestendigen. Innovatie ontstond steeds uit een wisselwerking
van topwetenschappelijk onderzoek in de basisdisciplines, technologische kunde en voorsprong,
ondernemingszin en het goed omgaan met loopbaan en levenskwaliteit. Dit zal ook in de toekomst
het geval zijn.

Voor het onderzoek in onze disciplines is fundamentele nieuwsgierigheid de eerste drive. Niet zozeer
toepasbaarheid, maar het ten gronde begrijpen. De geschiedenis leert dat deze houding, en de soms
verrassende nieuwe vindingen die erdoor ontstaan, meer dan eens cruciale toepassingen induceren.
De afstand tussen vinding en toepassing is misschien wel het grootst in een gebied als zuivere wiskunde,
mijn eigen thuisomgeving. En nochtans zijn verschillende van de grootste doorbraken in de vorige
eeuwen geschreven in die universele taal.

Dit brengt me waar ik graag wil komen: de rol van de leraar. Is de grootste beloning voor een leraar niet
juist dat zijn of haar leerlingen na een reeks lessen honger naar meer laten blijken? Honger naar meer
zaaien, is zóveel krachtiger dan leerstof verspreiden. Honger naar meer kúnnen zaaien, veronderstelt,
naast charisma en doordachte aanpak, vooral dat je als leraar authentiek overtuigt zelf de discipline te
kennen en ze doorgrond te hebben, zelf de fijne smaak ervan te voelen en te beheersen. Dit is steeds
mijn eigen ervaring geweest als leerling en student. Als ik mag voortgaan op de reacties van inmiddels
honderden talentvolle leerlingen die ik mocht aanhoren als Junior College lesgever, olympiade-organisator
en docent van eerstejaarsvakken, dan wordt die ervaring door veruit de meesten onder hen gedeeld. u
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De vaststelling, nu al vele jaren lang, dat veel te weinig studenten studies in de
wiskunde, fysica en chemie aanvatten, laat staan gedreven leerkracht willen
worden, maakt me erg bezorgd. Wie zal binnenkort de honger naar intrinsieke
nieuwsgierigheid zaaien? Met welke doorgronde, eigen vorming als achtergrond?
De inspanning om de lerarenopleiding te integreren in de vijfjarige bachelor-master-
combinatie van de basis-wetenschapsdisciplines, is zonder meer verdienstelijk. 

Maar ook een erkenning en een valorisatie van de specifieke disciplinaire
deskundigheid in de loopbaan van een leerkracht is van groot belang.
Pedagogische kwaliteiten scherp je nu eenmaal makkelijker in een “in-service”
systeem aan. Grondige disciplinaire autoriteit doe je op in de juiste basisopleiding,
en nagenoeg enkel daar.

Onze faculteit heeft mogelijkheden om hiervoor te ijveren. Schitterende
opleidingen, met intrinsieke nieuwsgierigheid als motor. Goede studenten,
waaronder meerdere excellente lesgevers. Ik had het genoegen om recent de
presentaties van meerdere bachelor-projectstages in Kortrijk mee te maken.
Jongeren die, gedreven door een wetenschappelijke belangstelling, zelf moeten
beslissen hoe ze hun werk zullen voorstellen, en dat waarlijk bijzonder goed doen.
Het talent als lesgever is hen gegeven, maar zij zetten in op wetenschappelijke
deskundigheid. First things first. Laat ons ijveren om hun competenties te
erkennen en te valoriseren in de lerarenopleiding. Zij zullen honger naar
nieuwsgierigheid kúnnen zaaien.

Beste student of aankomende student, als wetenschappen je raakt, ga er voor.
We helpen je graag. Vraag om advies, wees nieuwsgierig en gedreven om uit te
leggen en te begrijpen. Als gedreven leraar oogst je levenslange dankbaarheid
van je leerlingen. Als wetenschapper bouw je aan schitterende kansen voor
een mooie toekomst. 

The scientist finds his reward in the joy of comprehension
Albert Einstein – Fysicus – 1879-1955

Paul Igodt
Campusvoorzitter Wetenschap & Technologie op Kulak, Kortrijk
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IN BEELD WISKUNDE / INFORMATICA

In welke mate is aanleg voor wiskunde en
wetenschappen erfelijk? Een interessante vraag,

helaas heeft geen van de zonen van Ludo Vermeeren
(licentiaat natuurkunde 1986, doctoraat 1992,

Postdoc FWO, postdoc GSI Darmstadt, sinds 1999
Senior Researcher bij SCK-CEN) gekozen voor een

studie in de genetica. Stijn en Mats Vermeeren
hebben beiden de bachelor in de wiskunde in Leuven

behaald en hun master aan een buitenlandse
universiteit. Steven is bachelor in de informatica

en master in de computerwetenschappen van
de KU Leuven. Science@leuven legt de broers

enkele vragen voor over keuzes maken,
buitenlandse ervaringen en glazen bollen.

Niet alleen omdat ze familie zijn, interviewen we ze samen, ze vormen ook
een mooi “overgangstrio” van wiskunde naar informatica: Mats is bezig met
een doctoraat in de wiskunde aan de TU Berlin, Steven werkt als software
engineer voor een bedrijf in Maleisië, en Stijn is Lead Algorithm Engineer bij
een softwarebedrijf in Zürich.

S@l: Waarom heb je als achttienjarige voor de opleiding wiskunde/informatica
gekozen?

Stijn: Dat ik een wiskundige opleiding ging volgen, was al lang vrij duidelijk.
Ik was altijd al geïnteresseerd in en goed met wiskunde. Via de Vlaamse en
Internationale Wiskundeolympiades was ik ook al in contact gekomen met
wiskunde die gevarieerder en uitdagender was dan het normale curriculum
van het secundair. Wat ik dan later met de opleiding wiskunde zou doen,
dat was op dat moment nog bijzaak.

Steven: Ook voor mij was in de hele middelbare school al duidelijk dat
ik iets wetenschappelijks/wiskundig zou gaan doen. Uiteindelijk waren
er drie richtingen die ik serieus heb overwogen: wiskunde, fysica en
informatica. Met de informatie die ik kreeg op beurzen en van mijn oudere
broer werd het al snel duidelijk dat pure wiskunde te abstract zou zijn.
Tussen informatica en fysica kiezen was moeilijker: beide leken me zowel
te liggen als te interesseren. 

Omdat ik in mijn vrije tijd al wat had leren
programmeren, en ik over het algemeen gewoon
veel met computers bezig was, is het uiteindelijk
informatica geworden. Een keuze die ik achteraf
nooit heb betreurd.

Mats: Met een fysicus als vader en oudere broers
die wiskunde en informatica studeerden, was het
voor de hand liggend dat ik ook die richting zou
inslaan. Niet dat ik me daartoe gedwongen
voelde, ook vanuit mijn eigen ervaring met
wiskunde- en wetenschapsolympiades was
het duidelijk dat wiskunde en fysica heel goede
studierichtingen voor mij zouden zijn. Ik heb nog
een tijdje getwijfeld om die twee richtingen te
combineren. Uiteindelijk besloot ik enkel voor
wiskunde (met minor fysica) te gaan, omdat mijn
interesse voor de fysica beperkt was tot de
theoretische kant. Zo hield ik ook wat meer vrije
tijd over, om dingen die ik interessant vond uit te
diepen, maar ook om van het studentenleven
te genieten.

S@l: Stijn en Mats, jullie hebben allebei de bachelor
in de wiskunde beëindigd in Leuven, en zijn daarna
een master gaan doen in het buitenland. Wat was
jullie motivatie om die stap te zetten? Wat waren
de voordelen?

Stijn: Ik wou in de eerste plaats een verandering
van omgeving, een stukje van de wereld zien.
Een Erasmus-semester was daarvoor de meest
evidente keuze geweest. Tegelijk wist ik echter al
goed dat ik mij vooral richting wiskundige logica
wilde specialiseren in mijn master. u

DOOR PETER LIEVENS EN SISKA WAELKENS
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Wiskunde en Informatica
zonder grenzen 

Stijn Vermeeren in Zwitserland



Het bleek moeilijk te zijn om daar de juiste
universiteit voor te vinden. De studie-inhoud van
een Erasmus-uitwisseling staat voor de meesten
niet op de eerste plaats, maar voor mij was dat
wel belangrijk. Dat motiveerde mij ertoe om een
grotere stap te zetten en de hele master in het
buitenland te doen, in mijn geval aan de University
of Cambridge. 

Mats: Voor mij was de eerste motivatie dat ik
mij tijdens mijn bachelor te weinig uitgedaagd
voelde. De vakken boden op zich genoeg leerstof
dat het een uitdaging geweest zou zijn om alles
tot in de details te begrijpen, maar eigenlijk leefde
het streven naar zo'n diep begrip niet echt in
mijn jaar. Ook bij mij niet, en ik wist dat ik meer
gestimuleerd zou zijn als ik studiegenoten had
die wel tot op de bodem van de leerstof willen
doordringen. 

Een ander argument was het culturele aspect.
Als je in het buitenland studeert, leer je niet alleen
de cultuur van je gastland kennen, maar kom je
meestal ook met veel andere buitenlandse
studenten in contact. Zonder moeite krijg je zo
een indruk van culturen uit alle hoeken van de
wereld. Nog een groot voordeel van naar het
buitenland te trekken is dat je in een nieuw
onderwijssysteem terecht komt. Dat verplicht je
om goed na te denken over de vakken die je
opneemt. Het doet je ook beseffen dat er veel
meer wiskunde is dan wat er aan één universiteit
onderwezen wordt.

S@l: Het is dus Cambridge geworden voor Stijn,
Berlijn voor Mats. Waarom die keuze?

Stijn: De master in Cambridge heeft geen enkel
verplicht vak, maar wel een heel groot aanbod aan
keuzevakken. Zo kon ik de opleiding precies op
mijn interesses focusseren. Verder is er de taal:
hoewel Engels natuurlijk ook in de opleidingen
in Leuven gebruikt wordt, heb je aan een
Engelstalige universiteit toch nog een stapje voor. 

Mats: Wat mij specifiek in Berlijn aantrok was de grootte van de wiskunde -
gemeenschap daar. De drie Berlijnse universiteiten hebben naast hun eigen
wiskundeopleidingen een gezamenlijke Engelstalige master- en doctoraats -
opleiding onder de naam Berlin Mathematical School (BMS). Als BMS-student
kan je kiezen uit het volledige aanbod van de drie universiteiten, wat maakt dat
de keuze aan vakken en onderzoeksgroepen enorm is. Daarnaast worden
internationale studenten actief aangetrokken, wat perfect aansloot bij mijn
culturele verlangens. 

S@l: Zijn er van jullie jaargenoten veel mensen naar het buitenland getrokken?
Steven, hoe zit dat trouwens bij de studenten informatica?

Steven: Ik zie een groot verschil tussen mijn jaargenoten in informatica/
computerwetenschappen en jaargenoten in aanverwante richtingen zoals
wiskunde. Bij jaargenoten in aanverwante richtingen zijn er wel een groter
deel die naar het buitenland zijn getrokken. In de meeste gevallen gaat dit
over doctoraatsstudenten die in buitenlandse universiteiten een betere
omgeving vinden om zich in hun specialisatie te verdiepen. Van de informatici
is nagenoeg iedereen nog in België. Een overaanbod aan interessante jobs
in de IT-sector heeft hier een belangrijke hand in: als je in je vertrouwde
omgeving goed je boterham kan verdienen, moet je al een goede reden
hebben om dat niet te doen. Zelf woon ik in Maleisië, maar dat is niet om
een professionele reden: ik ben de liefde gevolgd. 

Stijn: Van mijn jaar zijn er maar weinig mensen naar het buitenland
getrokken. Ik had gedacht dat meer studenten op z'n minst de ervaring
van een Erasmus-semester niet zouden willen missen. Misschien past dat
gewoon niet bij ieders persoonlijkheid, om die stap te zetten.

Mats: In mijn jaar was ik de enige van de wiskundigen die tijdens de studie
naar het buitenland ging. Bij de fysici waren er wel een paar die in het
buitenland verder gestudeerd hebben. Eentje daarvan combineerde beide
bachelors, maar ging daarna in de fysica verder.

S@l: Steven, na de bachelor in de informatica volgt in Leuven de master
in de computerwetenschappen, die wordt georganiseerd door de Faculteit
Ingenieurswetenschappen. Wat denk je over die studie-organisatie? 

Steven: Toen ik aan mijn master begon was het net het eerste jaar van de
eengemaakte master computerwetenschappen. Als student heb ik daar eigenlijk
verrassend weinig van gemerkt. Het Departement Computer wetenschappen
was voordien al een mix van informatici en ingenieurs, dus de omgeving
bleef gewoon hetzelfde. Vanuit het perspectief van de universiteit is de
eenmaking vrij logisch: een groot deel van het curriculum van informatici en
computerwetenschappers is identiek. Door de samenvoeging is er nu één
faculteit die de volledige organisatie in handen heeft, in plaats van twee
faculteiten die zich met elkaar bemoeien. Voor de studenten is er weinig
verschil met voordien. Sowieso heeft een student veel vrijheid in de keuze
van vakken in de masteropleiding, dus wie een meer wetenschappelijk gerichte
master wil doen, kan zijn of haar curriculum nog steeds in die richting sturen.

S@l: Kunnen jullie uitleggen waar jullie op dit ogenblik professioneel mee bezig zijn? 

Stijn: Ik werk sinds 2013 als data scientist voor Starmind, een klein, succesvol
softwarebedrijf in Zürich. Het is een gevarieerde job waarbij ik data-analyse
doe, op zoek ga naar de juiste machine-learning-algoritmen om die gegevens
te verwerken en die algoritmen ook zelf in de broncode implementeer.

IN BEELD WISKUNDE / INFORMATICA
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Bovendien is er nu al een sterk tekort aan
informatici in de bedrijfswereld, waardoor je nooit
zal moeten wakker liggen over werkzekerheid.

Mats: Wiskunde aan de unief is heel anders dan
wiskunde op school. Iemand met goede cijfers
op school zal het niet noodzakelijk goed doen
in de studierichting wiskunde. Anderzijds doen
sommige mensen die op school slechte punten
voor wiskunde hadden het wel goed.
Veel relevanter dan je prestaties op school is de
wiskundeolympiade. Dan heb ik het nog steeds
niet over de scores die je haalt of hoe ver je
geraakt, maar wel over het gevoel dat je erbij
hebt. Als je plezier beleeft aan de wiskunde -
olympiade, aan wiskunde voor de wiskunde, en
als je je kan voorstellen elke dag daarmee bezig
te zijn, dan is de kans groot dat de studierichting
wiskunde iets voor jou is. De redenen daarvoor
hangen een beetje af van hoe je je toekomst ziet:

n Voor de toekomstige onderzoeker:
Als wetenschappelijk onderzoek je aantrekt en
je je graag met abstracte dingen bezig houdt,
dan spreekt het voor zich dat wiskunde
de richting voor jou is.

n Voor de toekomstige leerkracht: Er is een
grote vraag naar goed opgeleide wiskunde -
leerkrachten, dus ga ervoor!

n Voor degenen zonder glazen bol:
Een masterdiploma wiskunde is gegeerd op
de arbeidsmarkt, ook in vele branches waar
de kennis uit je opleiding nauwelijks aan bod
komt. Veel belangrijker dan die kennis zijn
het logisch denkvermogen en de analytische
vaardigheden die je tijdens je studies ontwikkelt.
Die eigenschappen zijn overal inzetbaar.
Dus ook als je nog geen idee hebt wat je in
het beroepsleven wilt gaan doen, is wiskunde
een goede optie.

Steven: En uiteraard is informatica gewoon een
wreed interessant - en plezant - onderwerp.

S@l: Hartelijk dank voor deze wereldreis! t

Het zwaartepunt ligt eerder bij informatica dan bij wiskunde, maar mijn sterke
wiskundige achtergrond is zeker een voordeel.

Steven: Ik werk momenteel voor een start-up software-ontwikkelingsbedrijf
dat zich specialiseert in het maken van CAD programma’s voor infrastructuur-
en bouwprojecten. We zijn een klein bedrijf, dus in mijn takenpakket zit een
hele hoop: van analyse van gebruikersvereisten over softwareontwerp en
-implementatie tot troubleshooting; en alles wat daarrond hangt komt ook
wel eens aan bod.

Mats: Trouw aan mijn interesses als achttienjarige doe ik onderzoek in het
grensgebied tussen wiskunde en fysica. Bijna alle differentiaalvergelijkingen
uit de fysica hebben een bepaalde wiskundige structuur gemeenschappelijk.
Wanneer je zulke vergelijkingen discretiseert om ze numeriek te benaderen
is het belangrijk om die structuur zo goed mogelijk te behouden. De praktijk
leert namelijk dat structuurbewarende numerieke methoden heel efficiënt
zijn. In mijn onderzoek gaat het erom deze observatie uit de praktijk zo
algemeen mogelijk te bewijzen. De motivatie daarvoor is niet alleen dat wij
wiskundigen graag al onze observaties bewijzen. Als we goed begrijpen
waarom zulke structuurbewarende methoden goed werken, helpt dat
waarschijnlijk ook om nog betere methoden te ontwikkelen.

S@l: Is een sterk internationaal profiel een voordeel voor je loopbaan?

Stijn: Zeker wel. Studies in het buitenland geven je waardevolle persoonlijke
ervaringen en staan bovendien goed op het cv. Dat ik diploma's heb van
drie verschillende universiteiten, is eerder een uitzondering. Bij het zoeken
naar een job was het soms zelfs moeilijk om uit te leggen waarom ik,
met zo'n sterk academisch cv, nu met software wilde werken. Maar een
internationaal curriculum opent veel deuren en staat hoog in aanzien.

Mats: Welke meerwaarde mijn buitenlandervaring zal zijn voor mijn loopbaan,
dat moet de toekomst uitwijzen. Een nadeel zal het in elk geval niet zijn,
daar ben ik van overtuigd.

Steven: Voor informatici is het over het algemeen niet echt relevant waar je
je bevindt. In een wereld die door het internet volledig is verbonden kan je
virtueel overal naartoe vanuit je luie zetel. Ook als je je niet fysiek naar het
buitenland begeeft, kom je zonder twijfel vaak in contact met mensen en
ideeën van overal ter wereld.

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

Stijn: Vanuit mijn professioneel standpunt is dat gemakkelijk te beantwoorden.
"Big data" mag dan wel een modewoord zijn dat te pas en te onpas gebruikt
wordt, maar er is in ieder geval een trend waarbij computers ingezet worden
om steeds grotere stromen van data te analyseren. Daarin loop je verloren
als self-taught programmeur, want een solide kennis van hogere wiskunde
en informatica is essentieel. Er is een grote vraag naar die kennis, een vraag
die de komende jaren nog zal groeien.

Steven: Informatica speelt een almaar belangrijkere rol in het leven van
iedereen. De opkomst van de computer is al lang niet nieuw meer, maar ze
is nog steeds in volle gang. Door informatica te studeren kan je meebouwen
aan de wereld van morgen. 
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Steven en Nazreen



PROGRAMMADIRECTEUR WISKUNDE

Waarom wiskunde
studeren?
Wiskunde is het fundament waarop alle
wetenschappen steunen. Daarnaast is het ook
een eigen discipline die volop in beweging is.
In hun onderzoek werken wiskundigen aan heel
wat belangrijke problemen, die bijvoorbeeld
samenhangen met de verdeling van priem getallen,
de complexiteit van algoritmen, de turbulentie in
vloeistofstroming, of de wiskundige analyse van
financiële markten. Hierin worden regelmatig
opvallende successen geboekt waarin open
problemen opgelost worden, vaak op een
verrassende manier. 

De kracht van de wiskunde ligt in een
systematische aanpak waarbij abstractie
centraal staat om de essentie van een probleem
te kunnen onderkennen. Als je kiest voor een
studie in de wiskunde, dan word je opgeleid
in deze wiskundige manier van denken.

Tijdens de studie maak je kennis met vele
aspecten van de wiskunde. Dat gaat van
de zuivere wiskunde, waar de motivatie veelal
komt vanuit de wiskunde zelf, tot de toegepaste
wiskunde en statistiek. Hier wordt inspiratie geput
uit vragen die leven in de samenleving en uit
ontwikkelingen in andere wetenschappen,
zoals de fysica, de informatica of de economie. 

De abstracte, analytische manier van denken
waarin je getraind wordt, is een belangrijke troef
voor de arbeidsmarkt. Wiskundigen vinden
gemakkelijk een job in het bank- en financie wezen,
in de IT sector, en aan onderzoeksinstellingen.

Ook kun je sinds kort het diploma van leraar
wiskunde behalen binnen de vijfjarige bachelor-
masteropleiding.

Arno Kuijlaars

STUDENT WISKUNDE

Wild van wiskunde
➜ Waarom wiskunde?

Het heeft lang geduurd voor ik zeker wist wat ik wou gaan studeren.
Ik heb nog heel lang getwijfeld tussen burgerlijk ingenieur, industrieel
ingenieur, fysica en wiskunde. Waarom ik uiteindelijk wiskunde heb
gekozen, weet ik eigenlijk niet. Ik had een ontzettend gemotiveerde
wiskundeleerkracht in het middelbaar en daarnaast sprak het me ook
meer aan om in een klas met 20 mensen les te krijgen, dan in een aula
met 500 man. Dat zijn twee dingen die zeker meegespeeld hebben.
Ik heb in elk geval geen spijt van mijn keuze. 

➜ Wat is de leukste les? 

Mijn favoriet vak in het eerste jaar was zonder twijfel lineaire algebra.
Het is geen gemakkelijk vak. Maar de leerstof is ontzettend interessant
en de prof kan ontzettend goed en geanimeerd les geven, waardoor ik
me er toch met plezier voor inzette.

➜ Wat is je mooiste moment in Leuven? 

Het klinkt misschien wat cliché, maar ik heb zoveel leuke momenten
meegemaakt in Leuven dat het moeilijk is om er één te kiezen.
Ik heb me ontzettend geamuseerd op alle Wina-activiteiten. Wina is
de studentenkring van wiskunde, fysica en informatica. Door op het
eerstejaarsweekend mee te gaan kende ik al direct een heleboel leuke
mensen, nog voor de lessen begonnen. Daarnaast zijn ook de winabars
telkens fantastisch.

➜ Heb je nog een tip voor twijfelaars? 

De wiskunde die je in het middelbaar ziet is slechts een topje van de
ijsberg. Er is veel meer in wiskunde dan integraaltjes oplossen. In het
eerste jaar kom je met allerlei takken van de wiskunde in aanraking.
De leerstof is vaak ontzettend theoretisch en abstract,
daar moet je wel voor zijn.
Praat met zoveel mogelijk
mensen die de richting
volgen om een goed
beeld te vormen.

Aiko Blanckaert,
2e bachelor wiskunde

IN BEELD WISKUNDE / INFORMATICA
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STUDENT INFORMATICA

Plezier in informatica
➜ Waarom informatica?

Op het einde van de middelbare
school twijfelde ik nog sterk tussen
verschillende richtingen, waaronder
taal- en letterkunde en informatica.
Toch heb ik uiteindelijk gekozen
voor informatica om verschillende
redenen. Ten eerste zou ik het erg
jammer hebben gevonden om mijn
interesse in wiskunde achterwege
te laten. Daarnaast spreekt alles wat
met computers en technologie in het
algemeen te maken heeft mij enorm
aan. Daarom leek informatica,
een combinatie tussen wiskunde
en computers, mij een perfecte keuze.

Bovendien is voorkennis niet vereist en begint men bij ieder vak "from
scratch". Tot slot zit er volgens mij veel toekomst in informatica en is dit
daarom allesbehalve een slechte keuze.

➜ Wat is de leukste les?

Het vak informatica werktuigen, afgekort IW, vond ik het leukste.
Daar kregen we meer praktische opdrachten waarbij we zelf aan de
hand van enkele richtlijnen onze weg moesten vinden. Zo moesten we
dit semester bijvoorbeeld individueel het spel "Bejeweled" programmeren
in de programmeertaal Visual Basic, wat erg leerrijk was. Daarnaast draaide
dit vak ook veel over het in groep leren werken, wat natuurlijk altijd leuker
is dan alleen te moeten werken.

➜ Wat is je mooiste moment in Leuven?

Dat zijn er werkelijk te veel om uit te kiezen. De meeste daarvan zijn
momenten die ik beleefd heb bij de studentenkring Wina. De vele
activiteiten die doorheen het semester georganiseerd werden, waren altijd
heel leuk en op woensdag valt er altijd wel plezier te beleven in de Winabar.

➜ Heb je nog een tip voor twijfelaars?

Als je graag bezig bent met computers en niet al te snel terugdeinst van
wat wiskunde is dit zeker een richting voor jou! Naast de vele interessante
hoorcolleges zijn er ook tal van oefenzittingen waarbij je veel van elkaar
kan leren. Ook zit je bij Wina helemaal goed! Een amusante sfeer en
leuke mensen maken van Wina een geweldige kring. Met andere
woorden, in informatica is plezier gegarandeerd!

PROGRAMMADIRECTEUR INFORMATICA

Waarom informatica
studeren?
Informatica is niet meer weg te denken uit onze
samenleving. Apps op smartphones, software
voor je laptop, veilige online betalingssystemen,
computerspellen, sociale netwerken, programma’s
voor het opsporen van nieuwe geneesmiddelen,
sturing van vliegtuigen, robotten… Je kan je
amper een onderdeel van het dagelijkse leven
inbeelden of er zit een cruciale component
informatica in verweven. Informatica is dan ook
dé discipline die zowel creatieve oplossingen
bedenkt voor reële problemen, als virtuele
werelden kan scheppen voor entertainment
en ontspanning.

De opleiding informatica vormt een solide basis
voor de hoger-opgeleide informaticus van morgen.
De opleiding brengt een evenwicht tussen
een wiskundige basisvorming, o.a. door het
aanbrengen van fundamentele concepten van
de computerwetenschappen, en een oplossings -
gerichte informatica-component waarbij je
o.a. software leert ontwikkelen en leert hoe je
artificieel intelligente systemen kan bouwen.
De opleiding heeft aandacht voor zowel het
onderzoek als de toepassingsgerichte kant
van informatica. En vergeet ook niet dat een
enorme kans is weggelegd om in het onderwijs
jonge leerlingen klaar te stomen voor de
gedigitaliseerde wereld. Ook hierop kan
de opleiding je voorbereiden.

Dus, in één zin, de opleiding informatica bereidt
je voor op een boeiende toekomst waarin je
een impact kan hebben op de samenleving!

Tom Holvoet

9

Simme Verschoren,
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IN BEELD FYSICA

Nadia This werkt al vijf jaar aan
ruimtemissies, vanuit Ukkel, en

vertrekt binnenkort naar München
waar ze mee verantwoordelijk

zal zijn voor het functioneren en
de veiligheid van de Europese

module van het ruimtestation ISS.

S@l: Waarom heb je voor de opleiding fysica gekozen?

Als kind al was ik gefascineerd door de sterren en
de planeten, en alles wat met de ruimte te maken
had. Ik wou weten hoe zulke objecten konden
bestaan en wat er nog meer te vinden was.
Ik wilde dus sterrenkundige worden, en dan is
een bachelor in de fysica de logische keuze.

S@l: Na je master heb je een vervolgmaster 'Space
Studies' gevolgd. Wat is daarvan de meerwaarde
geweest?

Tijdens de master in de sterrenkunde spenderen
de studenten veel tijd op het Instituut voor
Sterrenkunde, en zo komen ze in aanraking met
de verschillende onderzoeksgebieden. Het IvS
werkt ook mee aan ruimtemissies, wat ik heel
fascinerend vond. De Master in Space Studies
heeft mij toegelaten om vanuit mijn basis in de
wetenschap de ruimtevaartsector beter te leren
kennen. Ik heb een aantal van de meer technische
vakken gekozen, maar ook de onderdelen
over law en policy waren boeiend en nuttig.
Die achtergrond heeft mij in ieder geval erg
geholpen om ook daadwerkelijk aan de slag
te kunnen gaan in de ruimtevaartsector.

S@l: Hoe ben je dan bij het B.USOC terechtgekomen?
En wat is dat nu juist?

Het Belgian User Support and Operations Center
is een deel van BELSPO, gehuisvest in het
koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-aeronomie
(BIRA) in Ukkel. B.USOC verzorgt de operaties
voor verschillende ruimtemissies.

Ik kende het BIRA, omdat daar wel wat sterrenkundigen werken, en hield
de vacatures in het oog. Ik heb gesolliciteerd voor een functie als operator
voor de Picard-missie (een satelliet die de zon bestudeert) bij het B.USOC.
Ik mocht op gesprek gaan, en hoewel dat naar mijn gevoel heel goed ging,
werd ik al snel op de hoogte gesteld dat ik niet weerhouden was.
De teleurstelling sloeg wel om toen ik enkele uren na dat bericht gebeld
werd met de vraag of ik bij B.USOC aan de slag wou als operator voor het
Internationaal Ruimtestation (ISS), en dat doe ik nu 5 jaar later nog steeds.

Vanop B.USOC voeren wij experimenten uit op het ISS. De meeste
experimenten kunnen we vanop de grond aansturen. We starten metingen,
houden in de gaten of alles goed gaat, en spelen in op de gebeurtenissen
aan boord, die onze metingen kunnen beïnvloeden. De veiligheid van de
crew heeft natuurlijk prioriteit, maar zoveel mogelijk wetenschap uitvoeren
komt op de tweede plaats. Als er dus problemen aan boord zijn, of onze
instrumenten vertonen anomalieën, dan is het aan ons om ofwel de anomalieën
op te lossen, ofwel te kijken hoe we toch nog het maximum uit onze
instrumenten halen.

S@l: Wat voor instrumenten zijn dat dan, kan je enkele voorbeelden geven?

Dat is bijvoorbeeld SOLAR, een platform aan de buitenkant van het ISS,
dat meet hoeveel energie de zon uitstraalt. SOLAR is actief sinds 2008,
en ook al was het oorspronkelijk de bedoeling om slechts 18 maanden
metingen te doen, is het instrument na 8 jaar nog altijd actief. 

En er is het Fluid Science Laboratory (FSL), een systeem dat zo’n 80
verschillende optische diagnostieken biedt om vloeistoffen te bestuderen.
Een experiment moet ter plaatse in FSL geïnstalleerd worden, en B.USOC
zal het verder uitvoeren. 
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Zo is er bijvoorbeeld het GeoFlow experiment,
dat bestaat uit twee concentrische bollen die op
verschillende temperatuur, elektrische potentiaal
en dergelijke gebracht kunnen worden.
Ertussen zit een visceuze vloeistof, en op
die manier kan de mantel van de aarde in 3D
gesimuleerd worden, iets wat op aarde enkel
in 2D mogelijk is.

Of er is ook METERON, waarmee astronauten
vanuit het ISS robots op aarde besturen. Het doel
is de kracht van nieuwe netwerktechnologieën te
testen, en de interactie tussen controlecentra en
crew te optimaliseren.

S@l: Zo’n experimenten zijn toch altijd een samen -
werking tussen veel partners. Wat is de rol van B.USOC?

B.USOC is de interface tussen ingenieurs,
wetenschappers en het ISS/Flight Control team.
We hebben het instrument niet gemaakt, we doen
de verwerking van de gegevens niet, maar we
zijn wel van beide aspecten op de hoogte en
helpen het ene jargon naar het andere te vertalen.
We zorgen ervoor dat het experiment in de ISS
timeline geraakt, en dat alles klaar is om het
experiment ook daadwerkelijk uit te voeren.

Het grootste deel van het werk is voorbereiding:
we zetten het grondsegment op, zodat de data
van het ISS naar ons en naar ingenieurs en
wetenschappers geraken, dat ze gearchiveerd
worden, dat het instrument gemonitord en
bestuurd kan worden… De operatoren moeten
het instrument tot in de details kennen en
voorbereid zijn op allerhande what-if scenario’s.
We moeten ook altijd weten wat de impact van
een ISS probleem op ons instrument kan zijn.

Het wordt helemaal spannend als de astronauten
zelf actief deelnemen aan het experiment, als ze
bijvoorbeeld voor FSL een experiment installeren.
B.USOC zorgt dan voor procedures en zal ook
deelnemen aan de crew training. Wanneer de
astronaut zijn taken uitvoert, zal een B.USOC
operator aan de console zitten, klaar om
eventuele vragen te beantwoorden. 

S@l: En nu kies je dus voor een nieuwe uitdaging. Vertel daar eens iets over.

Ik ga werken in het Columbus Control Center (Col-CC) in Oberpfaffenhofen
bij München, in Duitsland. Elke partner in het ISS project heeft een eigen
controlecentrum waar ze verantwoordelijk zijn voor het functioneren van en
de veiligheid in hun modules. Voor de USA is dat het Mission Control Center
Houston (MCC-H), voor het Russische segment is er MCC-M in Moskou,
er is Tsukuba in Japan, en voor de Europese Columbus module hebben we
dus Col-CC. 

Ik zal daar deel uitmaken van het planning team. Per missie wordt er bepaald
welke experimenten er worden uitgevoerd aan boord. Die experimenten
moeten dan gepland worden, in nauwe samenwerking met de partners.
Dat is soms delicaat, want er is maar een beperkte hoeveelheid crew time
beschikbaar, er zijn immers maar 24 uren op een dag en 6 astronauten.
Ook elektriciteit is niet onbeperkt. Of voor sommige medische metingen
moet een astronaut in rust zijn, dus hij/zij mag niet vlak daarvoor sporten.
En zo wordt zo’n planning al snel heel gecompliceerd. Er zijn ook altijd
onvoorziene omstandigheden: experimenten die niet op tijd klaar zijn of stuk
gaan, experimenten die opeens toch sneller moeten gebeuren, gebeurtenissen
aan boord die heel de planning overhoop gooien. Dus je begint met een
ruwe planning, en werkt die dan in almaar meer detail uit. Er blijft ook nog
steeds een real-time element in zitten, net zoals in mijn huidige job, dat je
soms direct moet inspelen op wat er gebeurt.

Het is ook mijn stiekeme ambitie om na enkele jaren Flight Director te worden.
Dat is de persoon die het mag gaan oplossen als de crew ooit meldt
“Munich, we have a problem.”

S@l: Is een onderzoeksopleiding ook nuttig wanneer je daarna geen doctoraat maakt?

Ja natuurlijk. Je krijgt een beeld van wat wetenschappelijk onderzoek
juist is, en dan weet je pas of je een doctoraat wil doen of niet. In mijn job
pas ik mijn sterrenkundekennis weinig toe, maar wel de manier van werken,
het analytisch en kritisch denken. Stel dat we in een instrument een
voortschrijdende degradatie zien. Dan ga je nadenken over oorzaken,
over gebeurtenissen die misschien een invloed hebben, je probeert te
voorspellen wat er verder gaat gebeuren.

S@l: Welke proffen en lessen zijn je vooral bijgebleven?

Er is mij veel bijgebleven, ik heb heel mooie studentenjaren beleefd.
Het hoogtepunt van de opleiding sterrenkunde is het schrijven van je eigen
observatieproject, en die observaties dan ook daadwerkelijk gaan uitvoeren op
La Palma. Dat is een unieke opportuniteit. Daarnaast word je op het IvS als
student echt opgenomen in het instituut. Je drinkt koffie met PhD studenten,
post-docs, proffen. Dus je komt echt te weten hoe het er aan toe gaat
in de academische wereld, en vooral, je kan heel veel leren van al
deze gesprekken. u
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Verder zijn er nog ontelbare anekdotes,
misschien niet allemaal voor publicatie vatbaar.
Voetbalwedstrijden tussen personeel en
studenten, bijvoorbeeld, of de recepties, vooral
die bij de lancering van de satelliet Herschel.
Wij hadden in onze groep een fantastische sfeer,
wat een hele meevaller was als je bedenkt
hoeveel tijd wij in de student room doorbrachten
om al onze taken af te krijgen.

Zo hebben Jona en ik eens
24u aan een stuk aan een taak
voor Leen gewerkt, en toen
kwam Robin om 3u ’s nachts
langs met vanille-ijs.
Grote TV’s waren toen ook nog
niet zo ingeburgerd, en Carolina
en ik hebben ooit op een avond film gekeken
in het leslokaal op de derde verdieping. Alleen,
toen we de tv aanzetten, begon de camera
van het conference system ook te draaien,
dus zijn we snel overgeschakeld op de beamer. 

Verder denk ik vaak nog aan Rens Waters die
aan iedereen vroeg waarover hun thesis ging,
en letterlijk ELK onderwerp het interessantste ooit
vond. En we moesten leren werken met IRAF,
een bijzonder gebruikersonvriendelijk programma.
We hadden van Hans een zelfstudiepakket
gekregen waar we doorheen moesten, en daarna
moesten we dat toepassen op een object dat we
hadden gekregen. Wij dus heel erg worstelen
met dat pakket, maar goed, uiteindelijk lukte dat.
Alleen, toen we aan ons eigen object begonnen,
lukte het niet meer. Wij zuchten, googelen, elkaar
raad vragen. Na drie dagen toch maar naar Hans
gestapt. Zegt hij doodleuk: “oh, maar dat is
een ander object dan in het zelfstudiepakket,
dat moet vollédig anders!!!!”.

S@l: Wat moeten we doen om meer meisjes ervan te overtuigen fysica te studeren?
Of moeten we dat niet?

Dat is best een moeilijke vraag. Ik heb zelf fysica nooit ervaren als iets
“niet voor meisjes”. Studenten fysica maken volgens mij meestal echt een
positieve keuze: ze weten dat ze fysica willen doen en hebben daar weinig
twijfels bij. In andere richtingen kom je misschien vaker studenten tegen
die het nog niet zó heel goed weten, en dan iets kiezen waar ze nog
verschillende kanten mee opkunnen. 

Ik denk dat weinig meisjes, als ze over hun toekomst nadenken, zichzelf als
wetenschapper zien. Omdat het niet altijd duidelijk is wat concrete beroeps -
uitwegen zijn, maar ook omdat wetenschap in de media toch nog altijd
wordt voorgesteld als iets voor nerds of voor mannen of voor “speciale”
mensen. Als er dan een vrouwelijke wetenschapper in de media komt,
wordt dit nog steeds gezien als iets speciaals, terwijl het volledig normaal
zou moeten zijn. Om daar te geraken, is het misschien nodig dat er tijdelijk
extra aandacht voor is. Als er veel vrouwelijke wetenschappers aan het
woord komen in de media, wordt het na een tijd normaal. 

Verder zijn veel meisjes/vrouwen waarschijnlijk onzeker over hun eigen
kunnen. Ze denken al snel dat ze toch niet goed genoeg zijn, en er dus

beter niet aan beginnen. Wat misschien helpt
is om te benadrukken dat het zeker niet altijd
de grootste bollebozen zijn die de beste
wetenschappers worden. Dat het niet erg is
dat je soms worstelt om dingen te begrijpen.
Dat het integendeel zelfs heel erg goed voelt als
je eerst ergens niet bij kunt, om dan op een
bepaald moment toch die klik te maken, dat je
het ziét. Voor mij draait het om “verwondering”,

dat inzicht hoe mooi dingen in elkaar zitten, en het eerst niet begrijpen
helpt daarbij.

Verder denk ik dat het belangrijk is, misschien belangrijker dan snel begrip,
om veel vragen te stellen. Ten eerste leer je ervan, ten tweede kom je dan
waarschijnlijk uit bij vragen waarop het antwoord gewoon nog door niemand
gekend is. Twijfelen is dus goed. Creatief denken is ook goed, problemen
van andere kanten bekijken. Het belangrijkste in de fysica is echt wel de
verwondering. Veel mensen kunnen zich niets voorstellen bij stringtheorie of
kosmologie, maar iedereen heeft al eens een regenboog gezien. Plots inzien
hoe zoiets wonderlijks tot stand komt, dat is voor mij de essentie.

S@l: Heb je niet de heimelijke ambitie om astronaute te worden?

Nee, eigenlijk niet. Nu, als er een aanbod kwam om enkele dagen naar
het ISS te gaan, en de veiligheid is gegarandeerd, dan denk ik dat er weinig
mensen zijn die nee zouden zeggen, ik ook niet. Maar voor langere tijd, nee.
Je vrijheid wordt toch heel erg beperkt. Je moet je altijd aan een planning
houden die door de grond wordt opgesteld en waar je zelf weinig vat op
hebt. De hele wereld kijkt op je vingers door de camera’s aan boord, en
eigen initiatief wordt weinig geapprecieerd. Het zal wel een fantastische
ervaring zijn, maar ik kan zonder. Verder helpt vliegangst ook niet natuurlijk.

S@l: Dank je wel, Nadia, en veel succes in München. t

IN BEELD FYSICA
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“Voor mij draait het
om “verwondering”,
dat inzicht hoe mooi
dingen in elkaar zitten.”



PROGRAMMADIRECTEUR FYSICA

Waarom fysica
studeren?
Als we kijken naar het profiel van onze
afgestudeerden, dan zien we dat fysici terecht
komen op zeer diverse plaatsen: in verschillende
functies (onderzoeker, manager…) in bedrijven
of overheidsinstellingen, CEO van een (eigen)
bedrijf, stralingsfysicus in ziekenhuizen,
lesgever in het secundair en hoger onderwijs,
beleidsmedewerker bij politici, adviseur (bv. in
financiële instellingen of overheidsinstellingen),
wetenschapsjournalist, enz… 

Tijdens je opleiding als fysicus leer je om
abstract te redeneren, om problemen tot
hun fundamenten te herleiden en zo tot
een oplossing te komen, om metingen en
meetresultaten kritisch te beoordelen, om niets
als ‘vanzelfsprekend’ aan te nemen, om logisch,
rationeel en conceptueel te denken. Het zijn
deze vaardigheden die aan de basis liggen
van de zeer uiteenlopende functies die fysici
beoefenen na hun studies.

Bovenal zal je fysica studeren omdat je
de fundamentele wetten van de natuur wil
doorgronden. Als fysicus wil je de bouwstenen
van het universum, op kleine en grote schaal,
en hun onderlinge wisselwerkingen op basis
van de vier fundamentele natuurkrachten
onderzoeken, om aldus tot een kwantitatieve
beschrijving te komen van wat we waarnemen.
Tijdens de opleiding verwerf je een brede
basiskennis van de tot op heden gekende
natuurwetten in verschillende disciplines.
De taal van de fysicus is de wiskunde, en dus
zal ook een verdere verdieping in de wiskunde
aan bod komen in de opleiding. Tevens leer je
om onderzoeksresultaten op een duidelijke
manier te presenteren, en dit zowel schriftelijk
als mondeling, zowel in het Nederlands als in
het Engels.

Gerda Neyens
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Fan van fysica
➜ Wie ben je en waarom heb je fysica gekozen?

Ik ben Katrijn en ik zit in mijn tweede bachelor fysica aan de KU Leuven.
Ik weet zelf niet zo goed waarom ik precies voor fysica gekozen heb.
Sommige van mijn jaargenootjes weten al sinds hun veertiende dat ze
fysica wilden gaan studeren, maar bij mij was dat absoluut niet het geval.
Ik heb tussen van alles getwijfeld tot op het laatste moment (ik dacht
bijvoorbeeld ook nog aan bio-ingenieur en zelfs logopedie).
Uiteindelijk heeft denk ik de uitdaging de doorslag gegeven.
Het was een wereldje waarvan ik nog niet zoveel kende.

In het begin had ik wel een beetje het gevoel dat ik niet op mijn plaats
hoorde omdat iedereen zoveel kende van natuurkunde, maar nu heb ik
absoluut geen spijt van mijn keuze.

➜ Wat is de leukste les?

Schandalig maar waar: de leukste les tot nu toe vond ik lineaire algebra,
een wiskundevak. Het vak wordt gegeven door een heel motiverende
prof en op het einde van de cursus vallen alle puzzelstukjes mooi op
hun plaats.

➜ Wat was je mooiste moment in Leuven?

Er zijn er zo veel. Ik denk dat de Winabars toch op het hoogste schavotje
staan, hoewel de reis met het Universitair Symfonisch Orkest naar
Armenië ook wel een kanshebber is. Er is geen tijd om je te vervelen ;-)

➜ Nog tips voor twijfelaars?

Ik heb bij mijn keuze enorm veel gepraat met studenten en afgestudeerden.
Zij kunnen je een goede indruk geven van hoe het er echt aan toegaat.

De sfeer bij fysica is wel superfijn,
want je bent met niet zo veel.
Zeker na je eerste jaar ken je zo
ondertussen iedereen al en heb je
ook vaker les in een gewoon
klaslokaal. Je gaat je niet een uit
de duizenden voelen zoals bij
de ingenieurs.

Katrijn Everaert



IN BEELD CHEMIE

S@l: Waarom heb je gekozen voor een
studie chemie?

Als je me als kind zou gevraagd hebben
wat ik later wilde worden, dan had ik
‘boer’ geantwoord. Ik ben opgegroeid
op het platteland en bracht mijn vrije tijd
het liefste door tussen de schapen en
op de traktor. Toen ik nog in de lagere
school zat, kweekte ik zelf groenten om
te verkopen in de buurt en later had ik
zelfs zelf een tiental schapen. Ik was
graag naar de landbouwschool gegaan
bij aanvang van het eerste middelbaar. 

Mijn ouders waren er echter voorstander
van om mij eerst twee jaar algemeen
secundair onderwijs te laten lopen, toen
nog ‘moderne wetenschappen’. Het is
gedurende deze twee jaar dat ik kennis
mocht maken met chemie en meteen
de microbe te pakken had. Ik vond het
fascinerend om te ontdekken hoe alle
materie opgebouwd was, moleculen
opgebouwd uit atomen en deze op
hun beurt uit elektronen, neutronen en
protonen. En hoe deze opbouw het
gedrag van de stoffen bepaalt. Ik was
snel weg met de chemische logica en
de theorie vroeg niet veel moeite van me.
Chemie was als een soort micro -
scopische bouwdoos waaruit ik maar
blokken te kiezen had om in elkaar te
klikken – een microvorm van techniek,
iets waar ik eerder al dol op was.
Uiteraard waren de practica mijn
favoriete momenten. Plots begon ik
overal chemie te zien. 

Kijk maar om je heen, alles wat je ziet,
kan je reduceren tot chemie. Er is niets
dagdagelijkser dan chemie. 

Na twee jaar moesten we opnieuw een
studierichting kiezen voor de tweede
graad. Het SUI in Onze-Lieve-Vrouw-
Waver bood een vrij ruime keuze.
Ik zocht naar iets met veel weten -
schappen en liefst niet teveel talen.
Techniek-Wetenschappen was mij op
het lijf geschreven: zes uren chemie,
vijf uren fysica per week, met al meteen
veel practica, en amper talen. Mijn finale
studiekeuze was dus eigenlijk toen al
gemaakt. Ik zou chemicus worden! 

S@l: Klopt het dat studenten chemie erg
veel practica krijgen? Vind je dat een sterk
punt van de opleiding?

Vanaf het eerste semester word je
meteen ondergedompeld in de praktijk.
In het begin zijn dat eenvoudige
basispractica, voor de studenten die
vanuit het middelbaar minder ervaring
hadden in het labo. Het aantal uren labo
neemt toe overheen de jaren. Ik denk
dat we in de derde bachelor een
volledig semester drie volle dagen per
week in het labo werkten. Ook bij het
afronden van je bachelor maak je een
soort mini-eindwerk, de bachelorproef,
waarbij je vele uren doorbrengt in het
labo. Het kroonjuweel is je masterproef,
waarbij je een volledig jaar meedraait
in een onderzoekslaboratorium van
de universiteit. 

Dit is een absolute troef van de opleiding.
Ik ben een hevige voorstander van
‘learning by doing’. Je kan uren met je
neus in de boeken zitten om zaken te
leren, maar de echte kennis doe je pas
op in the field. 

S@l: Heb je tijdens de opleiding ook een
stage gedaan?

Ja, en dat was de reden waarom ik
voor de master in de chemie heb
gekozen. Tijdens mijn bacheloropleiding
had ik de minor chemische technologie
gevolgd, daardoor had ik toegang tot
enkele chemische masters van de bio-
ingenieurs. Maar die bieden je slechts
enkele weken stage, terwijl je in de master
in de chemie een volledig semester
stage kan lopen. Ik vond dat een
enorme meerwaarde omdat je enkele
weken inlooptijd nodig hebt alvorens je
terdege in een project ingewerkt bent.
Ik heb een stage gedaan in de
onderzoekslaboratoria van Procter &
Gamble in Brussel, het bedrijf achter
grote merken als Dreft, Lenor en
Mr. Proper. Ik mocht onderzoek
uitvoeren naar het oplossingsgedrag
van liquitabs, de wateroplosbare zakjes
die je rechtstreeks in de wasmachine bij
je was toevoegt. Er waren plannen om
dat product op de Amerikaanse markt
te lanceren waar men bij veel koudere
temperaturen wast, een trend die
trouwens ook in Europa opgang maakt.
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Liquitabs, legoblokjes en
het belang van practica
DOOR LUC VAN MEERVELT

Michiel Verswyvel werd uiteindelijk toch geen boer…
Hij koos voor chemie, de bouwdoos van alle materie.
Science@leuven vond hem in Antwerpen, waar hij een
nieuw onderzoekscentrum uitbouwt voor Styrolution,
een grote producent van styreen-kunststoffen.

Michiel op bezoek in Kinshasa



Bij die koudere temperaturen loste het zakje
moeilijker op en liet soms slijmerige vlekken
achter op de kledij. Een oplossing zoeken voor
dit probleem was het onderwerp van mijn stage.
Heel boeiend, heel leerrijk en
heel toepassingsgericht. 

S@l: Je hebt na je master een
doctoraat gemaakt – kan je
vertellen waar dat over ging?
Was dat “nuttig” onderzoek? 

Mijn doctoraatsstudie handelde
over geconjugeerde polymeren,
dat zijn kunststoffen met
speciale optische en
elektronische eigenschappen.
Ze worden onder meer gebruikt
als actieve stof om een nieuwe
generatie zonnecellen mee te bouwen. Ze bieden
het voordeel om flexibel en transparant te zijn.
Je kan je inbeelden welke toepassingen je daar
allemaal mee kan maken. De efficiëntie van
dergelijke zonnepanelen is echter nog beperkt.
Een doorbraak zou er enkel kunnen komen, als we
de moleculaire architectuur van deze polymeren
beter kunnen controleren. Tijdens mijn onderzoek
trachtte ik deze controle over de polymerisatie op
punt te stellen. 

Mijn antwoord over het nut van mijn doctoraatsonderzoek is dubbel. Er zitten
nog vele jaren tussen dit fundamenteel onderzoek en de echte toepassing
in het dagelijkse leven. De kans dat je onderzoek verticaal geklasseerd
wordt, omdat er intussen iets nieuws of beters werd uitgevonden, is groot.

In dat opzicht is het onderzoek minder nuttig
en verkies ik onderzoek dichter tegen de echte
toepassing. Anderzijds leer je tijdens je
doctoraatsonderzoek hoe je diepgaande
onderzoeksprojecten aanpakt. Hoe je op een
zelfstandige manier de wetenschappelijke
literatuur doorzoekt, experimenten opzet,
verslagen maakt, wetenschappelijke
presentaties maakt, conferenties bijwoont …
Voor mij is dat de grootste troef van een
doctoraat. 

S@l: Er zijn vrij veel chemici die ook een doctoraat
maken – is dat een voordeel op de arbeidsmarkt? 

Inderdaad, ik denk dat bijna tachtig procent van alle studenten chemie na
hun master aan een doctoraat beginnen. Ik zeg altijd dat je na je master
twee keuzes hebt: of je gaat les geven, of je maakt een doctoraat. Op de
arbeidsmarkt ben je voor de grote chemiereuzen naar mijn inzien meteen na
je master chemie minder nuttig. Als laborant ben je overgekwalificeerd, dan
geven ze de voorkeur aan een bachelor chemie. In de industrie verkiezen ze
dan weer ingenieurs omdat die meer praktisch en oplossingsgericht zijn.
Met een doctoraat op zak werk je dit verschil met ingenieurs weg.
Vele grote bedrijven werven vaak alleen maar doctors aan. Let wel, ik zeg
niet dat het onmogelijk is om als master chemie zonder doctoraat een job

te vinden, alleen zal het iets moeilijker zijn. Tja,
veel hangt ook af van de conjunctuur van het
moment. Als er veel vacatures zijn, dan vind je
snel een job. 

S@l: Waar ben je nu mee bezig? Wat voor bedrijf
is Styrolution, en wat is jouw functie?

Ik ben meteen na mijn doctoraat begonnen bij
Styrolution. Styrolution is in 2010 opgericht als
een joint-venture van BASF en INEOS, maar
intussen zijn we volledig een dochterbedrijf van
INEOS. Beide bedrijven hebben al hun installaties
die kunststoffen produceren gebaseerd op
styreen, samengebracht in deze joint venture.
Daardoor werden we prompt de grootste styreen-
kunststoffenproducent ter wereld, met meer dan
2000 medewerkers, actief in een tiental landen
en met klanten in 100 landen. u

Practicum polymeerchemie te Kinshasa (april 2013)

“Ik ben een hevige
voorstander van
‘learning by doing’.
Je kan uren met je neus
in de boeken zitten om
zaken te leren, maar de
echte kennis doe je pas
op ‘in the field’. ”
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We maken het granulaat dat onze klanten
opnieuw opsmelten om er verpakkingen,
bekertjes, speelgoed en dergelijke mee te maken.
Wij zijn de hoofdleverancier van Lego!
Onze installaties bevinden zich om historische
redenen op BASF- en INEOS-sites overal
ter wereld. We zijn immers via pijpleidingen
verbonden met andere installaties voor
bijvoorbeeld stoom of grondstoffen. In België
bevindt Styrolution zich op de site van BASF
Antwerpen in het noorden van de haven. 

Door de loskoppeling van BASF verhuist een deel
van het onderzoek van de hoofdbasis van BASF
in Ludwigshafen (Duitsland) naar Antwerpen.
Ik ben aangeworven in juli 2014 om dit
onderzoeks centrum in Antwerpen op te richten
en de transfer vanuit Duitsland te organiseren.
Finaal neem ik vanaf 2016 het onderzoek volledig
over. Tijdens mijn eerste jaar bij Styrolution heb ik
een geautomatiseerde pilootinstallatie gebouwd
en opgestart, labo-infrastructuur laten installeren
en een hoop analysetoestellen aangekocht en op
punt gesteld. Ik ben ook verantwoordelijk voor
samenwerkingen met externe onderzoeks -
partners, bijvoorbeeld de universiteiten. 

S@l: Je hebt ook een postgraduaat business
administration behaald – was dat nuttig om goed
te functioneren in een bedrijf?

Het is geen must maar het helpt absoluut.
Tijdens mijn bachelor- en masteropleiding miste
ik een beetje een economische scholing. Wil je
het beleid in je bedrijf begrijpen, dan is dat toch
nodig. Je kan jezelf ook bijscholen maar met een
postgraduaat gaat het toch allemaal iets vlotter.
Je krijgt er een initiatie over marketing, strategie,
jaarrekeningen, boekhouden, bedrijfsrecht, etc.
Je leert er de taal en de termen die op business
meetings worden gehanteerd. Het is tevens
de ideale voorbereiding om later een master in
business administration (MBA) aan te vatten.
Dit laatste ambieer ik nog steeds in mijn carrière. 

S@l: Studenten in de bacheloropleidingen van de
faculteit kunnen nu een Minor Business & Innovation
volgen, wat denk je over die combinatie?

Ik heb inderdaad onlangs op de website van de
KU Leuven gelezen dat er een Minor Business &
Innovation aan het programma van de bachelor
chemie is toegevoegd. Dat is een uitstekende
beslissing! Als ik vandaag opnieuw een minor zou
moeten kiezen, dan zou ik het moeilijk krijgen:
chemische technologie of Business & Innovation? 

Jammer dat de vakken onder B&I niet mee in het gezamenlijke pakket
buiten het minorprogramma vallen. Allicht zit het programma al vrij vol. 

S@l: Tijdens je doctoraat heb je ook een tijd in Kinshasa verbleven. Kan je daar
wat meer over vertellen?

Ik was in 2009 op reis in Kinshasa en Mbuji-Mayi om mijn broer te
bezoeken, die daar toen woonde. Ik had tijdens deze reis de universiteit in
Kinshasa bezocht en wist toen al dat, als ik ooit de kans zou krijgen om
daar iets te doen, ik geen seconde zou aarzelen. Ik ben verliefd op Afrika!
De universiteit in Kinshasa, Lovanium, werd in 1954 gebouwd als een
afdeling van de KU Leuven. Bij de onafhankelijkheid van Congo in 1960
splitste de universiteit af en doorheen de jaren verwaterden de banden.
De laatste jaren besliste het Departement Chemie van de KU Leuven om de
banden met Lovanium opnieuw aan te halen. Sommige professoren zakten
al af naar Kinshasa om er seminaries te geven. Het departement wist van
mijn liefde voor Congo en vroeg eind 2012 of ik geen zin had om een
lessenreeks polymeerchemie te verzorgen aan de universiteit van Kinshasa.
Ik zei onmiddellijk ja! Eind april 2013, het laatste jaar van mijn doctoraat,
zakte ik af naar Kinshasa om er gedurende drie weken les te geven. Ik wou
bovendien iets extra doen, iets waarmee ik de universiteit nog vele jaren zou
kunnen helpen. Tijdens mijn bezoek in 2009 viel me op dat de labo’s leeg
waren. Geen chemicaliën, geen glaswerk, geen toestellen, dus ook geen
practica. Ik wou absoluut practica kunnen geven tijdens mijn lessen.
Ik schreef een practicumbundel uit en verzamelde al het nodige labo -
materiaal en chemicaliën in België. Met hulp van het Belgische leger werd al
het materiaal naar Kinshasa gebracht. Na mijn verblijf bleef al het materiaal
ter plaatse en konden er opnieuw practica plaatsvinden. 

S@l: Is onderwijs in de exacte wetenschappen belangrijk voor
ontwikkelingslanden?

Zeker! De studenten worden tijdens de lessen geprikkeld en gestimuleerd
om zaken te overdenken. Zij zetten opnieuw anderen aan tot denken.
Dat soort prikkels hebben eind 18de eeuw gezorgd voor de Verlichting
die aan de basis lag voor onze Westerse ontwikkeling. Ontwikkelings -
samenwerking in de vorm van onderwijs is daarom volgens mij veel
nuttiger dan opgelegde institutionalisering, iets wat we in vroegere tijden
te vaak deden. 

S@l: Wat zou je aanraden aan een jongere die vandaag voor zijn studiekeuze
staat? Waarom zou hij of zij voor chemie moeten kiezen?

Een gouden raad: kies voor iets wat je graag doet en laat je niet leiden
door vrienden, familie of het idee dat je nadien gemakkelijk werk vindt.
Je opleiding kan heel lang duren als je een richting kiest waar je zelf niet
achter staat. Iets wat je graag doet en je interesseert, studeert vlot en dat
helpt echt! Als je keuze chemie is, kies dan zeker voor de KU Leuven.
In het uitgebreide bachelor-/masterprogramma kan je sowieso een traject
uitstippelen op jouw maat. En Leuven is nu eenmaal de énige studenten -
stad van België. Ik had er de tijd van mijn leven en ik heb nog nooit spijt
gehad van mijn keuze! Succes! t

IN BEELD CHEMIE
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Waarom chemie
studeren?
Overal waar je om je heen kijkt, en ook overal
waar je niet kunt kijken, vinden er voortdurend
chemische reacties plaats. Als chemicus dring je
door in de geheimen van de moleculaire wereld.
Ben je gefascineerd door Mendeleev en zijn
elementen, door de opbouw van de materie om
je heen? Dan is chemie studeren wellicht iets
voor jou.

Maar chemie studeren heeft ook een belangrijke
maatschappelijke relevantie. Met de kennis die zij
verzamelen, ontwerpen chemici nieuwe stoffen
met eigenschappen die beantwoorden aan
vragen uit de samenleving: geneesmiddelen
met een heel specifieke werking, polymeren die
biologisch afbreekbaar en energiebesparend zijn
of kunnen worden gerecycleerd, intelligente
materialen die oplossingen kunnen aanreiken
voor problemen als energievoorziening,
milieuvervuiling of de nood aan zuiver water. 

Chemie is niet enkel een wetenschap uit boeken.
Studenten chemie brengen heel wat tijd in het
laboratorium door. Ze leren experimenteren met
stoffen, en wel op een creatieve maar zeker ook
veilige en verantwoorde manier. Via een stage
krijgen ze in de masteropleiding ook de kans om
ervaring op te doen in een professionele omgeving. 

De vraag naar goed opgeleide chemici in de
industrie is groot en zal nog toenemen. Naast de
grote chemieconcerns zijn er ook tal van kleine
bedrijven en start-ups die chemici zoeken (of die
door chemici worden opgericht!). Maar ook bij
de overheid, in het onderwijs en bij weten -
schappelijke instellingen komen onze
afgestudeerden terecht. 

Vanaf 2017 bekom je het
Eurobachelor® label uitgereikt aan
de bacheloropleiding chemie door
de European Chemistry Thematic
Network Association (ECTNA).
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STUDENT CHEMIE

Gebeten door chemie
➜ Wie ben je en waarom heb je
chemie gekozen?

Ik ben Ann-Sofie, 19 jaar en zit in
het tweede jaar chemie. De reden
waarom ik voor chemie heb gekozen
is misschien niet de meest
voorkomende reden. Al van kinds af
zeg ik dat ik graag wil lesgeven en
toen ik in het middelbaar ontdekte
dat wetenschappen m’n ding wel was,
groeide steeds meer het idee om
leerkracht fysica, chemie of wiskunde
te worden (of een combinatie).
Waarom ik dan uiteindelijk voor
chemie heb gekozen is omdat deze

richting me toch het meest interesseerde en nog heel gevarieerd is.
En van die beslissing heb ik nog altijd geen spijt.

➜ Wat is de leukste les?

Het leukste eerstejaarsvak was voor mij grondslagen van de chemie.
De enthousiaste prof leert je de basis die elke chemist nodig heeft
en ook al is het in de les soms moeilijk om alles te begrijpen, in de
oefenzittingen wordt het vaak al duidelijker en kan je vragen stellen.
Niet alleen theorie en oefeningen komen aan bod. In het labo kan je
de theorie toepassen en laten zien hoe handig je bent.

➜ Wat was je mooiste moment in Leuven?

Één moment kan ik niet zo meteen uitkiezen, maar het mooiste moment
zal zeker een moment met Chemika zijn. We zijn misschien niet zo’n grote
kring, maar dat is wat het net zo leuk maakt. Iedereen kent iedereen en
er worden wekelijks activiteiten
georganiseerd. Naast die vele lessen,
oefenzittingen en labo’s zijn er dus
voldoende momenten om je mede -
studenten op een andere manier
te leren kennen.

➜ Nog tips voor twijfelaars?

Vele denken misschien dat een pure
wetenschapsrichting te eentonig is,
maar dat is zeker niet het geval.
De vakken zijn nog heel variërend en er
is afwisseling tussen les, oefenzittingen
en practica. Bovendien kom je in een
geweldige studentenkring terecht.
Moest je nog twijfelen, kom dan zeker
langs op de infodag en kom het aan
den lijve ondervinden.

Ann-Sofie Vanbilloen



IN BEELD BIOCHEMIE EN BIOTECHNOLOGIE

Raf Roelands studeerde in 2009
af als master in de biochemie

en biotechnologie. Tussen een
seminarie in Nederland en een

trip naar de Verenigde Staten in
vindt hij een uur de tijd om met

ons te praten over zijn studie- en
loopbaankeuzes.

S@l: U bent dadelijk na uw afstuderen aan de slag
gegaan bij Eurogentec, een biotechbedrijf. Hoe is dat
gegaan? 

Tijdens mijn laatste jaar heb ik deelgenomen
aan Knowledge for Growth, een jaarlijkse grote
conferentie georganiseerd door FlandersBio,
die actoren uit het domein van Life Sciences
bij elkaar brengt. Dat was het eerste jaar dat er
masters in de biochemie en biotechnologie
afstudeerden, voor de deelnemers uit de industrie
was dat een nieuwigheid. Voorheen was
biochemie een afstudeerrichting van chemie.
Ik heb daar contact gelegd met de persoon die
mijn baas zou worden, en daarna ben ik een
sollicitatieprocedure begonnen. Eurogentec is
oorspronkelijk een Belgisch bedrijf, een spin-off
van de universiteit van Luik, met vestigingen in
Luik en in de Verenigde Staten.

S@l: Welke functie had u in dat bedrijf?

Ik was verantwoordelijk voor verkoop en
marketing in een deel van Vlaanderen. Omdat het
om biotechnologische producten gaat, is het echt
wel nodig dat je als “verkoper” goed begrijpt wat
die producten zijn. Het gaat niet om off the shelf
verkoop: voor elk product moet je in samen -
spraak met de klant een strategie ontwikkelen
om dat specifieke product te maken. 

Dat heb ik ruim drie jaar gedaan. In die periode
is Eurogentec overgenomen door de Japanse
groep Kaneka. 

Na de overname is het gebied waarvoor ik verantwoordelijk was uitgebreid
tot heel Vlaanderen, later heel België, Luxemburg en een deel van Nederland.
Mijn functie evolueerde ook naar relationship management: de bedoeling
was om projecten aan te gaan in samenwerking met farmabedrijven. 

S@l: Was uw opleiding een goede voorbereiding voor zo’n functie?

Een netwerk opbouwen is misschien niet iets wat je aan de universiteit leert,
maar ik bracht wel heel nuttige academische kennis mee. In veel van die
samenwerkingsprojecten waren trouwens ook universitaire onderzoeks -
groepen betrokken. 

S@l: Maar na ruim drie jaar hebt u gekozen voor een functie in een ander bedrijf.

Ja, ik wilde terug naar meer inhoudelijk werk, minder gericht op verkoop.
Ik ben gestart bij een klein biotechbedrijf, een klant van Eurogentec.
Apitope is een spin-off van de universiteit van Bristol; ze hebben een
R&D-afdeling in Diepenbeek en doen klinisch onderzoek in Engeland. 

Apitope ontwikkelt peptidetherapieën voor auto-immuunziekten.
Auto-immuunziekten zoals Multiple Sclerose worden nu behandeld met
medicijnen die het hele immuunsysteem beïnvloeden, en dat houdt risico’s
in voor ongewenste nevenwerkingen. Apitope wil aan patiënten peptiden
toedienen die een reactie opwekken in het immuunsysteem waardoor dat
weer in evenwicht komt. Het is nog in volle ontwikkeling, maar uiteindelijk
krijg je een heel specifiek medicijn voor die bepaalde ziekte, iets wat enkel
de foutieve immuunrespons aanpakt en het systeem verder gewoon
laat werken. 

S@l: Wat was uw rol in dat bedrijf?

Apitope is gebouwd op een onderzoeksplatform. In een eerste fase
worden een groot aantal kandidaat-peptides geïdentificeerd, en dan zijn er
verschillende stappen om uit te selecteren welke in aanmerking komen als
medicijn: eerst via een computeralgoritme, dan in een celsysteem, en ten
slotte in een in vivo model van de betreffende ziekte.

Mijn rol bestond er in om samenwerkingen aan te gaan op basis van dat
platform, onder andere met bedrijven die medicijnen produceren die zelf
ongewenste immuunreacties uitlokken. Aan patiënten met hemofilie A,
bijvoorbeeld, wordt het stollingseiwit Factor VIII toegediend. Maar bij sommige
patiënten lokt dat eiwit een immuunreactie uit, en dan kan je ze eigenlijk niet
goed meer helpen. De immuunreactie onderdrukken is dan een oplossing. 

Geleidelijk evolueerde mijn functie naar ondersteuning van de commercieel
directeur. Dat ging van het zoeken naar farmapartners voor klinische testen
– voor de ziekte van Graves hebben we bijvoorbeeld een samenwerking
opgezet met GSK – tot heel concreet zoeken naar financiering, via een
Europese projectaanvraag en door het aantrekken van Venture Capital. 
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Biochemie: academie of
industrie?
DOOR SISKA WAELKENS



Dit was echt een functie waarbij ik erg veel
interageerde met mensen uit de hele sector.
Ik ken die wereld ondertussen goed en kon
daardoor ook onderzoekers ondersteunen
bij hun contacten met leveranciers of bij
onderhandelingen over de aankoop van
apparatuur. Ik heb onderweg ook veel geleerd
over intellectuele eigendom, over patenten
en licentiëring. 

S@l: Nu bent u aan een opleiding MBA begonnen
bij de Vlerick Management School?

In een klein bedrijf werken is mateloos leuk,
maar het biedt minder kansen om door te
groeien. Ik kwam mijn eigen versie van het glazen plafond tegen, en heb
daarom de beslissing genomen om die MBA te behalen. Mijn bedoeling is
om naar een managementfunctie te gaan, bij voorkeur in de biotech of de
farmasector – maar hoe dan ook heb ik dan meer economische kennis nodig. 

Die opleiding aan de Vlerick Management School is specifiek voor mensen
die al werkervaring hebben. Het is een groep van 24 studenten, uit allerlei
verschillende achtergronden. Daardoor leren we ook veel van elkaar.

S@l: Wat denkt u over de nieuwe Minor Business & Innovation, die de faculteit
nu aanbiedt aan bachelorstudenten?

Dat ziet er een waardevolle opleiding uit, zeker voor mensen die in
een start-up willen gaan werken, en volgens mij ook voor mensen die
verdergaan in onderzoek. Zelfs als je in zuiver academisch onderzoek blijft,
kom je vaak in aanraking met intellectuele eigendom en is het een voordeel
als je daar iets van kent. De basismotivatie van onderzoekers is vaak
gewoon dat ze dat graag doen, maar het heeft waarde om te weten
waarom je doet wat je doet. In het brede kader moet je als onderzoeker
opportuniteiten leren zien. Maar het gaat net zo goed over de alledaagse
laboratoriumpraktijk: waarom moet je zorgvuldig laboboeken bijhouden?
Omdat je daarmee kan aantonen wanneer je wat hebt gedaan, wat van
belang is voor patentaanvragen. Ik vind die minor wel een aanrader.
Ik heb zelf, puur uit belangstelling, een minor biologie gedaan. Dat was heel
interessant en wellicht ben ik daardoor een completere wetenschapper.
Maar dit was misschien nuttiger geweest.

S@l: Wat zou u zeggen aan een jongere die overweegt om biochemie en
biotechnologie te gaan studeren?

Een afgestudeerde master in de biochemie en biotechnologie heeft een
goede visie op wat wetenschappelijk onderzoek is. Hij of zij weet wat op
cellulair en biologisch niveau de fundamentele principes zijn, en hoe we
misschien kunnen ingrijpen als daar iets mis loopt, zoals bij ziekte.

Maar het gaat ook breder: welke andere
toepassingen kunnen we uitdenken? Wat maakt
dat hele systeem precies interessant? Als dat
soort vragen je intrigeren, dan is biochemie en
biotechnologie een prima keuze.

S@l: Er zijn erg veel masters in de biochemie en
biotechnologie die verdergaan met een doctoraat.

Van mijn jaargenoten heeft denk ik tachtig
procent een doctoraat gemaakt. Dat zijn mensen
met een fundamentele interesse voor onderzoek.
Mijn vrouw is ook biochemicus, en zij werkt nu
haar doctoraat af. Ze wil graag onderzoek blijven
doen, maar wellicht niet in de academische wereld.
Voor iemand die een loopbaan als onderzoeker
wil uitbouwen, ook in de bedrijfswereld, lijkt het
wel aangewezen om dat doctoraat te behalen.
Hoewel, er zijn af en toe ook mensen die op basis
van eigen potentieel doorgroeien naar hoofd -
onderzoeker in een bedrijf, zonder doctoraat.

Voor mij was het nooit mijn ambitie om in een
labo dingen te ontdekken. Studiegenoten zonder
doctoraat komen in diverse posities terecht in
farma, biotech of klinisch onderzoek. Ik ken
bijvoorbeeld iemand die in clinical trials is gaan
werken, iemand in consultancy, iemand als
proces engineer bij Pfizer. Ik was de enige die
voor een commerciële richting koos. Maar dat ligt
mij: ik ben graag met menselijke contacten bezig
en vind het fijn als ik mijn werk zelfstandig kan
invullen. Sommige medestudenten verbaasden
zich over mijn keuze voor een commerciële functie.
Maar van die puristen (met alle respect hoor)
die een doctoraat maken, zijn er verschillende
die naderhand net zo goed in een commerciële
functie terecht komen. Dan heb ik misschien
toch een kortere weg gekozen.

S@l: Wij wensen u veel succes bij uw MBA, en het
vervolg van uw loopbaan! t
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PROGRAMMADIRECTEUR BIOCHEMIE
EN BIOTECHNOLOGIE

Waarom biochemie
en biotechnologie
studeren?
DNA lezen lijkt vandaag wel kinderspel.
Genen en genomen worden aan de lopende
band ontcijferd en leveren snel groeiende
inzichten op in het leven op moleculair niveau.
Toch blijven delen van de Grote Puzzel
onopgelost: hoe maken moleculen en chemie
leven mogelijk? Hoe werken al die machines
die we proteïnen noemen precies? Hoe werken
ze samen om een lange reactieweg tot een
goed einde te brengen? Hoe functioneert
het ingewikkelde netwerk van nucleïnezuren,
proteïnen, metabolieten en signaalmoleculen?
Met de modernste technieken zoeken
biochemisten naar antwoorden door bio -
moleculen te isoleren en te analyseren tot in
het kleinste detail, door te sleutelen met genen,
door individuele moleculen te volgen in een cel,
door moleculen en processen na te bootsen
met een computer… De biotechnologie gaat
nog een stap verder: kunnen we met al de
kennis en inzichten die we al hebben verworven
nieuwe moleculaire machines ontwerpen?
Cellen dingen laten doen die ze van nature
niet doen, maar die de mensheid wel van pas
kunnen komen. 

Zoals bacteriën die geneesmiddelen maken
of ziekteverwekkers verklikken, die uit afval
biobrandstof maken, of misschien wel
elektriciteit.

Ben je nieuwsgierig naar de puzzel van het
leven, wil je een stukje bijdragen aan de wereld
of iets ondernemen met een creatief idee?
Met onze opleiding in de biochemie en
biotechnologie leren we je de knepen van
het vak!

Johan Robben

STUDENT BIOCHEMIE EN BIOTECHNOLOGIE

De chemie van het leven
➜ Waarom biochemie en biotechnologie?

Biochemie is natuurlijk net zo oud als het leven zelf, maar als wetenschap
is het nog redelijk jong. Zo werd de structuur van DNA pas in 1953
opgehelderd! Vanaf dat moment bevond de biochemie zich in een
stroomversnelling, en daar bevindt het zich nog steeds. Ondertussen zijn
vele vragen (deels) opgelost: Hoe verwerken cellen het genetisch materiaal?
Hoe kunnen gistcellen een brood laten rijzen? En hoe kunnen bepaalde
dieren licht geven in het donker? Tijdens de opleiding krijg je mee wat er
de afgelopen decennia allemaal is ontdekt, en krijg je een beeld van de
invloeden van deze biochemische ontwikkelingen: van het beschermen
van onze gewassen met nieuwe technieken tot het vinden van
oplossingen voor genetische aandoeningen - veel was onmogelijk
geweest zonder de huidige staat van het biochemisch onderzoek!

Het leukste aan de biochemie is echter dat er nog een heleboel meer te
ontdekken valt. Als (aspirant) biochemicus verkrijg je een brede kennis in
zowel moleculaire, cellulaire en structurele processen. Je zult dan ook al
in je bachelor de mogelijkheid krijgen om mee te werken aan een van
de vele biochemische onderzoeksprojecten die momenteel lopen!

➜ Wat is de leukste les?

Voor mij was het interessantste vak uit het eerste jaar celbiologie en
biochemie. Hier werd zowel ingegaan op de moleculaire structuur van
biologische moleculen, als op de werking van cellen in het algemeen.
Zo leerden we hier bijvoorbeeld manieren waarop bacteriën zich kunnen
voortbewegen, en de mechanismen die cellen hebben om verschillende
stoffen om te zetten tot energie. Daarnaast had dit vak erg interessante
practica, waardoor we de leerstof ook op een andere manier konden
ervaren! Ook het vak genetica, dat in het tweede semester aan bod
komt, vond ik erg boeiend. 

➜ Wat was je mooiste moment in Leuven?

De mooiste momenten in Leuven zijn toch wel te danken aan Chemika!
Chemika is de kring van zowel de richtingen biochemie en biotechnologie
als chemie. Ook als uitgaan of cantussen niet helemaal jouw ding is
is het ‘Chemikalokaal’ met stip de gezelligste plek op de campus om
je lunch op te eten! 

➜ Nog tips voor twijfelaars?

Ik heb zelf ook veel getwijfeld, en het belangrijkste is dan ook om je goed
te informeren! Kom bijvoorbeeld naar de openlesweek, of kom een
praatje maken op de infodag. Het kan ook helpen om via de website
van de faculteit het vakkenpakket al nader te bekijken. Omdat het voor
velen niet helemaal duidelijk is hoe biochemie verschilt van een aantal
aanverwante richtingen, heeft Chloë Geeroms, uit de tweede master,
een overzicht gemaakt.

IN BEELD BIOCHEMIE EN BIOTECHNOLOGIE
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n Biochemie en biotechnologie of chemie
Biochemie gaat specifiek over cellen, DNA en andere
biomoleculen, chemie over al de andere elementen/
moleculen om ons heen.

n Biochemie en biotechnologie of farmaceutische
wetenschappen
In de opleiding farmacie ligt naast het onderzoek ook
een grote klemtoon op het runnen van een apotheek.
Wanneer je zeker weet dat jij in het fundamenteel
onderzoek wilt gaan en helemaal niet geboeid bent
door dat tweede aspect, kan je misschien beter voor
biochemie kiezen.

n Biochemie en biotechnologie of biologie
Hoewel biochemie ook aan bod komt in de opleiding
biologie zullen daar ecosystemen, natuurbehoud en
habitat van plant- en diersoorten een veel grotere rol
spelen dan in de opleiding biochemie en biotechnologie.

n Biochemie en biotechnologie of bio-ingenieur
Bio-ingenieurs (cel- en gentechnologie) worden eerder
opgeleid om kennis toe te passen in de industrie terwijl
biochemici eerder het brede onderzoek voeren.

n Universiteit of hogeschool
Aan de universiteit word je eerder opgeleid om je eigen
onderzoek te kunnen voeren, terwijl dat minder aan bod
komt aan de hogeschool.

Imke Ensinck, 3e bachelor biochemie en biotechnologie

Rubik’s Cube® used by permission of Seven Towns Ltd. www.rubiks.com

Ontdek jezelf.
Kom naar onze infodag wetenschappen
op 19 maart 2016

www.wet.kuleuven.be/infodag
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IN BEELD BIOLOGIE

Pieter Pacolet won in 2013 een prijs voor
Beste Masterstudent van de alumni -

vereniging PDL. Een doctoraat en een
academische toekomst leken een optie…

Maar het is anders gelopen.
Science@leuven ging hem opzoeken
in de kantoren van SESVanderHave,

de wereldleider op het gebied
van suikerbietenzaad.

S@l: Waarom bent u als achttienjarige begonnen met een studie
biologie?

Dat heb ik niet gedaan! Ik ben gestart in de bio-ingenieurs -
wetenschappen. Ik had een grote interesse in wetenschappen,
maar niet echt gericht op pure chemie of fysica. Ik dacht dat
het ingenieurstechnische mij wel zou boeien, maar wilde toch
geen burgerlijk ingenieur worden. Bio-ingenieurswetenschappen
leek een ideaal compromis en alles ging goed tot ik in het
tweede jaar op een aantal technischere vakken stootte die ik
een stuk minder boeiend bleek te vinden. Ik had voor het eerst in
mijn leven een aantal herexamens, niet eens voor de moeilijkste
vakken. Ik heb mijn best gedaan voor die her examens,
maar eigenlijk kon ik mij daar heel moeilijk voor opladen.
Mijn moeder zag hoeveel moeite het mij kostte, en vroeg op
de man af of ik er wel zeker van was dat ik graag deed wat
ik deed. Ik heb toen, gesteund door mijn ouders, de beste
beslissing ooit genomen: ik ben overgeschakeld naar biologie. 

S@l: Hebt u nu spijt van die eerste keuze?

Had ik vooraf kunnen weten, dat biologie een betere keuze
was voor mij? Ik denk eigenlijk van niet. Ik heb geen spijt van
dat “verloren jaar”, ik heb er veel van geleerd. Maar eens ik in
de bachelor biologie zat, merkte ik dat ik plots veel liever naar
de les ging, dat ik het allemaal veel interessanter vond, en zelfs
de manier van ondervragen op examens lag mij beter. 

Tijdens mijn laatste bachelorjaar heb ik in twee domeinen
onderzoek gedaan. Enerzijds in de ecologie, bij Olivier Honnay,
over het effect van groen veiligheidslicht (nachtlampen) op
de kieming van zaden. Dat was vooral een litteratuurstudie.

Mijn eigenlijke bachelorproef heb ik bij Lut Arckens en Julie Neefs
gedaan, in de groep Neuroplasticiteit en Neuro proteomics.
Ik vond dat superplezant en was er nu heel zeker van dat ik
iets met dieren zou gaan doen. Weer fout…

S@l: Vervolgens bent u aan uw master begonnen.

Jawel, eerst dus met het plan om een masterproef in
dierkunde te gaan doen. Mijn vakkenpakket bevatte ongeveer
evenveel plantkunde als dierkunde, en enkele docenten van
plantkunde – ik denk vooral aan Wim Van den Ende en Filip
Rolland – konden mij mateloos boeien. 

Ik had mijn parcours zo gekozen dat ik in het tweede
masterjaar geen lessen meer had, ik moest enkel nog mijn
masterthesis doen. Ik heb een jaar voltijds in het labo van
Wim Van den Ende gewerkt. Het was een klein labo,
maar door de inzet van de mensen die daar werkten was
het enorm productief. Ik ben professor Van den Ende erg
dankbaar voor dat boeiende jaar.

S@l: U bent afgestudeerd in de zomer van 2013. 

Inderdaad, en met een mooi resultaat. Een doctoraatsbeurs
aanvragen leek een logische stap. Ik heb een onderzoeks -
project geschreven over suikers als signaalmoleculen. Dat hele
proces van een project uitschrijven en gaan verdedigen was
heel leerrijk, helaas was de jury niet overtuigd van ons
concept… Dat was een teleurstelling, maar professor Van den
Ende wilde mij voor de rest van het jaar op een ander project
laten werken, in afwachting van een aanvraag voor een
doctoraatsbeurs van het FWO. 

In dezelfde periode heb ik een gouden raad gekregen van mijn
vader: hij vond dat ik net zo goed eens een poging kon doen
om te solliciteren, gewoon voor de ervaring. Ik heb dus
gereageerd op een vacature voor een research assistant bij
SESVanderHave. In principe zochten ze een bio-ingenieur,
met of zonder doctoraat. Ik werd uitgenodigd voor een
gesprek, en ging daar graag op in want dan had ik dat
inderdaad ook eens meegemaakt. 

Het is anders gelopen dan ik me had voorgesteld. Eén van
de mensen met wie ik daar heb gesproken, was Stefaan
Horemans, de toenmalige hoofdkweker. Ik heb hem later leren
kennen als een onwaarschijnlijk creatieve mens. Ik herinner mij
dat ik op dat sollicitatiegesprek vragen kreeg over droogtestress,
en daar had ik nu net wel een mening over, op basis van
mijn achtergrond. 
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We hebben daar even serieus over doorgeboomd, daarna ben
ik weer naar huis gereden, een ervaring rijker. Twee weken later
kreeg ik een telefoontje dat ik kon beginnen bij SESVanderHave.

S@l: Het is dus bijna toevallig gekomen dat u hier nu werkt? 

En toch kon ik niet beter terecht komen. Het eerste jaar was ik
research assistant, wat betekent dat ik een bepaald project van
A tot Z moest begeleiden, bijvoorbeeld de groei van planten
volgen onder zoutstress. Aan het einde van het onderzoek
moest ik een rapport afleveren, en eerlijk gezegd maakte ik mij
een beetje zorgen dat ik de laboratoriumjongen zou zijn die
z’n werk moest afgeven aan de verantwoordelijke, die er dan
zijn ding mee zou doen. Maar dat is hier dus niet het geval.
Zo jong en groen als ik was, werd ik betrokken bij het vervolg
van mijn werk. Dat is echt motiverend, zo weet je op elk moment
waarom je die dingen ook weer allemaal hebt gedaan.

Sedert januari 2015 ben ik project manager abiotische stress.
We hebben een groot departement van een twintigtal mensen
die onderzoek doen naar biotische stress, alles wat met
pathogenen te maken heeft. Voor abiotische stress zijn we
met z’n tweeën: ik als verantwoordelijke en één medewerker.
We screenen het volledige kiemplasma bij blootstelling aan
stressfactoren, meestal op vraag van de kwekers. En het is
ook mijn verantwoordelijkheid dat de relevante informatie
effectief tot bij de kwekers geraakt. Ik ben nu ook geregeld
in het buitenland om op proefvelden te gaan kijken hoe
het onderzoek loopt; vooral in Spanje en in Frankrijk. 

SESVanderHave is een middelgroot bedrijf dat nog groeit, er is
een gloednieuw R&D-complex in opbouw. Als planten fysioloog
word ik daar bij betrokken, zo zoek ik uit welke optimale
keuzes we bij de inrichting moeten maken, bijvoorbeeld welk
kleurenspectrum het licht in de kweekkamers moet hebben.
Er komen in dat nieuwe gebouw mooie faciliteiten voor onze
proeven rond abiotische stress, ik kijk er naar uit. 

S@l: Ik hoop dat dit niet fout klinkt, maar bent u niet erg jong voor
zo’n verantwoordelijke functie?

Er zijn binnen het bedrijf veel jonge mensen, en er heerst
een gevoel dat wij de toekomst zijn. 

Zelf heb ik op die twee jaar al enorm veel geleerd over alle
technische aspecten van het vak – een beetje ironisch, als je
bedenkt dat de technische accenten precies zijn wat mij heeft
doen afhaken uit de studie bio-ingenieurswetenschappen.

S@l: Hoe ziet u uw eigen toekomst?

Misschien moet ik dat niet te hard roepen, maar eigenlijk heb
ik niet de intentie om uit dit bedrijf te vertrekken. Ik heb het
prima naar mijn zin. Het bedrijf investeert in jeugd, en ik krijg
het vertrouwen om iets nieuws uit te bouwen.

Het valt overigens op dat veel mensen hier al lang werken.
De bedrijfscultuur zit goed. Het bedrijf is groot genoeg om
voldoende groeikansen te bieden, maar nog wel overzichtelijk.
Binnen de R&D afdeling is iedereen tot z’n maximum bezet
– ik bedoel dat niet negatief als in iedereen staat onder hoge
druk, maar ieders mogelijkheden worden echt maximaal benut
en dat is fijn voor de mensen die mogen doen waar ze goed in
zijn, en heel erg efficiënt. Het bedrijf zet mooie resultaten neer,
en het investeert in Vlaanderen. Het is eigendom van een Franse
groep maar het feit dat de nieuwe R&D-faciliteit in Tienen wordt
gebouwd, geeft een duidelijk signaal: wij investeren hier.

S@l: Is uw functie niet typisch iets voor iemand met een doctoraat?

Op papier mogelijk wel. Maar zelf heb ik niet het gevoel dat ik
die specifieke ervaring mis. Mensen die een doctoraat maken,
leren veel over projectmanagement en ze scherpen hun
presentatieskills aan. Presenteren heb ik persoonlijk nooit
moeilijk gevonden, en projectmanagement leer ik al doende.
Ik krijg daar ook de tijd voor: het is niet zo dat ik vanaf dag één
een grote afdeling moet leiden. Ik kan daar project per project
in groeien, en ik leer heel veel van anderen, zoals van mijn
diensthoofd Hendrik Tschoep. 

S@l: Hebt u een boodschap voor de zeventienjarigen die voor hun
studiekeuze staan?

Maak je niet te veel zorgen als je niet goed weet wat je moet
gaan doen… Maak een keuze die goed voelt, en een fout
maken is OK. 

Er zijn jongeren die heel goed weten wat ze willen gaan doen,
en ook bij die mensen zijn er al eens die niet slagen voor een
examen. Dat is geen ramp, als je er echt wil komen, dan moet
je volhouden. En dan zijn er de mensen die, zoals ik, een
mindere examenperiode als een signaal moeten zien dat ze
eens opnieuw moeten nadenken. En ook dat is geen ramp,
in mijn geval was het een vruchtbaar keerpunt. 

Maar voor allebei de groepen geldt, dat het niet zal lukken
als je er niets voor wil doen. Hard werken hoort erbij als je
een diploma wil halen.

S@l: Dank u wel voor dit gesprek, wij wensen u het allerbeste toe. t
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PROGRAMMADIRECTEUR BIOLOGIE

Waarom biologie
studeren?
Ben je gefascineerd door het leven? Dan is
biologie, de wetenschap van het leven, de keuze
bij uitstek. Biologie is een brede en zeer diverse
wetenschapsdiscipline. De opleiding biologie
bestrijkt en integreert alle niveaus van
biologische organisatie en geeft je hiermee
een beeld van het totale plaatje: gaande van
het moleculaire en cellulaire niveau tot het
niveau van populaties, gemeenschappen en
ecosystemen. Je maakt hierbij kennis met de
diversiteit aan natuurlijke systemen. Hierbij leer
je niet alleen de uitdagingen kennen waarmee
organismen geconfronteerd worden, maar ook
het grote gamma ingenieuze oplossingen die
hiervoor ontstaan zijn. Tegelijk ontdek je in deze
diversiteit ook de gelijkenissen en het belang van
evolutie als bindend principe. Daardoor krijg je
een brede kijk op het leven in al zijn facetten,
en leer je open te staan voor diverse creatieve
oplossingen voor hedendaagse problemen. 

Doordat biologie een multidisciplinaire
wetenschap is, word je niet enkel getraind in
de biologische disciplines (zoals celbiologie,
ecologie, evolutie en fysiologie) maar leer je ook
verschillende basiswetenschappen (chemie,
fysica, wiskunde en statistiek) te gebruiken
bij het beantwoorden van biologische vragen.
Tegelijkertijd word je vertrouwd met de
nieuwste technologische ontwikkelingen en
wetenschappelijke onderzoeksmethodes.
Hierdoor word je een breed gevormde, algemeen
inzetbare wetenschapper. Als modern gevormde
bioloog ben je voorbereid op het aanpakken van
de actuele uitdagingen van de maatschappij
zoals de achteruitgang van de biodiversiteit,
duurzame voedselproductie, genetisch
gemodificeerde organismen, klimaats -
opwarming en de levenskwaliteit van mens en
dier. Via de troeven van een opleiding biologie
heb je dan ook vlot toegang tot een brede
waaier van loopbaanmogelijkheden binnen
onderwijs, wetenschapscommunicatie,
wetenschappelijk onderzoek, overheid,
industrie en ngo’s.

Robby Stoks

STUDENT BIOLOGIE

Geboeid door biologie
➜ Wie ben je en waarom heb je
biologie gekozen?

Ik ben Manu Vanmeerbeek (2e
bachelor biologie) en ik heb gekozen
voor biologie omdat ik altijd heel erg
geïnteresseerd ben in dieren en wat
erbij komt kijken. Zo leer je de kleine
processen in de cellen tot de grote
ecosystemen. Ik vind het steeds
opnieuw boeiend hoe alles, hoe klein
of groot ook, zo goed in elkaar zit
en ontstaan is.

➜ Wat is de leukste les?

Dierkunde vond ik persoonlijk de leukste les. Je leert er hoe dieren in elkaar
zitten en wat de verschillen zijn. Zo zijn er dan ook van die leuke weetjes
die je leert. Ook het practicum vond ik erg leuk. Je mag dissecties doen
en je gaat naar de zoo waar je veel interessante dingen te weten komt. 

➜ Wat is je mooiste moment in Leuven?

Mijn mooiste moment was om met mijn vrienden na een les samen iets
te gaan drinken en wat na te praten over de les of over de activiteiten
van bios, om dan ’s avonds elkaar weer te zien op een bios-td. Ik vind
bios (studentenkring van biologie) een kleinere maar echt gezellige
kring/richting. En dat valt me vaak weer op, omdat je iedereen wel kent,
maar toch ook naast de lessen met je vrienden nog steeds dezelfde
interesses deelt. 

➜ Nog tips voor twijfelaars?

Zelf wist ik ook niet wat ik wou
gaan studeren in het 6e middel -
baar. Ik heb lang getwijfeld en
toen begon ik echt naar mijn
interesses te kijken. Ik was geen
schitterende student in het
middelbaar, maar biologie deed
ik steeds goed en vond ik altijd
het leukste vak. Als klein kind
had ik een aquarium en ben ik
steeds veel bezig gebleven met
dieren. Uiteindelijk heb ik me
ingeschreven voor biologie en
sindsdien heb ik daar nooit spijt
van gehad. De lessen zijn heel
interessant en bios en alle mede -
studenten zorgen voor meer dan
genoeg leuke ontspanning!

IN BEELD BIOLOGIE
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IN BEELD GEOGRAFIE

Nele Kelchtermans studeerde vijf jaar geleden af
als geograaf, Floris Van den Broeck enkele
jaren eerder. Ze denken met plezier terug
aan hun studententijd, en vertellen enthousiast
over hun job.

S@l: Kunnen jullie iets meer vertellen over jullie studieparcours?

Nele: Geografie is een brede opleiding met veel diverse keuze-opties.
Ik heb in mijn derde bachelor bijvoorbeeld gekozen voor een buiten -
landse reis in het kader van fysische geografie. Mijn master heb ik in de
sociale geografie gedaan met optie onderwijs. Die optie onderwijs heb ik
gekozen omdat ik heel graag leerkracht aardrijkskunde wou worden.
Op die manier had ik mijn theoretische vakken voor de lerarenopleiding
al behaald. 

Floris: Ik heb gekozen voor een specialisatie in de fysische geografie.
Toen ik afgestudeerd was, heb ik nog een extra jaar beleidskunde gedaan. 

S@l: En na het afstuderen?

Nele: Ik geef nu voor het zesde jaar les op het Atheneum in Overpelt en
Leopoldsburg aan leerlingen uit het derde tot het zesde middelbaar.
Ik geef aardrijkskunde, toeristische aardrijkskunde en enkele uurtjes
wiskunde. 

S@l: Biedt een job in het onderwijs voldoende variatie?

Nele: Absoluut. Je hebt normaal gezien ieder uur een andere groep
leerlingen omdat aardrijkskunde een één-uursvak is. Daarnaast bepaal je
zelf hoe je je lessen elk jaar weer aanpakt. Je maakt het zelf zo
gevarieerd als je wil. 

S@l: Hoe ziet jouw loopbaan er tot nu toe uit, Floris?

Floris: In 2007 startte ik mijn professionele loopbaan bij Fluxys.
Daar werkte ik een half jaar mee aan het updaten van de plannen van
de hoofdgasleidingen, in een GIS/CAD-systeem. Na deze korte eerste
werkervaring startte ik als projectmedewerker bij Vectris, een studie -
bureau dat mobiliteits- en ruimtelijke studies maakt. Later werd ik er
projectleider. Sinds juni 2014 werk ik bij de provincie Vlaams-Brabant.
Als GIS-coördinator sta ik in voor de ondersteuning van de lokale
besturen. 

S@l: Wat houdt dat concreet in?

Floris: Gemeenten moeten een hoop
data beheren, over adressen, percelen,
vergunningen, groenzones, begraafplaatsen ...
Daarvoor is GIS het ideale instrument.
Zowat tachtig procent van de gegevens waar
een lokaal bestuur mee werkt, hebben een
geografische component. Wij geven opleidingen
over GIS-software, we beschikken over een
mobiel GIS-toestel waarmee terrein gegevens
worden ingewonnen, we organiseren een
studiedag en informatie- en overleg momenten.
En het is ook mijn verantwoordelijkheid om er
voor te zorgen dat de informatie en verplichtingen
van de Vlaamse Overheid op een duidelijke
manier bij de lokale GIS-verantwoordelijken
terecht komen. 

S@l: Zijn er in je werkomgeving nog afgestudeerden
geografie?

Floris: Samen met nog twee andere geografen
vormen we de GIS-cel van de provincie.
We maken deel uit van de dienst Informatica.
Mijn collega's leggen zich voornamelijk toe op
de interne werking van de GIS-systemen en
het bijhouden van de meest recente data.
Een andere taak van de GIS-cel is het ontsluiten
van provinciale data naar de buitenwereld,
zoals bijvoorbeeld de atlas der buurtwegen
en waterlopen, via geo-loketten. u
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S@l: Welke aspecten uit je opleiding geografie komen vooral van pas?

Floris: Voor mijn werk was het zeker een goede voorbereiding. GIS is een
belangrijk onderdeel in het studiepakket. Bovendien zorgt de breedte van
de opleiding, met een waaier aan vakken, er voor dat ik een goed overzicht
heb over de verschillende geografische aspecten waar een gemeente mee
te maken krijgt. 

Nele: Wat ik vooral belangrijk vind, is dat mijn achtergrondkennis over heel
wat materie uit de derde graad een stuk verder reikt dan wat er typisch
wordt aangeboden in handboeken. 

S@l: Hebben jullie altijd geweten dat jullie geografie wilden studeren?

Nele: Ik wilde graag iets gaan studeren met wetenschappen. Op de info beurs
merkte ik al snel dat je bij geografie een brede waaier aan wetenschappen
kreeg aangeboden in plaatsvan bijvoorbeeld enkel wiskunde- of fysica -
gerelateerde vakken. 

Floris: Van jongs af zit ik voortdurend met mijn neus in atlassen en kaarten.
Aardrijkskunde was mijn lievelingsvak op school. Mijn interesse in de aarde
en geografie is er dus al lang. Mijn keuze aan het einde van het secundair
onderwijs was snel gemaakt. 

S@l: Wat blijft je vooral bij van je studententijd in Leuven?

Nele: De eerste weken voelde ik mij niet zo goed thuis in Leuven, maar de
studentenvereniging heeft daar verandering in gebracht. Ik heb bijzondere
herinneringen aan de niet altijd even toonvaste cantussen en het afzien
de volgende dag… Verder denk ik graag terug aan het engagement binnen
het presidium en de activiteiten die we op poten zetten, zoals de Temptation
Party in de Albatros. De presidium weekends om het nieuwe academiejaar
voor te bereiden waren ook altijd top! 

De studentenkring Merkator vormt een hechte groep. Doordat je met een
eerder kleine groep studenten bent, ken je snel iedereen en heb je ook
vaker contact met studenten van de hogere jaren. Zo werden er ook altijd
tips voor de examens uitgewisseld. Als je met een probleem zit, kan je altijd
bij iemand terecht. Door de vele excursies die je samen doet met de andere
studenten, krijg je al snel een echt groepsgevoel dat niet meer verdwijnt!

Floris: Ik beleefde een erg fijne studententijd. Het is inderdaad leuk dat je
met een relatief kleine groep bent zodat je iedereen snel leert kennen.
En de excursies, die soms meerdere dagen duren, zorgen er zeker voor
dat er snel vriendschapsbanden worden gesmeed. 

S@l: Jullie vermelden allebei de excursies in jullie antwoord. Zijn excursies
een belangrijk deel van de opleiding? Vinden jullie dat nuttig?

Nele: Tijdens de opleiding gingen de excursies altijd door, zelf als het
sneeuwde of als we tot aan onze enkels in de Boomse klei stonden.
De onvergetelijke buitenlandse excursies naar Spanje zullen me zeker
bijblijven. En behalve leuk is dat zeker ook absoluut nuttig. Door de theorie
eens in werkelijkheid te bestuderen, begrijp je het vaak ook beter. Zo weet ik
nog dat ik op de buitenlandse excursie naar Almeria zo onder de indruk was
van riviererosie. Ik denk dat je dat gevoel enkel kan krijgen door daar
effectief te staan. Een foto kan nooit hetzelfde teweegbrengen. 

Floris: De excursies zorgen voor sfeer, maar ook
de inhoud is meer dan de moeite waard.
Ze sluiten nauw aan bij de hoorcolleges, en dat
zorgt er mee voor dat geografie een interessante
studierichting is.

S@l: Zou je aan jongeren vandaag aanraden om
geografie te studeren?

Floris: Als ik opnieuw achttien was, zou ik
zeker dezelfde keuze maken. Het is een richting
waarin je veel leert over de samenleving en zijn
natuurlijke omgeving. Ik denk ook dat na mijn
afstuderen (wij waren de laatste licentiaten) de
studierichting in goede zin is geëvolueerd.
De keuzemogelijkheden zijn groter geworden en
de vakken sluiten beter aan bij de professionele
wereld. Jongeren met een brede interesse die
meer te weten willen komen over de aarde en
de wereld, raad ik zeker aan om geografie
te studeren.

Nele: Aangezien ik lesgeef in het zesde jaar
komt dat altijd wel ter sprake bij mijn leerlingen.
Uiteraard vind ik het altijd super als er iemand
beslist om aardrijkskunde te gaan studeren,
maar ik vind het nog steeds het belangrijkste
dat de leerlingen iets kiezen wat hen boeit en hen
interesseert. Zonder motivatie, kom je nergens.
Met motivatie is alles mogelijk! 

S@l: Hartelijk dank voor dit gesprek. t
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Waarom geografie studeren?
S@l: Wetenschappers zijn ontdekkers. Wat valt er in de geografie nog
te ontdekken? 

De tijd van de avontuurlijke ontdekkingsreizen ligt achter ons
en het overgrote deel van de wereld is in kaart gebracht. Je zou
denken dat geografen uitgepraat zijn, maar niets is minder waar!
Geografie gaat immers niet over het bijhouden van lijsten met
namen van plaatsen. Geografen trachten de wereld in al haar
complexiteit te begrijpen: waarom zijn alle landen niet even rijk?
Hoe komt het dat rivieren in sommige regio’s bij overstromingen
meer schade aanrichten dan in andere? In welke gebieden op
aarde is de klimaatverandering het grootst en waarom?
Aangezien de wereld constant in verandering is en verder
geglobaliseerd raakt, duiken er ook steeds nieuwe ruimtelijke
vragen op waarop een geograaf antwoorden zoekt. 

S@l: Kan geografie de wereld redden? 

Neen, dat zou een beetje te eenvoudig zijn. Maar door inzicht te
verwerven in het systeem aarde, kan onze samenleving wel meer
bewust leven en rekening houden met het feit dat de draagkracht
van de aarde eindig is. Een diepgaand inzicht in de interactie
tussen de mens en het milieu, helpt om antwoorden te zoeken
op vragen over landgebruik, klimaatverandering, landdegradatie,
sociale segregatie, stedelijke groei of migraties. Je leert daarbij
over processen die zich afspelen aan het aardoppervlak en onder
invloed van de mens worden gewijzigd, maar ook over de
economische processen en politieke besluitvorming die het
ruimtelijk gedrag van de mens sturen. De opleiding geografie is
daarom een unieke interdisciplinaire weten schap die de brug
slaat tussen natuur- en sociale wetenschappen. 

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

Juist omdat geografen actuele maatschappelijke en milieu -
thema’s bestuderen, is deze opleiding bijzonder relevant. Je leert
met verschillende brillen kijken naar de wereld, en dat maakt het
boeiend! Een diploma geografie geeft je toegang tot een brede
waaier aan beroepen die allemaal een bijdrage kunnen leveren
aan een betere en meer duurzame wereld. In de opleiding leer je
bovendien niet enkel hoe de wereld in elkaar zit, maar ook hoe je
die moet bestuderen: je maakt gebruik van geografische
informatie systemen, je programmeert modellen die ruimtelijke
processen simuleren, je werkt met statistische data, je karteert
met GPS en satellietbeelden, en je neemt enquêtes af. Je blijft
bovendien niet binnen de universiteit, maar exploreert ook de
wereld daarbuiten! Tijdens excursies ontdek je regio’s in binnen-
en buitenland of je komt in contact met andere culturen tijdens
je masterthesis in een ander continent. 

Gert Verstraete
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Gek op geografie
➜ Wie ben je en waarom heb je voor geografie gekozen?

Ik  zit nu in mijn tweede jaar geografie, minor
verbreding, optie aardwetenschappen en ik amuseer
mij echt in geografie! Het zesde middelbaar was een
gigantische zoektocht: ik ben echt vreselijk in keuzes
maken en zowel sociale als wetenschappelijke vakken
kunnen me boeien. Toen zag ik de richting geografie
in het boekje van de KU Leuven staan en dacht ‘Hé,
ik hoef niet te kiezen, ik kan gewoon alle interessante
vakken doen binnen één opleiding!’. Want breed,
dat is geografie wel echt en dat maakt het boeiend
en een blijvende uitdaging. Ook verbanden leggen en
systemen begrijpen vind ik erg belangrijk en dat komt
zeker aan bod in deze richting.

➜ Wat is de leukste les?

Moeilijke vraag! Ik vind vooral de vakken omtrent
aardwetenschappen echt fijn zoals weer- en
klimaatkunde en geologie. Het leuke is dat deze
vakken afgewisseld worden met socialere vakken
zodat je de brede verbanden blijft zien en het niet snel
saai wordt. En natuurlijk alle excursies: samen tijd
doorbrengen buiten, des te leuker omdat we zo’n
kleine groep zijn.

➜ Wat is je leukste moment in Leuven?

Zwemmen in de Maas op GASI (Geologische Analyse en
Synthese I) excursie was echt geniaal, afkoeling na een
hele dag tekenen in de stralende zon met geweldige
mensen! Cultuurkampvuur, ‘aardbal’ (rugby met een
gigabal) en eigenlijk alle andere activiteiten van Merkator
(onze studenten vereniging) horen ook bij mijn lievelings -
herinneringen. Net als de richting is onze kring vrij klein,
waardoor iedereen elkaar kent en je je snel opgenomen
voelt in de groep. Er is altijd wel iets te doen!

➜ Heb je nog een tip voor de twijfelaars?

Als je graag bezig bent met het begrijpen van alle
systemen boven en onder het aardoppervlak, is deze
richting iets voor jou! Je zal over alles wel iets weten
en een erg ruime kijk op je hele omgeving hebben.
Geografie is ook ideaal als je meer wilt dan enkel
hoorcolleges: terreinwerk, oefenzittingen, groepswerk
en excursies wisselen elkaar af, vergezeld van fijne
mensen. Net als je geen keuze kan maken, is geografie
door zijn brede waaier aan vakken een goede optie!

Fien De Doncker
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S@l: Waarom heb je gekozen voor een opleiding tot geoloog?

Ik had altijd al een fascinatie voor wetenschappen, maar wist niet welke
wetenschap ik wilde studeren. Het boeiende aan geologie is dat het veel
wetenschappen combineert om tot één opleiding te komen. Deze dynamiek
tussen de verschillende disciplines sprak mij erg aan. Verder had ik eigenlijk
geen duidelijk idee over waar ik aan begon. Het idee ooit in het buitenland
terecht te komen, sprak mij wel al aan.

S@l: Wat ben je na je studie gaan doen?

Via mijn thesis kreeg ik in mijn laatste jaar interesse voor de olie-en
gasindustrie. Deze industrie is geologisch zeer interessant om in te werken
omdat je er toegang hebt tot enorm veel data. Er worden ook veel
verschillende soorten geologie/sedimentologie gecombineerd, afhankelijk
van je exacte werkplaats.

Na mijn thesis heb ik dan een internship gedaan bij Shell. Zo geraakte ik
nog meer gefascineerd door olie en gas. Na mijn stage heb ik dan de kans
gekregen te starten in het MITAS-programma van Maersk Oil in Denemarken.
Binnen dit programma heb ik de kans gekregen om op drie verschillende
plaatsen drie verschillende jobs te doen. Dat is veel meer dan ik had verwacht
toen ik met de opleiding geologie startte. Het is dankzij de geologie dat ik al
zoveel heb gezien en gedaan.

S@l: Wat doet een geoloog juist in jouw sector?

Het varieert naargelang het team waarin je terechtkomt. In het kort zijn er
drie soorten geologen in de olie-industrie. Je hebt ‘exploration geologists’
die vooral veel karteer- en geofysische vaardigheden gebruiken.
‘Development geologists’ zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van
een ontdekt olieveld. Zij onderzoeken het meer in detail, berekenen volumes
en plannen de boringen. Ook zij hebben karteervaardigheden nodig,
maar ook een goede kennis van stratigrafie. Als laatste heb je de ‘operational
geologists’, die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de boringen en
voor het goede verloop ervan. 

Zelf heb ik al als development geologist en
operational geologist gewerkt. Het fijne aan
mijn werk is dat je van alle drie iets moet
weten en regelmatig van taak kan wisselen.
Hetzelfde principe geldt trouwens ook voor
andere geologische sectoren, zoals de
mijnbouwindustrie.

S@l: Wat vind je het leukst aan je huidige job?

Momenteel werk ik als ‘operational geologist’
waarbij ik nieuwe boringen mag plannen en
oude velden mag helpen afsluiten. Hierbij mag ik
veel samenwerken met mensen uit andere
wetenschappelijke disciplines en met ingenieurs.
Ik vind het heel leuk dat ik mijn geologische
kennis nuttig kan gebruiken en meteen zie
omgezet worden in de praktijk.

Wat ook heel leuk was, is dat ik offshore
mocht gaan. Dat was in de Noordzee en in
de Perzische Golf. Offshore Qatar was een hele
speciale ervaring omdat ik de enige vrouw was
op een boorplatform van 120 man. Ja, de olie
is best wel een mannenwereldje.

S@l: En stoort je dat?

Nee, dat is eigenlijk helemaal niet erg.
Enkel offshore is dat zo, op kantoor is het anders.
Offshore heb je dan weer het voordeel dat iedereen
extra vriendelijk is. Een voorbeeld: elke keer als ik
een ruimte binnenkwam, stopten alle mannen
met vloeken.

S@l: Was het verhuizen naar het buitenland
een grote stap?

Ja, maar ik vind het geweldig. Ik heb heel veel
nieuwe mensen leren kennen, met verschillende
culturen samengewerkt, veel van de wereld
gezien. Ik heb ondertussen in Nederland,
Denemarken, Qatar en Schotland gewoond en ik
heb van elk moment genoten. Ik ben heel erg blij
dat ik voor geologie heb gekozen want het is
door die keuze dat ik nu al deze ervaringen
opdoe.
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Dynamiek tussen
disciplines
DOOR INGRID WEVERS

Katherine Lauriks studeerde in 2013 af als geoloog.
Tijdens haar studie volgde ze de specialisatie -
richting ‘Geofluids & Geodynamics’ en was ze

actief als studentenvertegenwoordiger. Na haar
studie volgde ze een stage bij Shell, in Nederland.

Momenteel werkt ze in Schotland, voor het Deense
oliebedrijf ‘Maersk Oil’.



S@l: Laat ons even teruggaan naar je studie. Wat vond je het leukst aan je
opleiding geologie?

De excursies waren heel tof. Ook de volledige masteropleiding eigenlijk,
omdat daar alles samenviel. In het begin is het allemaal heel algemeen
en later in je opleiding komen al die algemene dingen dan samen en zie
je waarvoor je ze nodig hebt. 

Excursies zijn op sociaal vlak heel leuk en bieden je de kans om de geologie
in het echt te zien in plaats van op papier. Dat is het fijne aan geologie:
niet alles speelt zich af op papier, je moet ook naar buiten trekken.

S@l: Wat maakt een opleiding geologie aan de KU Leuven speciaal?

Het is een heel kleine richting, een gezellige groep die veel activiteiten
organiseert. Het is daardoor heel gemakkelijk om vrienden te maken en
ook contact te hebben met ouderejaars. Zij kunnen je dan ook informatie
en tips geven. Doordat het een kleine richting is, staan de studenten -
vertegenwoordigers ook dicht bij de studenten.

S@l: Je ben zelf ook studentenvertegenwoordiger geweest. Hoe was dat?

Dat was heel leuk en enorm boeiend. Ik heb er heel veel van geleerd.
Het hielp mij zelfs om een job te vinden.

S@l: Welke raad heb jij nog voor iemand die nu voor de keuze staat welke
studierichting hij/zij zal volgen?

Je moet natuurlijk kiezen wat je graag doet, dat is in mijn ogen het
belangrijkst. Achteraf een job kunnen vinden is belangrijk, maar je weet
als je aan je studies begint nog niet waar je vijf jaar later uitkomt. Laat je
keuze dus drijven door je interesse en waar je je goed bij voelt en niet
door wat je denkt dat je moet doen.

S@l: Bedankt voor je tijd. t
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Waarom geologie
studeren?
S@l: Wetenschappers zijn ontdekkers. Wat valt er
in de geologie nog zoal te ontdekken? 

De wereld om ons heen verandert sneller dan
ooit: tal van grootschalige processen zoals
klimaatsopwarming, ontbossing, oceaan -
verzuring en biodiversiteitafname hebben grote
invloed op het functioneren van de biosfeer en
de menselijke maatschappij. Geologen zijn
vertrouwd met zulke veranderingen, want de
aarde en de biosfeer hebben in 4,5 miljard jaar
heel wat meer meegemaakt dan de mens:
bv. inslagen van planetoïden die o.a. het einde
van de dinosauriërs betekenden en gigantische
vulkanische uitbarstingen die halve continenten
met dikke lagen lava en as bedekten. Al die
informatie ligt opgeslagen in de sedimenten en
gesteenten van de aardkorst en als geoloog
(m/v) verkeer je in de unieke positie om die
informatie te leren lezen en zo de oorzaken en
gevolgen van de processen die de aarde en
het leven doorheen de tijd veranderd hebben
te reconstrueren. Om dat te leren beschikt
de geoloog over inzichten in alle natuur -
wetenschappen, want geologen zijn breed
opgeleide wetenschappers. 

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

Ben jij ook gefascineerd door onze wonderlijk
complexe natuurlijke omgeving en heb je in het
middelbaar een goede wetenschappelijke basis
opgebouwd, dan is een studie geologie zeker
iets voor jou. Wat is er mooier dan ontdekken
hoe de aarde in elkaar zit, hoe ze functioneert
op korte en lange tijdschalen en hoe allerlei
processen met elkaar samenhangen?
Als geoloog ben je de expert van de onder -
grond en zal je bijdragen aan maatschappelijke
vooruitgang en een duurzaam beheer van
de aarde. 

Robert Speijer
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Ga voor geologie
➜ Waarom heb je de richting geologie gekozen?

In het middelbaar studeerde ik wetenschappen-wiskunde, dus was het
logisch dat ik verder ging in deze richting. Mijn aardrijkskundeleerkracht in
het 6de middelbaar heeft haar passie en liefde voor de aarde doorgegeven
aan mij. Ik wist dat ik deze richting uit wou maar wist niet zo goed wat juist
het verschil was tussen geologie en geografie. Na het overlopen van vele
infobrochures neigden mijn interesses meer naar geologie. Na de uitleg van
professor Speijer over beide richtingen op de infodagen was ik helemaal
overtuigd. Onze aarde is zoiets kostbaars en heeft zoveel verschillende
onbekende aspecten die nog te onderzoeken zijn. De drang om dit alles
te ontdekken werd alleen maar groter en ik keek al snel uit naar mijn eerste
jaar. Ook waren de excursies een extra drijfveer voor mij.

➜ Wat is de leukste les?

Misschien een beetje cliché maar na lang nadenken heb ik toch voor
geologie gekozen. Al was het een zware strijd met geologische analyse
en synthese I. Wat GAS I zo leuk maakt is uiteraard de excursie, al zijn de
oefeningen doorheen het jaar ook leuk om in contact te komen met het in
kaart brengen van de geologische processen. Het is eigenlijk een grote
puzzel. Geologie aan de andere kant is een heel uitgebreid vak, hierin
komen bijna alle aspecten van de aarde aan bod. De theorie is enorm
interessant en de praktijk aan de andere kant is leerrijk maar ook amusant. 

IN BEELD GEOLOGIE
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Steun het Science@Leuven Fund
Geeft u om kennis?
De Faculteit Wetenschappen van de KU Leuven wil gemotiveerde en talentvolle buitenlandse
studenten aanmoedigen om haar Engelstalige masteropleidingen te komen volgen.
Voortaan kunnen beloftevolle wetenschappers via Science@Leuven een beurs aanvragen.

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

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

3000 Leuven. Gelieve steeds de gestructureerde mededeling +++400/0003/81268+++ toe te voegen.

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

➜ Wat is uw mooiste moment in Leuven?

Als eerstejaars is het eerst altijd een beetje
wennen. Al voelde ik mij meteen thuis bij Geos,
een leuke, kleine groep studenten met allemaal
een voorliefde voor geologie. Zij organiseerden
allemaal geniale activiteiten op gebied van
feesten maar ook sport en cultuuractiviteiten.
De activiteit die er voor mij boven uit stak was
het geos-weekend. Dit is een leuk samenzijn met
de medegeologen waarbij we op excursie gaan. 

➜ Heb je nog een tip voor de twijfelaars?

Ben je iemand die graag buiten is en ook
benieuwd is naar de werking van onze aarde?
Dan moet je al niet meer twijfelen. Twijfel je of er
wel werkzekerheid is? Dan moet je ook al niet
meer twijfelen, een geoloog kan op verscheidene
werkplaatsen terecht. Geologie is een opleiding
met een algemeen brede wetenschappelijke
basis en een zeer mooie toepassing op terrein.
(Plus wij hebben een coole hamer!!!)

Axelle Van Campen, 2e bachelor geologie



DOCTORATEN WETENSCHAPPEN Periode 1 november 2015 tot 31 januari 2016

RICHTING DATUM NAAM TITEL THESIS PROMOTOR(EN)

n BIOCHEMIE EN 4 /11/15 Wouter DELESPAUL Directed evolution of XNA polymerase. A phage display approach J. Robben
BIOTECHNOLOGIE

n BIOLOGIE 6 /11/15 Eva DECRU The ichthyofauna in the Central Congo basin: diversity and distribution J. Snoeks /
in the north-eastern tributaries E. Vreven

n BIOLOGIE 10 /11/15 Jannick VAN Selection mosaics in a plant-bacteria mutualism: The genetic structure O. Honnay / 
CAUWENBERGHE of Rhizobium leguminosarum nodulating Vicia cracca in different J. Michiels

nitrogen environments

n FYSICA 17 /11/15 Liwang LIU Ultrafast all-optical techniques for remote temperature detection C. Glorieux
and thermophysical property determination

n BIOLOGIE 19 /11/15 Tine VERREET Novel insights into prenatal irradiation-induced early and late L. Moons /
brain defects M. Benotmane

n GEOLOGIE 24 /11/15 Steven CLAES Pore classification and upscaling strategy in travertine reservoir rocks R. Swennen

n CHEMIE 4 /12/15 Bram VERBELEN Efficient Synthesis of Novel BODIPY Dyes via C-H Functionalization W. Dehaen

n CHEMIE 4 /12/15 Kevin BRUYNINCKX Strategies towards improving the mechanical properties of rigid M. Smet /
wheat gluten bioplastic J.A. Delcour

n BIOLOGIE 11 /12/15 Giovanni RODRIGUEZ The role of the FKS1 gene in nosocomial Candida albicans isolates' P. Van Dijck / 
LEGUIZAMON virulence and antifungal resistance M. Patarroyo /

A. Goméz Lopéz 

n FYSICA 11 /12/15 Winny O'KELLY Nonequilibria at low temperature C. Maes
DE GALWAY

n GEOLOGIE 11 /12/15 Hannes CLAES Sediment-petrological and geochemical characterisation of travertine. R. Swennen
Travertine as a potential Pre-Salt carbonate analogue

n FYSICA 14 /12/15 Attilio BELMONTE Electrical Characterization and Physical Modeling of novel CBRAM Stacks M. Houssa / J. Kittl

n BIOLOGIE 14 /12/15 Philip RUELENS Evolution and diversification of MADS-box genes following K. Geuten
gene duplication

n BIOLOGIE 15 /12/15 Matthias DE The effect of coffee management intensification on biodiversity O. Honnay / 
BEENHOUWER conservation and ecosystem services in the Ethiopian B. Lievens

Afromontane forests

n CHEMIE 17 /12/15 Thi Huyen NGUYEN Formamide and the Puzzle of Life's Origin M. Nguyen

n BIOLOGIE 17 /12/15 Anneleen VAN Genomic variation in next-generation sequencing data. From human T. Wenseleers / 
GEYSTELEN Y chromosomal phylogeny to insect genomics M. Larmuseau

n GEOLOGIE 17 /12/15 Mahtab MOZAFARI Palaeofluid evolution in the fault-damage zones of the Jabal R. Swennen /
Qusaybah Anticline (Adam Foothills, North Oman) C. Taberner

n FYSICA 18 /12/15 Tobias PEISSKER Nano-engineered surfaces for the site-specific attachment M. Van Bael /
of biomolecules C. Bartic

n FYSICA 18 /12/15 Umberto CELANO Metrology and physical mechanisms in new generation ionic devices W. Vandervorst

n GEOLOGIE 12 /1/16 Koen TORREMANS Fracture and seal processes and their effect on the development of M. Sintubin /
transient permeability structures in brittle-ductile environments Ph. Muchez

n WISKUNDE 18 /1/16 Elke D'HUYS Observing the Unobservable: identification and characterization of S. Poedts /
stealth coronal mass ejections D. B. Seaton

n CHEMIE 19 /1/16 Feng YU The application of mono- and macro-molecular sulfonic acids in W. Dehaen /
biomass conversion to levulinic acid and related valuable chemicals B. Sels / M. Smet

n CHEMIE 22 /1/16 Thomas LANGSTRAAT Solvent mediated processing of wheat gluten: A recipe for toughened B. Goderis / 
biobased materials via polymer blending P. Van Puyvelde

n CHEMIE 25 /1/16 Frederic MONNAIE Advanced Conjugated Polymeric Structures Prepared by G. Koeckelberghs
an Externally Initiated Polymerization

n CHEMIE 28 /1/16 Matthias CEULEMANS Development of Bimodal Contrast Agents for MRI and Optical Imaging T. Vogt /
W. De Borggraeve

n GEOLOGIE 29 /1/16 Tine DEREZ Kinematics of low-temperature intracrystalline deformation M. Sintubin /
microstructures in quartz. Examples from quartz veins in Ph. Muchez
the High-Ardenne slate belt (Belgium, Germany)

n BIOLOGIE 29 /1/16 Ulrich ERNST The honeybee as a model to study worker policing, L. Schoofs /
epigenetics and ageing P. Verleyen /

T. Wenseleers 
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“Just as energy is the basis of life itself,
and ideas the source of innovation,
so is innovation the vital spark of all human
change, improvement and progress”
Ted Levitt, Harvard 

Innovatie en Ondernemerschap zijn hot en worden op alle niveaus
gestimuleerd. Ook Europa neemt een duidelijke stelling in dit debat.
Zowel Horizon 2020 als Erasmus+ besteedt hier bijzondere aandacht aan.
Met de oprichting van de ‘Innovation Union’ wil de Europese Unie een
innovatievriendelijke omgeving creëren waarin het gemakkelijker is om grote
ideeën om te vormen tot producten en diensten die onze economie groei en
jobs brengen. (Meer info: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/)

Ook Vlaanderen laat zich niet onbetuigd. In het regeerakkoord 2014-2019
wordt heel wat aandacht aan Innovatie en Ondernemerschap besteed. 

Aan de KU Leuven groeit het aantal initiatieven rond innovatie en/of
ondernemerschap. De studenten tonen hun engagement met initiatieven
zoals Academics for Cooperation, Academics for Development, LCIE ...

LCIE staat voor Leuven Community for Innovation driven Entrepreneurship
en heeft als doel de ondernemingszin van studenten, onderzoekers en
professoren te verscherpen en de drempel om te ondernemen drastisch
te verlagen. Studenten die een aantal vakken afgelegd en behaald hebben
kunnen een certificaat aanvragen dat uitgereikt wordt door LCIE en de
KU Leuven. Deze vakken kunnen gedeeltelijk tijdens de initiële opleiding
opgenomen worden, maar er rest steeds een verplicht aantal studiepunten
dat extracurriculair opgenomen moet worden. Dit academiejaar moeten
de studenten voor 18 studiepunten vakken opgenomen hebben die
voorkomen in de lijst, waarbij ze één vak moeten kiezen uit elke groep.
De groepen zijn: ‘hands-on Entrepreneurship’; ‘Intellectual Property’;
‘Societal Trends’ en ‘In-depth courses’. Van de 18 studiepunten moeten ze
minimum 6 studiepunten als creditcontract opnemen. 

Ook de Faculteit Wetenschappen heeft zowel innovatie als onder nemer schap
in haar opleidingen ingebed, waardoor de wetenschapsstudenten de kans
krijgen om een fundamenteel wetenschappelijke vorming te combineren met
inzicht en kennis van de bedrijfswereld en het innovatieproces. Zowel alumni,
actoren in de bedrijfswereld als beleidsmakers pleiten er al lang voor om
wetenschappers op te leiden die in staat zijn om nieuwe vindingen
succesvol op de markt te brengen. 

Tijdens hun bacheloropleiding kunnen de
studenten ervoor kiezen om de minor Business
& Innovation te volgen. Deze minor bestaat uit
drie vakken waarbij een theoretische basis van
economie, marketing en innovatie gelegd wordt.
Daarnaast krijgen de studenten een aantal work -
shops/lezingen aangeboden door professionals.
De workshops van het academiejaar 2015-2016
worden verzorgd door Juergen Vandenbroecke,
Head of Innovation and Creation bij KBC en Ivo
Roelants van Leuven Research & Development
(LRD). Voor de workshops van 2016-2017 wordt
samengewerkt met Leuven Inc. Voor de lezingen
wil men dus steeds een beroep doen op
vooraanstaande professionals. Het kroonstuk van
de minor Business & Innovation bestaat uit het
Innovation project, waarbij de studenten op basis
van een bestaand onderzoek in een inter disciplinair
team een virtueel commercialiseringstraject
uitstippelen voor een bestaande vinding. 

In de masteropleiding kunnen de studenten die
geïnteresseerd zijn in het bedrijfsleven kiezen voor
de optie professionalisering. Voor de meeste
masteropleidingen bestaat deze optie uit een stage
in een bedrijf, waar de studenten gedurende een
4-tal maanden bedrijfservaring opdoen. Ook de
studenten die niet kiezen voor de bedrijfsstage,
maar zich toch liever meer verdiepen in het
onderzoek kunnen ervoor kiezen om een beperkt
aantal studiepunten innovatiegerichte of
entrepreneurgerelateerde vakken te kiezen. 

Zo kunnen de studenten binnen de Faculteit
Wetenschappen ervoor kiezen om een aantal
vakken van de LCIE Academy op te nemen in
hun bachelor- en masteropleiding. t

WETENSCHAP EN INNOVATIE
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Innovatie en Ondernemerschap
in de wetenschapsopleidingen
DOOR BIEKE DUTOIT, STAFMEDEWERKER ONDERWIJS
EN INTERNATIONALISERING

Tijdens de opening van het nieuwe Chem & Tech-gebouw
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Ijkingstoets en zomercursus: je trainingsschema voor een vliegende start

Als je wetenschapper wil worden, heb je zowel wiskundige basiskennis
als algemene wetenschappelijke vaardigheden nodig. Om te weten of je
voldoende wiskundige en wetenschappelijke bagage hebt, adviseren we je
om deel te nemen aan de ijkingstoets op woensdag 29 juni 2016.
De ijkings toets is niet verplicht en het resultaat is niet bindend, maar het
geeft je wel een duidelijk beeld van je academisch potentieel, en of het
nuttig is om je basiskennis bij te spijkeren in een van onze zomercursussen
die tijdens de maand september georganiseerd worden. 

De ijkingstoets is een gezamenlijk initiatief van de ingenieurs- en
wetenschapsopleidingen van verschillende Vlaamse universiteiten.
Inschrijven is wel nodig, dit kan nog tijdens de maand mei op
http://wet.kuleuven.be/ijkingstoets 

Studiebegeleiding op maat

De eerste weken aan onze universiteit zullen fantastisch maar tegelijk ook
overweldigend zijn! Een nieuwe wereld die voor je opengaat, met een druk
weekschema boordevol colleges, practica, oefenzittingen, studenten -
activiteiten… Er wordt veel van je verwacht als je wetenschappen studeert!
Om je alle kansen te geven hierin te slagen, hebben we een uitgekiend
studiebegeleidingsaanbod voor je klaar. 

Tijdens het eerste semester heb je wekelijks een studiebegeleidingssessie
voor een bepaald vak, waarin aandacht besteed wordt aan de studie -
methode of waarin dieper ingegaan wordt op moeilijke onderdelen van
de leerstof. Als je nog vragen hebt over bepaalde stukken leerstof, kan je
ook een individuele afspraak maken met een monitor (=studiebegeleider).

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 antwoorden.
Want wat je zelf hebt gevonden, ken en kan je
nadien ook het beste. En dat is waar het uiteindelijk
toch allemaal over gaat: stap voor stap leren om
zelf wetenschappelijke problemen op te lossen.
Wij wensen je hierbij alvast veel succes!

“Ik heb als student echt wel
het gevoel dat ik ergens
terecht kan met mijn vragen.
Monitoren, assistenten en
docenten doen hun best om
je vooruit te helpen. Ik merk
goed dat ik niet aan mijn lot
word overgelaten, en dat is
fijn om te weten.” (Pieter)

De tijd van je leven

Voor studenten wiskunde en fysica wordt extra
aandacht besteed aan een efficiënt tijdsgebruik.
We willen je immers laten studeren in de best
mogelijke omgeving en met de best mogelijke
begeleiding, zodat niet alleen goede studie -
resultaten, maar ook een fijn sociaal leven binnen
handbereik liggen. Zo werk je aan één vak
per weekdag. 

Naast colleges, werkzittingen of andere
contactmomenten wordt er voldoende tijd,
ruimte en begeleiding voorzien om jou de leerstof
ook écht te laten verwerken. Er wordt daarom
tijd en ruimte op de campus voorzien om jou,
individueel of samen met medestudenten, aan de
leerstof te laten werken door het bestuderen van
theorie, het maken van oefeningen... Vaak wordt
hierbij ook de nodige begeleiding geboden,
meestal in de vorm van een assistent, monitor of
docent die op loopafstand aanwezig is en waarbij
je met al je vragen terecht kan. u

Voor elk wat wils
Je studiekeuze is een belangrijke stap in je leven,

waarbij je waarschijnlijk heel wat vragen hebt.
Misschien weet je al lang dat je “iets met

wetenschappen” wil doen, maar vraag je je af wat
voor soort werk wetenschappers doen. Of twijfel je

of je voldoende wiskundige bagage hebt voor
de studie van je dromen, en of je misschien het

beste deelneemt aan een van onze voorbereidende
zomercursussen. Of misschien vraag je je af hoe

het zal zijn om lessen te volgen aan de universiteit.
De Faculteit Wetenschappen wil je zo goed

mogelijk informeren en begeleiden bij je studie -
keuze, en een antwoord bieden op al je vragen.



Beste lezer,
Mijn naam is Eline Dekeyster (°1988).
Ik woon samen met mijn vriend in
Schaarbeek en werk in Heverlee
als onderwijsmedewerker aan de
Faculteit Wetenschappen van de
KU Leuven. Als in gedrukte tekst
taalaccenten te horen zouden zijn,
had u echter meteen gemerkt dat ik
niet van deze regio afkomstig ben. 

Ik groeide op in Waregem, bij de
meesten onder u wellicht bekend
van de paardenrennen Waregem
Koerse. Mijn loopbaan in het kleuter,
lager en secundair onderwijs verliep
vlot en zorgeloos, tot ineens de grote

vraag opdoemde ‘Wat/waar ga je verder studeren?’. Als achttienjarige
heb ik bij het maken van deze keuze op het allerlaatste moment niet mijn
toenmalige vrienden maar wel mijn hart gevolgd. Ik ging Biologie studeren
aan de KU Leuven Campus KULAK. 

Ik ga niet ontkennen dat de eerste dagen – ondanks de verschillende
welkom evenementen – wat onwennig waren. De kleinschaligheid maakte
het echter heel eenvoudig om in een mum van tijd mijn studie genoten
te leren kennen. De centrale Hal A bleek al gauw een broedhaard te zijn
voor vriendschappen over de richtingen heen. Allerhande initiatieven
– o.a. georganiseerd door het overkoepelende presidium – wakkerden
die sfeer verder aan. 

Wat de leerinhouden betreft, is de overstap van het secundair onderwijs
naar de universiteit groot en voor sommigen – waaronder mezelf –
zelfs schokkend. Het moment waarop ik de cursussen voor het eerste
semester ging ophalen, herinner ik mij nog alsof het gisteren was.
Toch hebben we ons er doorheen geworsteld. Inderdaad, niet ‘ik’
maar ‘we’. Het samenhorigheidsgevoel, waarbij studenten, professoren
en assistenten er als een team naar streven om studievooruitgang te
boeken, vormde voor mij een grote drijfveer. Een richting als biologie
leent zich daar natuurlijk toe dankzij de oefenzittingen, practica en
excursies, maar ook de theoretische hoorcolleges werden interactief
aangepakt. De laagdrempeligheid waarmee professoren konden worden
benaderd, wekte bij mij en mijn studiegenoten een attitude op waarbij
openheid en het stellen van vragen centraal stonden, een attitude die ik
nog steeds aanhoud. 

De vriendschappen die daar ontstonden zijn voor het leven. We zijn
inmiddels uitgezwermd over het hele land – en daarbuiten –, maar een
aantal keer per jaar noteert iedereen steevast ‘KULAK-reünie’ in zijn agenda.
Dan praten we bij en halen we herinneringen boven. De volgende keer
dat we elkaar zien, is binnenkort op het trouwfeest van een van onze
jaargenoten. Ik kijk er al naar uit. t

STUDIEBEGELEIDING@
SCIENCE

Daarnaast kan je ook, net zoals alle andere
wetenschapsstudenten in de eerste bachelor -
fase, individuele afspraken maken met de
monitoren. Dankzij deze aanpak wordt erover
gewaakt dat studenten niet overstelpt worden
met contacturen, maar vooral gestimuleerd worden
om de contacturen die er zijn voor te bereiden
en actief bij te wonen. Dankzij tussentijdse
evaluatiemomenten, die bv. bonuspunten kunnen
opleveren, en regelmatige feedback krijgen zowel
student als docent een goed beeld van het
leerproces. Want leren doe je gaandeweg, en de
Faculteit Wetenschappen wil jou als student zo
goed mogelijk bijstaan om met succes de finish
te bereiken!

Meer informatie over OASE vind je terug op
de OASE-website: 

8 http://wet.kuleuven.be/oase t

Wie wil weten waar afgestudeerde
wetenschappers terechtkomen,
kan een kijkje nemen op 

8 http://wet.kuleuven.be/alumni/
jobindex.html.

Je bent ook hartelijk welkom op de infodag
wetenschappen op 19 maart
(http://wet.kuleuven.be/infodag). Daar vind
je een antwoord op al je vragen én kan je
bovendien ook kennismaken met studenten. 
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Is leraar zijn een roeping? Of iets waar je in rolt
zonder dat je het voorzien had? We hebben aan

enkele afgestudeerden van de specifieke
lerarenopleiding (SLO) gevraagd naar hun motivatie

en hun ervaring met de opleiding en de job.

“Waarom de SLO volgen? Omdat les geven
elke dag opnieuw boeiend en uitdagend is!”
Kristien Vanhuyse, SLO Wiskunde

Lerarenopleiding chemie

Nadat ik mijn master “biochemie en biotechnologie” aan de KU Leuven had
afgerond, wist ik nog niet goed welk beroep ik wilde uitoefenen. Ik werk
echter graag met andere mensen, heb een passie voor chemie en wilde
daarom de specifieke lerarenopleiding chemie een kans geven. Na deze
opleiding zou ik een goed beeld hebben van de job ‘leerkracht’ en kon ik
een weldoordachte keuze maken. 

Tijdens de SLO heb ik kennis kunnen maken met alle aspecten die te
maken hebben met deze job, ook het administratieve, reflectieve en het
praktische. Je kan voor een gedeelte je studiejaar ook zelf samenstellen.
Ik heb alle theoretische vakken in het eerste semester gepland, zodat ik
met voldoende kennis mijn stage kon aanvatten in het tweede semester.
Tijdens mijn stage werd ik erg goed ondersteund door de begeleiders van
de SLO chemie. Tijdens de stagebezoeken waren ze altijd behulpzaam,
niet oordelend. 

Naast de opleiding als leerkracht, kan je ook
‘extra muros’ activiteiten doen. Ik heb als
vrijwilliger bij Auxilia persoonlijke begeleiding
gegeven aan een kansarme leerling, die moeite
had met wiskunde. Ik heb ook daar veel van
geleerd en die ervaring heeft mee mijn keuze
bepaald.

Na mijn opleiding heb ik er dan ook voor gekozen
om als leerkracht chemie aan de slag te gaan.
Ik ben momenteel aan mijn 2de jaar bezig als
leerkracht aan campus de helix. Het is een job
met vele uitdagingen, maar de praktische dingen
die aangereikt zijn tijdens de opleiding, hebben
mij tot nu toe al veel geholpen. 

Caroline Aerts, SLO Chemie

Lerarenopleiding aardrijkskunde

De SLO geeft je werkzekerheid en een boeiende
jobuitdaging! Dag in dag uit jongeren warm
maken voor wetenschappen en de wondere
wereld rondom ons, maar hen ook bewust
doen worden van onze eigen impact op onze
samenleving en de natuur. 

Lotte Martens, SLO Aardrijkskunde t

WETENSCHAP EN ONDERWIJS

Leraar worden?
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BIOS

BIOS is de kring die alle Leuvense biologiestudenten verenigt
en op zoveel mogelijk manieren met elkaar in contact brengt.
Een goede vriendengroep zorgt voor een makkelijker en
aangenamer traject door het hoger onderwijs.

Op het eerste zicht staat BIOS klaar om zijn leden te voorzien van allerlei
diverse activiteiten. Voor ieder wat wils: voor de feesters zijn er de TD’s,
voor de zangers de cantussen, voor de sporters staat de unieke sport
aardbal voor de deur, voor kunstgezinden zijn er geregeld mogelijkheden tot
tentoonstellingen en filmavonden maar het meest biologische zijn natuurlijk
de wandelingen mét uitleg die georganiseerd worden om jullie zeker kennis
te laten maken met de natuur.

Maar dit is slechts één van de taken van BIOS. Daarnaast zijn er ook heel
wat plaatsen waar studenten een inspraak hebben. Dit gebeurt via LOKO
(Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie) en de Studentenraad
KU Leuven die bestaan uit verschillende sub-raden (Alma, Sociaal,
Diversiteit, Internationaal…). Wij zorgen er voor dat de mening van onze
richting daarin niet verloren gaat. Natuurlijk vertegenwoordigen we jullie
mening ook op onderwijsvlak waardoor inefficiënte lesgeving of slechte
planning van vakken aangekaart én eventueel verholpen kan worden.

Als laatste zorgen we samen met de andere wetenschapskringen, onder de
naam Scientica, voor dienstverlening. Het merendeel van de cursussen en
handboeken kan goedkoper in onze cursusdienst gekocht worden dan in
de Acco. Daarbovenop help je nog eens de kring met je aankoop daar!

Samengevat staat BIOS voor jullie klaar op allerlei vlakken en zal ervoor
zorgen dat je goede herinneringen aan je studies overhoudt!

CHEMIKA

Toen Peter Lievens, huidig decaan van de Faculteit
Wetenschappen, deze faculteit veroverde, schreef hij het
volgende: “Scientica est omnia divisa in partes quinque,

quarum unam incolunt Chemika, aliam Winam, Bios et Geos, quinquam
qui ipsorum lingua Merkator, nostra Turisti appellantur.” – voor zij die niet vaak
Asterix & Obelix lezen zal de rest in het Nederlands vertaald worden. –
Deze verschillen allen in gewoontes, cultureel gehalte, sportiviteit en
drankzucht. Van deze zijn de Chemikaners de meest studentikoze, omdat ze
het verst verwijderd zijn van de pseudowetenschappelijke disciplines die
onderwezen worden aan de andere faculteiten, alsook de verzwakkende
koopwaren die in de Leuvense binnenstad verhandeld worden en omdat ze
niet vervallen in abstracties, zoals de aangrenzende Winezen. 

Scientica is een samen -
werkingsverband tussen de vijf

wetenschapskringen die samen
alle studierichtingen aan

de Faculteit Wetenschappen
vertegenwoordigen. Scientica zelf

bestaat uit drie grote organen
met elk een ander gedeelte van

de studentenvertegenwoordiging:
Overkoepelende Onderwijs Raad
(OOR), de cursusdienst (CuDi) en
een activiteitenorgaan (Kringraad).

Deze structuur benadrukt nog
eens dat vertegenwoordiging niet

enkel draait rond studentikoze
activiteiten, maar ook rond

inspraak voor kwalitatief
onderwijs (OOR) en betaalbaar

onderwijs (CuDi). Zonder zijn
kringen zou Scientica echter niks
zijn en daarom stellen hieronder
de presides van Bios, Chemika,

Geos, Merkator en Wina
hun kring voor.

Scientica en de
vijf wetenschapskringen
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Deze Chemikaners studeren hard, maar als de avond valt houden ze allerlei
activiteiten: ze sporten, beoefenen cultuur, bespelen de luit, eten exotische
spijzen, meten hun kennis met diverse quizzen, proeven bieren, spelen
uitdagende spelletjes, dansen op TD’s en feestjes en zingen liederen uit lang
vervlogen tijden op cantussen. Naast de ontspanning verzorgt Chemika ook
de studentenvertegenwoordiging van de studenten chemie en biochemie
en biotechnologie op elk niveau binnen de KU Leuven. Via Scientica, de over -
koepeling van de wetenschapskringen, is er ook een cursusdienst die
de cursussen en handboeken aan een zeer democratische prijs verkoopt.

GEOS

Geologie is gewoonweg de interessantste en leukste opleiding
die de universiteit te bieden heeft. Het mag jullie dan ook
niet verbazen dat Geos een hele toffe studentenkring is.
Het is een kleine kring waar een uiterst gezellige sfeer heerst. 

Na een hele dag in de aula te hebben gezeten of een dag lang met je hamer
te hebben geslagen op stenen in de Ardennen staan wij klaar om jullie
onvergetelijke avonden te bezorgen. Verwacht jullie dus al maar aan
knallende feestjes en td’s. Wanneer je eens een kalmere avond wilt, zijn wij
er ook met culturele topmomenten. Kom uiteraard ook gerust af en toe
eens een cantus meepikken: die van ons behoren tot de beste van Leuven.

Geologen zijn avonturiers en sportieve mensen die bergen beklimmen of
diep afdalen in gevaarlijke ravijnen. Ook daarmee helpt Geos je. Op een leuke
manier zullen wij je helpen om de nodige buik- en armspieren te kweken.
Daarnaast gaan wij elk jaar met de geologen op weekend, waar we ons
te goed doen aan spijs en drank maar ook op een keileuke excursie gaan. 

Je leest het al. Je kan geweldige studentenjaren verwachten met ons.
Maar buiten activiteiten organiseren, verdedigen wij ook de belangen van de
studenten op onderwijs en sociaal vlak met behulp van onze hamer en onze
welsprekendheid. Samen met Scientica organiseren wij een cursusdienst
waar wij al jullie nodige cursussen verkopen aan spotprijzen. 

Geologie gaan studeren is dus niet alleen keiboeiend, maar met die toffe
studentenkring ook nog eens keiplezant!

MERKATOR

Wie geografie zegt, zegt meteen ook Merkator. Merkator is
de studenten vereniging die de Leuvense geografiestudenten
en de studenten van de master in het toerisme samenbrengt.

Ook al zijn ze niet één van de grootste, ze zijn wel de tofste en gezelligste
kring van Leuven en omstreken! Dat is ook in het buitenland geweten,
want dankzij EGEA (The European Geographers Association) zijn
internationale contacten één van de specialiteiten.

Een diploma geografie kan je nergens zomaar kopen. Neen, hiervoor moet
men studeren aan de universiteit. Dit opent voor nieuwe geografiestudenten
een hele nieuwe wereld: nieuwe vrienden en vriendinnen, les volgen in aula’s
en les krijgen van professoren... Merkator helpt zijn studenten een weg
te vinden in het studentenleven door aan iedereen een meter/peter toe te
wijzen. Zo kunnen nieuwe studenten ergens terecht met al hun vragen over
studeren, examens en zoveel meer. Ook verzorgt Merkator de studenten -
vertegenwoordiging van de studenten geografie en toerisme in kringraden,
op onderwijsvlak en vele andere niveaus binnen de KU Leuven. Samen met
de andere kringen van Scientica, voorziet Merkator een cursusdienst die
de cursussen en handboeken aan een zeer democratische prijs verkoopt. 

En dat allemaal voor, tijdens en na een groot
aanbod aan 'Merkator'activiteiten: feestjes,
cantussen, TD’s, een film of een toneelstuk,
met Merkator gaan skiën, voetballen, volleyballen
en een quiz... het is maar een greep uit het ruime
aanbod dat het studentenleven te bieden heeft.
Merkator zorgt in elk geval voor een goede
afwisseling tussen in- en ontspanning.
Geografiestudenten beleven gegarandeerd
een mooie tijd bij Merkator. 

Nieuwsgierig? Neem eens een kijkje op
www.merk.student.kuleuven.be !

WINA

Wina is de kring der wiskundigen,
informatica, natuurkunde en
aanvullende opleidingen. Alleen al

door het feit dat we verschillende richtingen bij
elkaar zijn, maakt van ons een zeer interessante
vriendengroep. Je komt dus als eerstejaars
terecht in een zeer verscheiden groep aan
studenten, die er allemaal naar streven om je
te incorporeren in onze leutige bende. 

Daarbovenop staat er elk jaar een geëngageerde
presidiumploeg voor je klaar om je studenten -
leven aangenamer te maken. Zij organiseren tal
van activiteiten zoals daar zijn: eetstandjes op
de campus, spelletjesavonden, LAN-parties,
Lenteconcert… Ook worden er bij ons zeer leuke
“cantussen” georganiseerd (dit zijn drank- &
zangfestijnen, zeer studentikoos). Toch zal je
weekindeling gedomineerd worden door de
woensdagavond, aangezien wij dan traditioneel
onze epische Winabar organiseren. Wees er
maar zeker van dat je vakken op donderdag -
ochtend hard werken zullen worden! 

Nu, Wina is meer dan alleen maar feesten,
binnen dat vrolijk bestuur van onze geliefde
studentenvereniging wordt ook aan studenten -
vertegenwoordiging gedaan op allerlei vlakken:
onderwijsbeleid aan onze Faculteit Wetenschappen,
campusbeleid over verscheidene zaken gerelateerd
aan Leuven, zetelen in onderwijscommissies om
steeds de kwaliteit van onze Alma Mater hoog
te houden... Als je dus ergens een mening
over hebt, moet je die zeker delen met de
presidiumploeg, en dan vertellen zij die verder! 

Als laatste voorzien wij in samenwerking met
de andere wetenschapskringen een cursusdienst
die erop gebrand is de snelste en goedkoopste
service te voorzien voor jouw studiemateriaal. 

Schrijf je dus maar snel bij ons in en laat de beste
tijd van je leven zo snel mogelijk beginnen! t
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OASE event: out of the box
science education
Timing: May 30, 2016 in the afternoon

Location: Auditorium Max Weber, Parkstraat 51, 3000 Leuven

Content: Procrastination behaviour,
a tendency to superficial learning
and the fact that students remember
only 10 to 30% of traditionally
taught concepts are inherent to
learning in a traditional educational
context. The Faculty of Science at
KU Leuven aims to remediate this
with an alternative curriculum design
(OASE). Since September 2013,
OASE has been implemented in the
first year of the mathematics and
physics bachelor programmes. 

During this event, the results and evaluation of the OASE
implementation will be presented and discussed. The keynote
speech is a live video conference by Prof. dr. Carl Wieman,
recipient of the Nobel prize in Physics and pioneer in
science education research. t

© KU Leuven - Rob Stevens

Katrien Herdewyn
UNIZO Starter van het Jaar
met Elegnano 

Katrien verrichtte tot voor kort onderzoeks -
werk rond nanowetenschap in het
Departement Natuurkunde en Sterrenkunde,
meer bepaald bij prof. Chris Van
Haesendonck, Afdeling Vaste-stoffysica
en Magnetisme. Innovatief design van
schoenen is steeds haar grote passie
geweest en recent heeft ze haar droom
hierrond kunnen realiseren met de oprichting
van het bedrijf Elegnano
(www.elegnano.com).

Als gevolg hiervan werd Katrien door UNIZO
verkozen als Starter van het Jaar, een mooie
beloning van al dat harde werk. t

Programme

14:00-14:30 Registration and coffee
14:30-14:40 Welcome – Dr. Iris Peeters
14:40-15:20 Implementing OASE as an alternative curriculum

design to improve learning in higher education:
evaluation – Prof. dr. Peter Lievens

15:20-15:40 Experiences from the field – Dr. Iris Peeters
15:40-16:30 Questions and discussion – OASE panel
16:30-17:00 Break 
17:00-17:45 Keynote lecture – Taking a scientific approach

to science education – Prof. dr. Carl Wieman 
17:45-18:15 Questions from the audience for Prof. dr. Carl Wieman 
18:15-19:30 Reception

Questions and discussions will be moderated by Remy Amkreutz
(De Morgen).

More information and registration

8 http://wet.kuleuven.be/oase/event30052016 

We have a limited amount of seats, so mark your calendar and
register now! 

CAMPUSPRAAT

Meer info is terug te vinden op

8 www.unizo.be/nieuws-pers/
katrien-herdewyn-van-elegnano-
starter-van-het-jaar.
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Welcome@Science
De Faculteit Wetenschappen is dit jaar gestart met een nieuwe formule
voor scholen: Welcome@Science. Het project heeft twee luiken:
School@Faculty, waarbij klassen van het secundair onderwijs uitgenodigd
worden voor een aantal lessen op maat, en Scientist@School, waarbij
een wetenschapper een les of een getuigenis brengt op school.

School@Faculty

Op 7 en 8 januari en op 1 februari mochten we een aantal groepen
scholieren ontvangen voor lessen over onderzoek op Antarctica,
biodiversiteit, klimaatverandering, de bevolkingsexplosie, polymeer chemie,
of door de mens veroorzaakte aardbevingen. Ook de chemieshow van
professor A.Toom stond op het programma. 

Scientist@School

Niet minder dan 44 aanvragen zijn er
ondertussen binnengekomen voor een les of
getuigenis van een wetenschapper op school.
Onze wetenschappers doorkruisen het land,
en laten jongeren proeven van hun kennis
over aardbevingen, schaliegasontginning,
exoplaneten, antimaterie, zeldzame metalen in
smartphones en vele andere onderwerpen. t
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U vindt meer informatie op

8 wet.kuleuven.be/welcomeatscience

Winnaar drs. David Dupont met decaan Lievens (l.) en voorzitter
Science@Leuven vzw Jos B. Peeters (r.) 

De winnaars -
editie 2015

Drs. David Dupont – doctoraatsstudent
chemie: voor zijn onderzoekswerk
“An innovative approach towards the recovery
of rare earths from the lamp phosphor waste of
end-of-life fluorescent lamps. This recycling
process offers a more sustainable and energy
efficient alternative for the recycling of lamp
phosphor waste. By selectively dissolving the
most valuable component in lamp phosphor
waste powder 70% of the value can be
recovered without generating any extra waste.”

Eervolle vermeldingen

• Umberto Celano – PhD student in Physics:
voor zijn onderzoekswerk “Metrology and
Physical Mechanisms in New Generation
Ionic Devices”

• Wim Thiery – postdoctoral fellow ETH:
voor zijn onderzoekswerk “Present and
future impact of the African Great Lakes
on the regional climate” t

Gesponsord door

Dr. Jan Lenaerts

Op 8 januari volgden 160 leerlingen uit de eerste graad van de Talentenschool Turnhout
MS Boomgaard een les van dr. Jan Lenaerts over “Onderzoek op Antarctica”
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Pablo Deschepper
nieuwe Faculty Star

Agalychnis callidryas

Oophaga pumilio

Studenten tonen hun artistieke
kant tijdens nieuwe editie
Faculty STARs

Pablo Deschepper, PhD aan de Afdeling
Ecologie, Evolutie en Biodiversiteitsbehoud focust
zich als bioloog op macrofotografie, maar is
daarnaast ook vaak bezig met het fotograferen
van reptielen en amfibieën en de laatste tijd ook
wel wat vogels. Pablo gebruikt zijn kennis over
dieren om ze te fotograferen, bv. om te weten
tot op welke afstand hij ze kan benaderen,
welke bewegingspatronen ze gebruiken etc.
Technisch experimenteert hij af en toe al wat met
spiegels, gekleurde papieren voor een geschikte
achtergrond…

De KU Leuven presenteert in totaal dertien
nieuwe Faculty STARs. Deze Student Artists
in Residence worden het artistieke gezicht van
hun faculteit. Ze krijgen tot aan het eind van het
academiejaar tal van kansen om hun talent te
tonen en verder te exploreren. De Dienst Cultuur
ontwikkelt voor elke Faculty STAR een
gepersonaliseerd coachingtraject met workshops,
masterclasses en kunstenaarsontmoetingen.
Elke Faculty STAR krijgt daarbij de hulp van
een artistieke meter of peter. De geselecteerde
studenten zijn actief in fotografie, klassieke
muziek, pop-, rock- en elektronische muziek,
beeldende kunst en ontwerp.

We maken in de toekomst ongetwijfeld nog wat
beter kennis met Pablo, maar deze foto’s geven al
een bescheiden beeld van zijn portfolio. Ook de
cover van dit nummer van science@leuven is
van zijn hand. t



Op zaterdag 19 december mochten prof. dr. Peter Lievens, decaan van de
Faculteit Wetenschappen, en dr. Jos B. Peeters, voorzitter van de alumni -
vereniging Science@Leuven, een talrijk publiek verwelkomen tijdens de
jaarlijkse Christmas Lecture. Bijna 350 deelnemers luisterden aandachtig
naar wat prof. dr. em. Malcolm Longair, emeritus Jacksonian Professor
of Natural Philosophy / Director of Development, Cavendish Laboratory,
Cambridge, UK, te vertellen had over Getting into the mind of Maxwell.
Na afloop werd de Prijs Wetenschap & Innovatie uitgereikt alsook de
Science@Leuven Fellowships. Tot slot kon er bijgepraat worden bij
een natje en een droogje.

Kon u er niet bij zijn? Hierbij nog even het abstract:

UNESCO has designated 2015 the ‘International Year of Light’. It is the
150th anniversary of the publication of Maxwell’s revolutionary synthesis
of electricity, magnetism and light. Professor Malcolm Longair retraces the
conceptual route from Newton to Einstein, emphasising the pivotal role
played by Maxwell, the third giant of the story, in this unification of light and
electromagnetism. Not only is Maxwell’s 1865 paper a wonderful intellectual
achievement, it also led to the realisation of the central role which fields play
in the description of the physical world. The lecture will be delivered at
a non-technical level and will include numerous illustrations of the key
experiments which led to our present understanding of the nature of light. t

Foto’s: © KU Leuven - Rob Stevens
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KRINGNIEUWS

Talrijke opkomst voor
Malcolm Longair

Sfeerbeeld van de receptie

Ook de jeugd was aanwezig

Jos B. Peeters, bursaal Valeria Fonseca Díaz en decaan
Peter LievensProf. dr. em. Malcolm Longair

Gelegenheid tot vragen stellen

Promotor prof. dr. Christoffel Waelkens



SCIENCE STORIES 

Julie (postdoc in the Research group of Neuroplasticity and
Neuroproteomics): I always had the intention to go abroad.
You meet a lot of new people, you notice a different way
of working, you learn new techniques. It was sometimes
overwhelming but I would advise everybody to do it.
And if I get the chance of doing it again, I will. Something else
I noticed: going abroad makes you appreciate more what
you have at home. And you appreciate the new things you
discovered over there. It’s much more than just the research.

Arne (Master student in the Laboratory of Inorganic Chemistry):
For my Master's thesis, I wanted to do research together with
a lot of other people, not just working on my own little project.
The great mix of Belgians and international people in this
team, allowed me to learn a lot in a very short time. 

Ana (PhD student Insitute of Astronomy): I knew that there
are a lot of international students in Leuven and that
the university is really big. It is even easier than I expected:
everybody speaks English! I immediately liked the atmosphere
at the Leuven Institute of Astronomy. When you have a
problem, you just go knocking on doors.

Sona (postdoc in the Laboratory for Molecular Cell Biology):
Belgium is a beautiful country and Leuven is a very nice
international environment indeed. When I started to work in
this lab, there were more international students and post-docs
than Belgians. And besides that, there are great opportunities
to travel and work abroad, for example to go to international
conferences: I went to Germany for a few months, I spent
over three months in the USA. For me this is not just a job,
I actually really love what I am doing. It's an essential part
of my life, meaning I also dedicate a lot of time on it.

Valérie (PhD student at the Institute for Nuclear and Radiation
Physics): I went on an Erasmus exchange programme to
Lisbon, Portugal. There, Uli Wahl, our long time CERN
collaborator in emission channeling experiments, advised me
to apply for a summer internship at CERN. It was a wonderful
experience. Now, I really like to go abroad for experiments
frequently. We've just come back from a recent beamtime at
CERN. It's very intense, but very fruitful. We will spend the
next weeks analysing and discussing the results.

Wim (PhD Student in the Regional Climate Studies group):
As an undergraduate, I studied social sciences - philosophy -
in Brussels but I actually really wanted to do climate science.
So I started a Master of Geography at KU Leuven, and
combined it with an international semester study abroad at
ETH in Zurich, Switzerland. At the moment I am doing a PhD
and am regularly working abroad: mainly in Congo, Rwanda,
Canada, Germany and Switzerland.

Hannes (researcher in Geology):
The international students enrich
the discussions. They have a
different background, so they look
from a different perspective at the
challenges we are facing, both
scientifically and on a personal
level. International students come
up with completely different ideas.
And this goes beyond science,
we also cook meals together from
time to time: for the Christmas

dinner, or for the department BBQ. Then also they bring their
ideas that we mix with our Belgian gastronomy.
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Faculty of Science
goes international…
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IBIS kick-off
On 28 January 2016 the European project
“Implementation of a Business & Innovation
Module in Science Programs”, in short IBIS,
was kicked off at the Geel Huis. The Faculty
of Science coordinates this Erasmus +
Strategic Partnership and collaborates with
the KU Leuven Faculty of Economics and
Business, the University of Amsterdam, the
VU University Amsterdam, and IMC Information
Multimedia Communication AG at Saarbrucken,
to design a business and innovation module
for science bachelor students. The aim of the
project is to create an open learning platform
with interactive features, integrating open
educational resources and a Massive Open
Online Course (MOOC) on Principles of
Economics for Scientists. t
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SCIENCE@INTERNATIONA(A)L

Meet the project coördinators

Pietro (PhD student in Algebra): A close friend
of mine spent half a year of Erasmus here.
When I came to visit him, I immediately liked the
city. Moreover, when I asked my Master's thesis
advisor in Italy for some suggestions for a PhD
position, he advised me to take a look at the
algebra section in Leuven.

Jeremy (full professor, Quantum Chemistry and
Physical Chemistry Section): Definitely in Leuven
the atmosphere feels like a different country,
very internationally aware. It feels very Belgian,
but at the same time with this university you can
feel how many links it has abroad. The KU Leuven
Chemistry Department attracts very good
students, within Belgium and internationally.
The people who study chemistry here are more
motivated strictly by chemistry, so the balance is a
bit more on the research side. Those are all things
that make it an attractive place to work.

Tim (assistant professor, Statistics Section):
What makes Leuven attractive to me as a Principal
Investigator and Professor coming from another
university, is that in many areas of statistics you
have top experts here. And the Master of Statistics
programme gathers all the competencies across
different faculties, which is a very big plus. As a
result the Master's programme offers a wealth
of choices and interest areas and options.
I am specifically interested in financial and
actuarial mathematics. At KU Leuven, we have
a Master of Financial and Actuarial Engineering,
a programme jointly offered by the Faculty of
Business and Economics and the Faculty of
Science, in collaboration with the Université
Catholique de Louvain. I actually took up this
master programme myself as a student – these
were my initial contacts with KU Leuven. t

See the full stories at 

8 wet.kuleuven.be/english/masters
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Kasteelpark Arenberg 11 bus 2100

3001 HEVERLEE
tel. +32 16 32 14 01
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Colofon

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

Frequentie

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