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Editoriaal

Als je gebeten bent om te weten, vind je aan de faculteit 
Wetenschappen van de K.U.Leuven vast je gading!  In dit 
nummer van science@leuven stellen we je in een notendop 
de verschillende bacheloropleidingen van de faculteit 
Wetenschappen voor, zodat je de juiste keuze kan maken.    

De start van je universitaire studies is immers een belangrijke 
mijlpaal in je leven.  Wil je weten of je klaar bent om 
wetenschapper te worden?  Probeer dan in september onze 
gloednieuwe zelftesten wiskunde en chemie.  En als je 
voorkennis nog een opfrisbeurt nodig heeft, kan je vlak voor de 
start van het academiejaar een zomercursus volgen. 
 
Voor alle vakken van het eerste jaar bachelor in de 
wetenschappen bestaat een uitgebreid aanbod aan  
studiebegeleiding, en voor elke bacheloropleiding is er een 
studietrajectbegeleider waar je terecht kan met allerlei 
probleempjes of vragen.  

Kortom, als je kiest voor een toekomst in Leuven, zal je er zeker 
niet alleen voor staan!

Carolien Van Soom
Verantwoordelijke studiebegeleiding Wetenschappen
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Ontdek jezelf. Begin bij de infodag K.U.Leuven.

Faculteit Wetenschappen, zaterdag 18 maart 2006. 

Meer informatie www.wet.kuleuven.be
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In Beeld

GEOGRAFIE
 

Geografie studeren betekent geconfronteerd worden met 
de nauwkeurigheid van de exacte wetenschappen, maar ook 
met de complexiteit en de maatschappelijke relevantie van 
sociale en economische wetenschappen. Je leest het al, heb 
je interesse in zowel de fysische aspecten van onze wereld 
als de menselijke factoren; dan is Geografie studeren voor 
jou de ideale keuze. Geen enkele richting is zo breed als deze 
richting.  Je kan er dan ook alle kanten mee uit. Een troef die 
je later op arbeidsmarkt zeker kan uitspelen.

Als student geografie kom je gedurende je opleiding in con-
tact met een variëteit van vakken; die elk bijdragen tot de 
brede vorming die je zal krijgen. 

OK.  Allemaal goed en wel.  Maar hoe gaat het er nu echt aan 
toe in het eerste jaar?  We laten dan ook graag een Tom de 
Bruyn aan het woord, hij is een 2e bachelorstudent:

“Geografie was voor mij de ideale keuze, omdat ik door mijn 
passie voor kaarten onrechtstreeks een grote interesse heb 
voor de ruimte rondom mij, wat daar allemaal mee gebeurt, 
en hoe we die ruimte beter kunnen benutten. Je zou zelfs 
kunnen stellen dat alles wat we in ons dagelijkse leven doen 
geografisch geïnspireerd is, want iedereen is dagelijks bezig 
met het proberen verbeteren van het ruimtegebruik rond 
zich. Dat geografie een van de breedste richtingen is, heb 
je waarschijnlijk al ergens gelezen. Je eerste jaar is uiter-
aard nog heel algemeen, en de meeste basiswetenschappen 
komen aan bod. Je komt in die grote universiteit aan, en je 
komt terecht in een groep van zo’n vijftigtal studenten... dat 
is een ideaal aantal: je leert iedereen kennen (en je loopt dus 
niet het risico dat er potentiële vrienden onbekend voor je 
blijven), en er zijn genoeg mensen om er zeker van te zijn 
dat je altijd bij iemand terecht kan. De tweedejaars en het 
presidium van Merkator (de gezelligste studentenkring van 
Leuven, maar dat zullen onze presessen je nog wel vertellen) 
vangen je fantastisch op, en iedereen voelt zich onmiddellijk 
thuis. Na zo’n drie weken al ga je met je medestudenten op 
tweedaagse excursie naar Luxemburg voor het vak Geografie 

waar je een hele hoop zal leren over de dorpen en steden in 
het zuiden van België, waarom er mensen wonen, waarom 
mensen er wegtrekken, waarom er bepaalde winkels zijn,...
Kortom: je ziet in de praktijk wat in de theorie al aan bod 
kwam, en je leert op terrein heel wat bij. Een excursie waar 
het uiterst gezellig wordt... Excursies volgen elkaar mooi op 
met als orgelpunt een driedaagse excursie voor Geologie in 
de paasvakantie. De sfeer op zich valt moeilijk te verwoorden, 
maar ’t is iets typisch voor onze studierichting.  En tijdens de 
examens?  Dat is traditioneel de drukste periode op de web-
site van onze kring (www.merkator.be). In die periode steunt 
iedereen iedereen, en kan je ook bij je persoonlijke peter of 
meter uit 2e bachelor terecht, die alles wat jij zal weten nu 
al weet. Ik denk dat als iedere ‘schoolverlater’ zou weten wat 
geografie en Merkator inhouden, dat geografie de populairste 
richting van de universiteit zou zijn. Nu is het dat niet, en 
da’s maar goed ook, want veel positieve punten van de rich-
ting komen voort uit het kleine aantal studenten.”

Geografie neemt een grote plaats in in ons leven. Heel wat van onze activiteiten hebben een relatie met 
de ruimte waarin we leven. De ruimte is het studiedomein van de geografie. We zijn niet alleen gebruikers 
van de ruimte, onze activiteiten leiden ook tot belangrijke veranderingen van diezelfde ruimte. Geografische 
thema’s zijn problemen gerelateerd aan overstromingen, aardverschuivingen,... maar ook de bouw van steden 
en haven’s, de effecten van overexploitatie op de bodemvruchtbaarheid en wereldwijde migraties door de 
zoektocht naar een beter leven.  Geografie is dan ook een uitdagende interdisciplinaire wetenschap die een 
brug slaat tussen exacte en humane wetenschappen.  



Zondag
Ik kom aan met de trein te Leuven, een avondje fakbar of 
gewoon rustig op kot.

Maandag
In de voormiddag starten we met oefeningen Weer-en 
klimaatkunde, niet erg moeilijk. De lessen durven wel eens 
wat wiskundig zijn, maar bijster interessant! ’s Middags eet 
ik in de Alma want ik eet liever met m’n medestudenten dan 
alleen op kot. Namiddag start de les van Fysica, erg moeilijk 
en het durft al wel eens saai zijn, dat moeten we toegeven. 
Hierna volgt het vak Geografische Voorstellingen; enorm 
boeiend (kan niet anders, het gaat over kaarten!).

Dinsdag
’s Ochtends  is er wiskunde om 9u. Opletten!  Is hier 
moeilijk, want het examen zou enkel uit oefeningen bestaan, 
dus de theorie allemaal verwerken lijkt soms onnodig. 
Direct aansluitend moet ik me haasten naar Chemie van 
de natuurlijke omgeving. ’t Is uiterst moeilijk, maar dat 
neem ik er wel bij: de interesse is zeker aanwezig. Na een 
middagpauze (ja hoor, opnieuw in de Alma...) heb ik geen 
les meer.. Maar dat gaat snel veranderen, lijkt het: na 
de paasvakantie zit de namiddag vol met oefeningen en 
practicum van Chemie. In totaal 7u op 1 dag dus.. Dat word 
je wel eens beu, maar het zal wel meevallen.

Woensdag 
Er is geen les.  Vanaf dit tweede semester wordt deze dag 
altijd vrijgehouden voor ééndaagse excursies, en die hebben 
we nog niet veel. Zo’n dag kan je dus gebruiken om te 
ontspannen en rustig wat te studeren.

Donderdag 
Op tijd opstaan voor de oefeningen van Fysica, maar dat 
duurt niet zo lang. Na het eten volgt Geschiedenis van de 
Nieuwste Tijd. Ik lees de hele tijd in m’n cursus, want die is 
eigenlijk wel interessant. De lessen zijn dat minder. Direct 
erna volgt het practicum van Geologie. Geologische kaarten 
tekenen, het heeft wel iets. En als je geen problemen hebt om 
je een afbeelding in 3D voor te stellen, nog makkelijk ook. 
 
Vrijdag
Filosofie is het eerste vak in de vrijdagvoormiddag, 
concentreren dus. Achteraf even langs de oefeningen van 
Wiskunde passeren... Soms wordt dat wel saai, maar het is 
broodnodig voor het examen. ’s Middags ga ik opnieuw eten 
in de Alma... Ze kennen me er al, me dunkt. Na de middag 
naar de computerklassen om kaarten te leren maken tijdens 
de oefeningen van Geografische Voorstellingen, en dan zo 
snel mogelijk inpakken en terug naar huis, waar ik net op tijd 
ben voor het eten.
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De week van Tom

STUDENTENKRING: MERKATOR 

Kom je geografie studeren, dan sta je zeker niet alleen. 
Naast het studeren en het volgen van de lessen is er 
ook nog dé studentenkring voor Leuvense geografen: 
Merkator ! Ookal zijn we  misschien niet van de 
‘grootsten’, binnen onze kring is het gezelligheid troef ! 

De overgang van het secundair naar het universitair 
onderwijs is wat wennen, maar als Merkator proberen 
we je dan ook zo goed mogelijk op te vangen. Zo krijgen 
jullie van ons een rondleiding, en leren we jullie Leuven 
als studentenstad in al zijn facetten kennen. Doorheen 
het semester vullen we vele avonden met allerhande 
activiteiten, gekleurd met een vleugje sport of cultuur 
en natuurlijk met een ‘feesje’ en de echte Merkatorfuif. 
Onze kring zorgt voor ontspanning allerhande, en 
probeert je zo goed mogelijk te begeleiden. Naast je 
peter/meter zorgt onze cursusdienst voor een efficiënte 
bezorging van je studiemateriaal en beantwoord onze 
website en ons maandblad: ‘Het Merkatorke’ op al 
je vragen. De praesessen en hun praesidium zetten 
hun beste beentje voor 
om het voor iedereen zo 
aangenaam mogelijk te 
maken; en met succes: 
Merkator als gezelligste 
studentenkring van Leuven: 
een understatement !  

www.merkator.be
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Op 6 oktober vond de jaarlijkse emeritaatsviering van de faculteit plaats

In Beeld

Stap mee in de geologische tijdsmachine!
 

Geologie  is een natuurwetenschap bij uitstek.  De aarde 
draagt de natuur en conditioneert haar op zovele en vaak 
nog onbegrepen wijzen.

Om een inzicht in het functioneren van de aarde te verwer-
ven en om haar verbondenheid met de atmosfeer, met de 
oceanen en de biosfeer te kunnen begrijpen, zal een basiscur-
sus in de geologie starten met de elementaire samenstellende 
mineralen, hun eigenschappen en hun gebruik. De sedimen-
ten en gesteenten waarin de natuur korrels van mineralen 
bijeenbrengt doen ons achtereenvolgens belanden in de 
wereld van de vulkanen , van de stranden en de rivieren en 
ten slotte van de diepe geologische processen vele kilometers 
diep onder het aardoppervlak. 

De ontstaansgeschiedenis van de aarde leert waarom ze nog 
een planeet is met een onstuimige dynamiek, aangedreven 
door de warmte van een nog deels gesmolten massa ijzer in 
haar kern. De hitte en de druk maken de gesteenten van de 
mantel zo week dat ze traag kunnen vloeien in verschillende 
richtingen en daardoor de buitenste stijve dunne pel van de 
aarde kunnen scheuren en meeslepen als grote platen. De 
randen van die platen zijn het toneel van gigantische krach-
ten van rek, druk en schuifbewegingen waardoor oceanen 
ontstaan, vulkaangordels nieuwe gesteentenmassa aan de 
oppervlakte toevoegen en gebergten zich vormen uit wat 
ooit  sedimentmassa’s waren die nu hoog opgeknepen wor-
den  tussen aanmerende continentblokken. Kilometers hoge 
gebergten worden door de erosie weer afgesleten en enkel de 
smalle kronkelende patronen van hun  geplooide lagen op de 

Affiches en brochures wilden je tot voor kort doen geloven dat aan de K.U. Leuven studeren  reeds op 
expeditie gaan is, maar vergis je niet, geologie studeren, dat is pas echt op expeditie trekken ! Geologie brengt 
je naar de onvermoede uithoeken van de wereld, van de groene tropen , over het geel en oker van woestijnen 
tot de echte woestenij van gletsjerpuin.  Als in een tijdsmachine dompelt geologie je ook onder in een bad 
van nauwelijks te vatten dimensie, waarin je de jouw bekende gebergten en oceanen van hun prille begin ziet 
ontstaan en groeien, maar waarin je eveneens de verborgen maar stormachtige voorgeschiedenis van oude 
schilden en continenten leert kennen. Je ziet de natuur aan het werk wanneer ze de begeerde rijkdommen van 
de aarde concentreert in ertslichamen en reservoirgesteenten met olie, gas of water.
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geologische kaarten vormen nu de verbindingslinten tussen 
de nog oudere gesteenteblokken die aaneengeregen werden 
tot de grote continenten die we nu kennen. Zoals de aarde er 
nu uitziet is eigenlijk maar een geologische momentopname 
in het honderden miljoenen jaren durende spel van bijeen  en 
uiteen schuivende continentblokken. 

De aarde herinnert ons af en toe met aandrang aan haar  
dynamische natuur. Ze spuwt geregeld tonnen lava en asse 
uit in vulkaanexplosies  en al even onaangekondigd  zijn 
de onvoorstelbare energiehoeveelheden die bij aardbevin-
gen vrijkomen wanneer gesteenten langs breukvlakken  de 
opgehoopte spanning niet langer meer kunnen ophouden en 
doorschuiven. Onderzeese bevingen of massale verglijdingen 
van eilandflanken leveren de sinds kerstmis 2004 ook bij het 
publiek bekende vloedgolven die als een meer dan tien meter 
hoge watermuur over de kust kunnen razen. Ze zijn niet zo 
ongewoon als men wel zou denken en de naam tsunami is 
eigenlijk een Japans woord om de hen bekende havengolven 
aan te duiden.

De geschiedenis van de atmosfeer, het klimaat en het leven 
op aarde  kan gereconstrueerd worden door het ontsluie-
ren van vier miljard jaar inscripties in isotopen, mineralen, 
gesteenten en fossielen. Het is een intrigerende vaststelling 
dat onze zuurstofhoudende atmosfeer, die uniek is in het 
zonnestelsel, enkele miljarden jaren nodig gehad  heeft om 
met behulp van zeer primitieve microorganismen het oor-
spronkelijke koolstofdioxide te vervangen door zuurstofmole-
culen waardoor dan weer de omstandigheden ontstonden om 
complexere en grotere organismen te laten evolueren. Deze 
evolutie doorheen de geologische geschiedenis is geschreven 
in de gesteenten aan de hand van de ijzer en zuurstofverbin-
dingen in de mineralen, van het verschijnen van kalkstenen, 
aan de hand van de isotopen van koolstof die fotosynthese 
documenteren  en van zwavel die de activiteit van bacteriën 
aantonen, en uiteraard ook aan de hand van de zichtbare 
vormen van fossielen , van  micro-organismen onder het 
microscoop tot  reuzeskeletten die in musea te bewonderen 
zijn. De reconstructie die we nu kennen van de evolutie van 
het leven op aarde heeft slechts vorm kunnen krijgen door 
het onophoudelijk zoeken door zovele geologen en paleon-
tologen in vaak zeer afgelegen gebieden naar gefossiliseerde 
resten van vroeger leven. Leven in Steen. Eén van de belang-
rijke en vrijwel constante drijfveren achter de evolutie door-
heen de geologische geschiedenis is het klimaat geweest. Het 
klimaat op aarde is altijd in beweging geweest, schommelend 
tussen zeer warme tijden zoals in de Late Krijt tijd, misschien 
de enige tijd waar de aarde bijna echt ijsvrij is geweest, en 
de zeer koude ijstijdvakken  zoals sneeuwbalaarde een klein 
miljard jaar geleden of het huidige ijstijdvak waarin ook ons 
gebied terecht gekomen is sinds enkele miljoenen jaren.  Dat 
het nu niet echt een ijstijd is ? We leven nu in één van die 
kortere tussenijstijden die zo een tienduizend jaar geleden 
startte en die binnen enkele duizenden jaren terug naar een 

koude ijstijd zal afglijden. Kort ?  Jawel, geologisch kort. Op 
de langdurige periodes van klimaatsfluctuaties zijn immers 
kortere periodes geënt en daarop zitten dan weer nog kortere 
fluctuaties, en nog kortere ....Weet je dat we in de wisselende 
diktes van de sedimentlaagjes in de bijna één miljard jaar 
oude afzettingen van de sneeuwbalaarde tijd onomstotelijk 
de elfjarige zonnecycli kunnen tellen?

De  geologie heeft naast haar academisch karakter, waar de 
zoektocht naar onze eigen diepste geschiedenis  centraal 
staat, ook altijd als leerboekje gediend van de explorato-
ren die de zoektocht naar bodemschatten van meer wilden 
laten afhangen dan van de wichelroede alleen.  Aanvankelijk 
waren er de metallische ertsen, de edele metalen, de dia-
manten maar  ook de energiedelfstoffen zoals de op koolstof 
gebaseerde fossiele brandstoffen, de uraniumertsen  en ook 
drinkwater en aardwarmte zijn  industriële domeinen  waarin 
geologische kennis een basisbehoefte blijft. Vergeten we ook 
de industriële mineralen en bouwmaterialen niet die zowel 
qua verhandeld volume als geld  even belangrijke, zoniet 
belangrijker zijn dan de meer bekend ertsen en energiebron-
nen. Geologen hebben altijd de exploratie en recentelijk ook 
steeds meer de productie van grondstoffen mee gestuurd. 
Van Silex tot Chip. Even leek de bevoorrading in grondstoffen 
geen zorg meer maar een opstoot van de Chinese economie 
heeft de wereld terug met de neus op de feiten gedrukt. 
Geologen exploiteren echter niet alleen de aarde maar ze hel-
pen ook het milieu op aarde te beschermen. De zorg voor het 
milieu kan je belijden in publieke hoogmissen, beter is het te 
werken aan concrete maatregelen. De geologen hebben een 
onmiskenbare plaats ingenomen in onze zorg om het milieu 
omwille van hun specialistische kennis van de werking van 
het systeem aarde. De combinatie van hun kennis over de 
grondwaterbewegingen en de geochemische reacties tussen 
grondwaters met diverse samenstellingen en de mineralen in 
de ondergrond vormt de basis van de milieugeologie van de 
ondergrond.  De kennis van de geoloog over de structuur en 
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de samenstelling van de ondergrond maakt hem ook onmis-
baar bij de milieuimpactstudies van ondergrondse werken en 
bij de voorstudies voor grote infrastructuurwerken.

Studenten in de geologie hebben dus een uitgebreid gamma 
aan basiswetenschapsvakken voor de boeg die hen moeten 
toelaten de aarde te beschrijven en te begrijpen en die de 
basis zullen vormen voor domeinen zoals de geofysica, de 
geochemie en de biogeologie. Mathematische en computer-
vaardigheden zijn noodzakelijk om geschikte modellen voor 
het functioneren van diverse geologische systemen te kun-
nen ontwikkelen . In de latere studiejaren komen de verschil-
lende deeldisciplines binnenin de geologie grondig aan bod. 
En ook voor een opleiding die in de faculteit wetenschappen 
wordt georganiseerd, zijn de toepassingen van de geologie 
nooit ver weg.  Naast al het boekenstudiewerk  is er ook 
uitgebreid tijd vrij gemaakt voor het veldwerk  waar systema-
tisch geleerd wordt hoe te achterhalen wat gesteentelagen 
ons proberen te vertellen, waar geleerd wordt geologische 
kaarten te maken en waar vooral veel geologische realiteits-
zin  wordt aangekweekt. 

Studenten die geen opleiding in de geologie volgen maar 
toch het vak geologie kiezen in hun opleiding, vinden onge-
twijfeld een verrassende en boeiende kijk op de natuur en het 
milieu waarin ze leven. Ze worden ook beloond met heel wat 
aanknopingspunten met hun eigen studiedomein dat daar-
door zelf alleen maar interessanter wordt  en hopelijk wordt 
daarmee ook een beetje de basis gelegd voor een interesse in 
interdisciplinariteit. Geowetenschappen zijn immers universi-
tair onderwijs bij uitstek.

STUDENTENKRING: GEOS 

‘Geologie? Da’s toch met stenen en fossielen en zo? En 
kunt ge daar van leven manneke?’ Grootouders, ouders, 
vrienden, zelfs leerkrachten weten soms nog altijd niet wat 
geologie is, waar het om draait, wat  een geoloog allemaal 
doet. Wat doet een geoloog dan zoal? Waarom  studeert hij 
geologie? En bovenal, wat is geologie eigenlijk?

Geologie is de studie van het systeem aarde, een serieuze 
wetenschap.  En net zoals andere wetenschappen is 
geologie geen tak op zichzelf.  Chemie, biologie, fysica, ze 
spelen allemaal een erg grote rol in de  geologie. Geologen 
zijn geïnteresseerd in het hoe en waarom van de  aarde. 
Zij bestuderen bepaalde aspecten van en mechanismes 
in de aarde, gaande van vulkanisme en aardbevingen tot 
mineralen en  fossielen. Ingenieursgeologie, mijnbouw, 
paleontologie, geochemie en – fysica, milieu, prospectie, 
onderwijs of overheid, overal  vindt een geoloog werk. 

Waarom studeren mensen geologie? Sommigen waren 
en zijn nog steeds  geïnteresseerd in fossielen, stenen of 
mineralen, velen willen de  aarde beter leren begrijpen, 
overal primeert de honger naar  wetenschappelijke 
kennis. En inderdaad, iedereen het erover eens: een  brede 
wetenschappelijke basis, mogelijkheid tot verbreding en  
specialisatie, een ongeëvenaard interessant lessenpakket, ... 
het  maakt geologie net die unieke en fijne richting. 

Natuurlijk zijn er  ook nog de kleine doch hechte 
studentenkring, themafeestjes en  cantussen, sport- en 
cultuuractiviteiten, het gezellige Leuvense  studentenleven, 
excursies en meer. Excursies maken trouwens een niet  
onbelangrijk deel uit van de opleiding van een geoloog, en 
maken  ongetwijfeld deel uit van de mooiste tijd van zijn/
haar leven; de  eerste geoloog die niet enthousiast met zijn 
trouwe hamer stenen 
splijt, met kompas en kaart karteert of gezellig een pintje 
drinkt na  een zware dag in de natuur geweest te zijn moet 
nog geboren worden. 

Studenten 1e en 2e bachelor geologie zijn de pioniers 
van het  bachelorsysteem. Zij kunnen dus nog niet veel 
kwijt over de volgende  jaren. 
Over het bachelorsysteem 
echter niets dan lof, 
studenten zijn  zeer tevreden 
met de monitoraatsessies, 
de al dan niet individuele  
studiebegeleiding, TOLEDO, 
de studentenkring, en niet 
te vergeten,  Leuven zelf. 
Inderdaad, Leuven bruist van 
het studentenleven. Het is  er 
goed studeren, het is er fijn 
feesten, het is er mooi leven. 
Leuven  is the place to be, met 
andere woorden. Zeker als je 
geologie komt  studeren.

www.geol.student.kuleuven.
ac.be



Duurzaam
ondernemen …

… met oog voor toekomstige generaties.
Wienerberger is Europees marktleider in bakstenen, dakpannen en kleiklinkers. 

Duurzaam ondernemen is voor ons niet de zoveelste trend. Maar een doelstelling. 

Onze missie bestaat erin een blijvende economische en maatschappelijke 

meerwaarde te creëren. In harmonie met mens en milieu, en met respect 

voor andere culturen. 

Meer over onze visie, vindt u op www.wienerberger.com
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Op 6 oktober vond de jaarlijkse emeritaatsviering van de faculteit plaats

In Beeld

Biologie, de wetenschap van je leven!  

De opleiding tot bioloog start in het eerste bachelorjaar met 
de cursus “Celbiologie en Biochemie” waarin een essenti-
ele basis wordt gelegd voor het begrijpen van biologische 
processen op cellulair en moleculair niveau. In het tweede 
semester wordt met de vakken “Morfologie en Fysiologie 
van Planten en Dieren” inzicht gegeven in processen en 
structuren op het niveau van de organismen.  In het tweede 
en derde jaar wordt er steeds meer aandacht besteed aan 
biologie, met vakken rond diversiteit van planten, dieren 
en micro-organismen, moleculaire en genetische aspecten, 
fysiologie en ecologie.  Na de bacheloropleiding van drie jaar 
ben je klaargestoomd voor verdere specialisatie in een aan-
sluitende masteropleiding. Binnen de opleiding tot Master in 
de Biologie kan je kiezen uit verdiepende en gespecialiseerde 
vakken in de Kennisdomeinen “Ecologie en Natuurbehoud”, 
“Evolutiebiologie en Biodiversiteit”, “Fysiologie” en 
“Moleculaire celbiologie”. 

Je bacheloropleiding in de biologie biedt ook mogelijk-
heden om een masterprogramma te volgen in verwante 
richtingen. Zoals vermeld is de biologie een intrinsiek sterk 

interdisciplinaire wetenschap, en daar is in de opleiding ter-
dege rekening mee gehouden. Als je bijvoorbeeld voor een 
minor geologie kiest tijdens je bacheloropleiding biologie, 
dan kan je nadien doorstromen naar ofwel de masters in de 
biologie, ofwel de masters in de geologie. In beide geval-
len heeft je diploma een interdisciplinaire meerwaarde, en 
via het traject dat je volgt kan je aldus je eigen accenten 
leggen.  Andere minoren zijn geografie, biochemie & bio-
technologie, chemie, en fysica. Daarnaast geeft bachelor-
opleiding in de biologie ook rechtstreeks toegang tot een 
aantal gespecialiseerde masteropleidingen zoals de Master 
Geobiologie, Master Milieuwetenschappen, Master in Water 
Resources Engineering, Bio-informatics. Tenslotte kan je je 
pakket keuzevakken ook zo invullen dat je een optie neemt 
in de wiskunde of de informatica. Deze opties geven je geen 
onmiddellijke toegang tot de overeenkomende master-oplei-
dingen, maar bieden uiteraard opnieuw die belangrijke inter-
disciplinaire meerwaarde die een bijzondere troef kan zijn in 
je latere loopbaan (cfr. theoretische biologie, bio-informatica). 
Je ziet het, mogelijkheden genoeg. Aan jou de keuze.

En dat mag je zowel figuurlijk als letterlijk interpreteren. Biologie is immers een zeer boeiende wetenschap 
over het leven zelf. Een bioloog is daarbij geïntrigeerd door de diversiteit aan dieren, planten en micro-
organismen, wil weten hoe die organismen precies in elkaar zitten en functioneren, en hoe die diversiteit 
tot stand is gekomen. Biologisch onderzoek heeft meestal als eerste drijfveer de nieuwsgierigheid, vanuit  
moleculaire, cellulaire, functionele of ecologische vraagstellingen. Toch leidt biologisch onderzoek vaak tot 
belangrijke doorbraken en innovaties. Dat de natuur een belangrijke inspiratiebron is voor innovatie hoeft niet 
te verwonderen, omdat evolutie miljoenen jaren heeft gehad om oplossingen voor specifieke problemen bij 
allerhande organismen in allerhande omstandigheden te perfectioneren. Om op biologische vragen een degelijk, 
wetenschappelijk antwoord te kunnen formuleren is een goede kennis van andere basiswetenschappen, zoals 
fysica, wiskunde en chemie, onontbeerlijk. Bovendien spelen veel doorbraken in de moderne wetenschap zich af 
op het grensvlak tussen disciplines. Opleidingen tot biogeoloog of bio-informaticus zijn dan sterke bijkomende 
pluspunten. Daarom is de mogelijkheid tot verbreding en de ontwikkeling van interdisciplinair denken doorheen 
de ganse bacheloropleiding verweven.  Ook wie zich maximaal wil inwerken in de biologie komt aan zijn 
trekken, omdat via de ruime keuzes het pakket biologievakken kan worden opgedreven. Flexibiliteit is een 
sleutelwoord in onze vernieuwde bachelor-masters opleiding, en dat is een belangrijke troef, omdat je zo een 
opleiding kan volgen op maat van je eigen interesses.

-8- -9-
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Iets voor jou?
Wellicht heb je vragen rond je vooropleiding en je slaag-
kansen voor een Bachelor in de Biologie. Natuurlijk is het 
moeilijk op deze vragen een exact antwoord te formuleren. 
Immers, vooral motivatie en inzet zijn de sleutel tot succes. 
Wel kunnen we stellen dat biologie studeren in de eerste 
plaats een ruime belangstelling vereist voor exacte weten-
schappen. Een goede voorkennis via een gedegen weten-
schappelijke vorming in het secundair onderwijs kan het 
eerste jaar vergemakkelijken. Toch mag het belang van die 
voorkennis enigszins gerelativeerd worden: in de loop van 
de eerste weken wordt voor de meeste opleidingsonderdelen 
de leerstof van het secundair herhaald. Verder zijn nauwkeu-
righeid, observatievermogen en taalvaardigheid belangrijke 
troeven want tijdens je opleiding zal je moeten leren hoe 
wetenschappelijke informatie wordt verzameld, geanalyseerd 
en gerapporteerd. .

Een greep uit je vakkenpakket...
Om te begrijpen hoe levende wezens  functioneren (fysiolo-
gie), moet je ook hun vorm (morfologie) bestuderen. Een ken-
nis van de algemene structuren die gemeenschappelijk zijn 
voor planten, of voor dieren, is  bovendien  onontbeerlijk om 
inzicht te krijgen in hun diversiteit, hun ontwikkeling en hun 
gedetailleerde werking op moleculair niveau.
In het eerste bachelorjaar biologie krijg je deze basisken-
nis met de opleidingsonderdelen “Dierkunde: morfologie en 
fysiologie” en “Plantkunde: morfologie en fysiologie”.  Beide 
opleidingsonderdelen bestaan telkens uit hoorcolleges, een 
uitgebreide practicumreeks en een excursie.
De cursus “Dierkunde: morfologie en fysiologie” wil je een 
inzicht geven in hoe de verschillende dieren zijn opgebouwd 
en in de evolutie van deze opbouw.  Elk dier, groot of klein, 
wordt immers dagelijks geconfronteerd met vergelijkbare 
basisproblemen.  Om te kunnen overleven moet het onder-
meer ademen, zich voeden, afvalstoffen uitscheiden, bewe-
gen, zich verdedigen tegen parasieten.  Bovendien moeten 
het zich voortplanten  waardoor de eigen soort op termijn 
in stand wordt  gehouden.  We bestuderen in de cursus ver-

schillende orgaanstelsels zoals het spijsverteringsstelsel, het 
circulatiestelsel, het ademhalingsstelsel, het voortplantings-
stelsel, het skelet- en spierstelsel, enz.  We hechten daarbij 
heel veel belang aan het begrijpen van het verband tussen de 
structuur  en de werking  van de verschillende onderdelen.  
Verder zien we ook hoe alle stelsels in het dierlijk lichaam 
met elkaar en met de buitenwereld communiceren via het 
hormonaal stelsel, het zenuwstelsel en de zintuigen.  Dit 
alles wordt bovendien in een evolutief perspectief geplaatst 
door verschillende diergroepen (zowel gewervelde als onge-
wervelde dieren) te bestuderen en na te gaan hoe bepaalde 
basisproblemen steeds efficiënter worden opgelost bij verder 
ontwikkelde diersoorten.
Ook planten hebben ingenieuze mechanismen ontwikkeld om 
te overleven, maar deze processen spelen zich in vergelijking 
met dieren op een veel langere tijdschaal af.  Ook al zijn de 
meeste planten vast verankerd in de bodem waarop ze kiem-
den, hun organisatie en quasi ongelimiteerde groei is in feite 
vergelijkbaar met de organisatie en het gedrag van dieren en 
is uiteindelijk gericht op het overleven van het individu.
De cursus “Plantkunde: Morfologie en fysiologie” wil je een 
overzicht geven van de uitwendige en inwendige structuur 
van planten (stengel, wortel, blad).  Je maakt kennis met de 
macroscopische en microscopische structuur van de verschil-
lende weefsels en plantenorganen en leert hoe deze gevormd 
worden tijdens de groei van een jonge kiemplant tot een 
volwassen boom.  Ook hier is er een onlosmakelijk verband 
tussen structuur en werking. In een tweede deel geven we 
een inleiding tot de ontwikkelingsfysiologie van planten. Bij 
de groei en ontwikkeling van planten spelen groeistoffen of 
hormonen, net zoals bij mensen en dieren, een belangrijke 
regulerende rol. Ook licht is een belangrijke regulerende 
factor in de ontwikkeling van planten. Verschijnselen zoals 
zaad-dormantie en bloei en de indrukwekkende aanpassing 
van planten aan bijzondere groeicondities worden behandeld.  
Planten zetten met de energie uit zonlicht ook CO2 en water 
om naar zuurstof en suikers, de voornaamste koolstof- en 
energiebron voor bijna alle levende organismen op aarde. We 
bekijken de transportfysiologie en de belangrijkste minerale 
en organische nutrientencycli. Tot slot gaan we wat dieper in 
op de biotechnologie en genetische modificatie van planten 
en de implicaties daarvan.
Deze inleidende opleidingsonderdelen vormen de basis 
waarop in de volgende jaren van de bachelor opleiding bio-
logie wordt verder gebouwd, in het tweede jaar vooral in de 
opleidingsonderdelen “Diversiteit van Dieren” en “Diversiteit 
van Planten” en in het derde jaar in “Fysiologie van Planten”, 
“Vergelijkende Fysiologie van Dieren”, “Ontwikkelingsbiologie 
van Dieren”, “Plantkunde: zaadplanten” en “Histologie en 
Weefselpreparatie”.

Aan het werk
Als bioloog heb je uitzicht op een brede waaier aan beroeps-
mogelijkheden. Zo zijn er veel biologen werkzaam in labo-
ratoria van universiteiten en bedrijven, begaan met funda-
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menteel en toegepast onderzoek in verschillende domeinen, 
en dat zowel in Vlaanderen als ver daarbuiten.  Anderen zijn 
werkzaam in overheidsinstellingen, onder meer in het kader 
van beleidsondersteuning met betrekking tot leefmilieu, 
natuurbehoud of ontwikkelingssamenwerking. En natuurlijk 
vind je ook biologen in het onderwijs.  Waar je terecht komt? 
De keuze is weer aan jou, maar één zaak is zeker, de opleiding 
biologie is meer dan ooit tevoren een opleiding met een ruim 
potentieel.

STUDENTENKRING: BIOS 

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

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

Het tweede luik in de activiteit van BIOS is dat van de 
dienstverlening. Als individu zou het in de studentenwereld 
vaak moeilijk zijn om het hoofd boven water te houden. 
Dit vooral op gebied van studiemateriaal. Denk daarbij 
maar aan handboeken, cursussen en formularia. Als je 
voor al die dingen volledig op jezelf aangewezen zou zijn, 
dan zou bioloog worden meteen nog een stukje moeilijker 
worden. Daarom zijn aankopen van dergelijke zaken bij de 
cursusdienst van BIOS gecentraliseerd. Dit biedt twee grote 
voordelen: het drukt de kostprijs en de student hoeft zich 
niet uit te sloven om zijn volledige pakket studiemateriaal 
samen te stellen. Onder de noemer dienstverlening valt 
bijvoorbeeld ook het bezorgen van een meter of peter aan 
iedere eerstejaarsstudent, het organiseren van een abituri-
entendag en de onthaaldagen bij het begin van het jaar. 

Het derde en waarschijnlijk meest aantrekkelijke gebied 
waarop BIOS actief is, is dat van de ontspanning. Het is 
uiteraard vanzelfsprekend dat een student de meeste tijd 
met zijn studies bezig is, maar om dat te kunnen is het 
noodzakelijk dat er ook wat ontspanning ingelast wordt. 
Daarom vieren alle biologen dit jaar heel geregeld het 54ste 
bestaansjaar van BIOS.

www.bios.student.kuleuven.ac.be

Eerste bach student aan het woord: 
Kristien Coudron

Daar zaten we, als wetenschappers in spe, in een propvolle 
aula (heb er nadien nooit meer zulke gezien!) te luisteren 
naar de vriendelijke welkomstwoordjes van onze toekomstige 
proffen en andere hoge meneren. Zij waren er klaar voor om 
ons te begeleiden in die nieuwe BaMa-structuur. Wij waren 
ook klaar voor ons eerste jaar aan ‘de unief’, al voelde we 
ons wel als een soort proefkonijnen om die BaMa struc-
tuur te testen. Maar we gingen ervoor en niets kon ons nog 
tegenhouden....hoewel; om maar één voorbeeldje te noemen: 
een cursus celbio – het jaar voordien nog jaarvak in tweede 
kan – voorgeschoteld krijgen in ons allereerste semester is 
niet niets! Het zelf uitzoeken (en dan heb ik het niet alleen 
over een nieuw ingevoegd fenomeen; de zelfstudie) kwam 
meerdere keren aan de orde, maar met vallen en opstaan, 
vriendelijke monitoren en ombudsen, peters of meters van 
BIOS, en goede medestudenten zijn we er geraakt! Wel 
beseffende dat we nog voor de komende vier jaar ons beste 
beentje zullen moeten voorzetten om doorheen het – welis-
waar heel plezante - Leuvense studentenleven stappen. 



In Beeld

Chemie is overal   

Onze chemische industrie hanteert wereldwijd het principe 
van ‘responsible care’. Bedrijven die dit principe onder-
schrijven verbinden er zich toe om te streven naar een 
voortdurende verbetering van hun prestaties op vlak van 
milieu, veiligheid en gezondheid. Sinds het invoeren van 
de vernieuwde bachelorsopleiding chemie wordt ditzelfde 
principe van ‘responsible care’ reeds vanaf het eerste jaar 
geïntroduceerd tijdens de verschillende practica. Tijdens het 
practicum Veiligheid en Laboratoriumpraktijk worden de 
principes van het opzoeken, evalueren en correct beheersen 
van risico’s verbonden aan chemische producten aangeleerd. 
Meteen leer je ook werken in onze uiterst moderne Campus 
Arenberg Bibliotheek. Met behulp van onze departementale 

Veiligheidsmap, Veiligheids-CDROM en Veiligheidswebstek 
probeer je zelf de veiligheidsproblematiek in een aantal con-
crete situaties te doorgronden. Vervolgens voer je risicoana-
lyses uit van een experiment, leer je een experiment plannen 
en nauwkeurig noteren in een laboschrift. Je oefent hierbij de 
belangrijkste scheidingstechnieken in zoals gefractioneerde 
destillatie en extractie en voert enkele syntheses uit. Voor elk 
uit te voeren experiment dien je onder begeleiding op zoek te 
gaan naar de beste werkwijze en opstelling. Als kroon op het 
werk dien je zelf een waterflesraket te lanceren ! Als brand-
stof gebruik je net zoals bij de space shuttle zuurstof- en 
waterstofgas.

Van de atomen en moleculen die je lichaam opbouwen tot de chemiereuzen die mee bouwen aan onze 
dagdagelijkse levenskwaliteit. Chemie speelt echter ook een grote rol in tal van andere wetenschappelijke 
disciplines zoals natuurkunde en biologie, maar ook farmacie en geneeskunde. Tijdens je opleiding komen veel 
van deze raakvlakken tot uiting en kan je zelfs chemie met een andere wetenschap combineren via de keuze 
van afstudeerrichtingen biochemie & biotechnologie, fysica en chemische technologie. Naast het opdoen 
van heel wat theoretische kennis blijft het belangrijk dat een toekomstig chemicus ook experimenteert met 
stoffen. Met andere woorden: je brengt de theorie zo snel mogelijk in de praktijk. Tijdens de latere jaren van je 
studie kan je wel zelf een keuze maken tussen een eerder praktisch gerichte opleiding zoals het ontwerpen en 
synthetiseren van nieuwe materialen, een eerder theoretische studie van het gedrag van deze moleculen, of een 
combinatie van beiden. Met chemie kies je dus voor verscheidenheid, ook in de latere job ! Je kan als chemicus 
in zeer diverse werkomgevingen terecht, gaande van commerciële functies tot een echte onderzoekscarrière. 
Veel chemici zullen na het afstuderen terecht komen in een startfunctie en van daaruit verder groeien naar 
meer leidinggevende functies.
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Tijdens je verdere opleiding - en niet in het minst tijdens 
je latere loopbaan – wordt deze veilige en milieubewuste 
omgang met chemicaliën consequent doorgetrokken. Tijdens 
je masteropleiding krijg je de kans ervaring op te doen in een 
industriële omgeving tijdens een stage in een binnen- of bui-
tenlands chemiebedrijf. 
Deze totaal vernieuwde aanpak – waarbij groepswerk ook een 
belangrijke rol speelt - stelt je in staat vanaf het eerste jaar 
verantwoord en creatief om te gaan met chemicaliën. Een 
troef die je latere werkgever zal appreciëren !

Professoren eerste bach aan het woord

Chemie is overal.  Deze boutade is hier niet bedoeld om de 
impact van chemie te verduidelijken in ons dagelijks leven.  
Wel om aan te geven dat de cursus “Grondslagen van de 
chemie”  in het studieprogramma van alle studierichtingen 
van onze Faculteit Wetenschappen voorkomt.   Dit is 
dan als een verplicht “opleidingsonderdeel” (“vak” in het 
BaManees)  in de eerste Bachelors Chemie, Biochemie & 
biotechnologie, Biologie, Geologie en Geografie.  Het is ook 
een verplicht onderdeel in de minoren Chemie, Geologie en 
Biowetenschappen van de Bachelor Fysica, en in de minor 
Biowetenschappen van de Bachelor Informatica.  Tenslotte 
is het natuurlijk ook nog een mogelijk keuzevak, voor de 
weinige studenten uit onze faculteit die het vak dus nog 
niet moeten opnemen.

De inhoud van dit opleidingsonderdeel, geprogrammeerd 
in het eerste semester, bevat de grondslagen van 
de chemie, zoals die in vervolgvakken chemie zullen 
nodig zijn. De volgende onderwerpen komen aan bod:  
de elektronenstructuur van atomen en moleculen;  
intermoleculaire interacties bij gassen, vloeistoffen, vaste 
stoffen, oplossingen en mengsels; chemische kinetica;  
chemische thermodynamica en tenslotte een uitgebreide 
bespreking van de 4 fundamentele evenwichtsreacties, met 
name, protontransfer (zuur-base), elektrontransfer (redox), 
liganduitwisseling (complexatie) en heterogene reacties 
(neerslagvorming).    Er wordt veel nadruk gelegd op de 
fundamentele verbanden en analogieën, zodat de student een 
stevige chemische kapstok verwerft om zijn vervolgvakken 
chemie in het tweede semester en in latere bachelorjaren aan 
op te hangen.

Het opleidingsonderdeel bestaat uit 3 “onderwijsleeractivitei-
ten” (nog wat BaManees): het hoorcollege, de oefeningen en 
de practica.  Het hoorcollege wordt aan alle studenten samen 
in een grote aula gedoceerd.  Het is een uitdaging om deze 
grote meute van diverse studenten gemotiveerd te houden. 
Daarom worden nieuwsfeiten, maatschappelijke problemen, 

tot zelfs chemie in de kunst, aangegrepen om de interesse 
van de studenten op peil te houden.  Voor de oefeningen en 
de practica worden de studenten in groepjes van ongeveer 
20 ingedeeld.  Deze actievere werkvormen verduidelijken de 
theoretische concepten die in het hoorcollege aangebracht 
werden in een stimulerende context.  De oefeningen bereiden 
ook voor op het practicum, waar iedereen zijn chemische 
handvaardigheid kan trainen en demonstreren.  Chemie is 
namelijk ook een praktische wetenschap:  nieuwe stoffen 
synthetiseren,  concentraties van gekende stoffen analyseren, 
...

Omdat studenten uit verschillende bachelors wetenschappen 
dit inleidende vak chemie volgen, met  zeer diverse vooroplei-
dingen,  wordt er een voorkennistoest met remediëringspak-
ket aangeboden door de dienst voor studiebegeleiding (het 
vroegere monitoraat).  Ook in de loop van het eerste semes-
ter is er continu mogelijkheid tot ondersteuning door de 
studiebegeleider chemie. De assistenten volgen de studenten 
van nabij in de wekelijkse oefeningen en practica.  Er is ook 
nog de ombudspersoon, die tot na de dag van het examen 
helpt met eventuele persoonlijke problemen. En tenslotte 
helpt de studietrajectbegeleider met de samenstelling van het 
studieprogramma, in geval van keuzerichtingen (minoren), 
voorafnames, vrijstellingen, of speciale studiecontracten.  
Allen samen, studietrajectbegeleider, ombuds, assistenten, 
studiebegeleider en docent, vormen een onderwijsteam dat 
de studenten voor chemie door het eerste semester loodst.

ondertekend, het onderwijsteam chemie:  Katja Verheyen 
(ombuds en studietrajectbegeleider),  Ine Esters (studiebe-
geleider), Carolien Dirix en Inge Asselberghs (assistenten 
oefeningen), Johan Snauwaert (verantwoordelijke practica) en 
Koen Clays, docent.

http://wet.kuleuven.be/student
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Op 6 oktober vond de jaarlijkse emeritaatsviering van de faculteit plaats

Leer eens een biomolecule produceren     

In de opleiding Biochemie & Biotechnologie staan de biomoleculen en de biochemische processen centraal. Je 
bestudeert de structuur, de reactiviteit en de functie van biomoleculen, de structuur van de cel, de processen 
die er plaatsgrijpen, de celcyclus, enz. Je leert er biomoleculen produceren, analyseren, en behandelen. Je 
maakt kennis met de meest recente ontwikkelingen in de moleculaire biologie, de massaspectrometrie,  
bio-informatica, moleculaire modellering, genoom- en proteoomanalyse. Het basispakket bedraagt 120 
studiepunten. 

De faculteit wetenschappen aan de K.U.Leuven heeft gekozen 
voor een brede vorming. Zo beschik je nog over 40 studie-
punten, gespreid over de drie jaren, die je vrij kan invullen 
uit andere studierichtingen: dit is je minor. Deze laat je toe je 
eigen opleiding in te kleuren volgens je eigen interesses. 

Bijvoorbeeld, indien je erg moleculair geïnteresseerd bent ligt 
het voor de hand je keuzepakket op te nemen uit de oplei-
ding scheikunde. Door deze combinatie zal je goed geschoold 
zijn  om biochemische processen te analyseren of om nieuwe 
moleculen te ontwerpen die met biologische systemen 
interageren. 

Misschien ben je eerder geïnteresseerd in hoe levende wezens 
in mekaar zitten, en hoe de biomoleculen daarin functione-
ren, en kies  je best een pakket uit de biologie. 

Mogelijk heb  je ook een sterke interesse voor computers en 
hun toepassingen, en dan is een  keuzepakket uit de infor-
matica meer evident.   Maar ook andere keuzes, die minder 
voor de hand liggen, zijn mogelijk doordat je reeds een heel 
brede wetenschappelijke basis hebt gekregen in je hoofdop-
leiding. Zo kan je ook een minor opbouwen met vakken uit de 
Geologie, de geografie, de wiskunde en de fysica.  Als je het 
pakket consequent opvult uit één enkele opleiding, krijg je in 
de meeste gevallen toegang tot een tweede masteropleiding, 
naast je eigen master Biochemie & Biotechnologie. Dit is het 
geval voor de minoren  Scheikunde, biologie, fysica en geo-
logie.  De andere combinaties zijn keuzerichtingen (wiskunde, 
geografie) die geen toegang verschaffen tot een tweede 
masteropleiding. 

De bacheloropleiding Biochemie & Biotechnologie is gra-
dueel opgebouwd. In het eerste jaar maak je kennis met de 
basis Biochemie & Biotechnologie in het vak Celbiologie en 
Biochemie, en het vak Bio-organische Chemie. Daarnaast 
krijg je ook basis vakken als fysica en chemie, nodig voor het 
begrijpen van de structuren van moleculen, hun eigenschap-
pen en de technieken die gebruikt worden om ze te bestu-
deren. Ook een stevige brok wiskunde is van de partij altijd 
weer nodig als we ook kwantitatief aan wetenschap willen 
doen.  Vanaf het eerste bachelorjaar start je de invulling 
van je minor. De meest aansluitende minoren zijn uiteraard 
chemie en biologie, maar de andere minoren worden ook 

werkelijk gekozen.  Zo kan je  binnen je discipline nog eigen 
accenten aanbrengen.  Kies je voor de opleiding Biochemie 
& Biotechnologie, dan heb je een degelijke basis nodig op 
vlak van positieve wetenschappen. Deze wordt vooral opge-
bouwd in het eerste bachelorjaar. Natuurlijk is een goede 
wetenschappelijke vorming in het middelbaar onderwijs een 
belangrijk voordeel. Bovendien ben je geïnteresseerd in bio-
logische fenomenen op moleculair niveau, en heb je belang-
stelling voor de creatie en exploratie van nieuwe moleculen 
met biologische relevantie. Het werken in een laboratorium 
spreekt je aan, want de opleiding is ook op praktische erva-
ring gericht. 

Een greep uit je cursus
Alle levende organismen zijn opgebouwd uit één of meer-
dere cellen. Niettegenstaande de enorme verscheidenheid 
aan levende wezens hebben deze cellen een zeer groot 
aantal gemeenschappelijke kenmerken. Ze zijn opgebouwd 
uit dezelfde types van biochemische molecules, gebruiken 
dezelfde basisprocessen voor hun voedselopname, energie-
winning, groei, vermenigvuldiging en erfelijkheid. In deze 
cursus wordt de structuur van de biochemische molecules 
uitgelegd en telkens in verband gebracht met de functie die 
deze molecules in de cel uitoefenen. De cellen zelf bevatten 
een groot aantal substructuren, vooral dan bij die van de 
eukaryoten. Dat zijn alle organismen buiten de bacteriën, dus 
in essentie de fungi, planten en dieren. Deze substructuren 
oefenen specifieke functies uit die alle verband houden met 
de stofwisseling, groei, vermenigvuldiging en erfelijkheid van 
de cel. Ook de basisprocessen van de stofwisseling in cellen 
zijn zeer gelijkaardig: zij dienen om voedselmolecules af te 
breken, o.a. voor energiewinning en voor het leveren van de 
bouwstenen voor opbouwreacties. In deze laatste reacties 
worden nieuwe biochemische componenten gesynthetiseerd, 
gaande van kleine molecules tot bijzonder grote molecules, 
zoals diegene die de dragers zijn van de erfelijke eigenschap-
pen. In de cursus wordt uiteengezet hoe eigenschappen 
van organismen in biochemische vorm kunnen vastgelegd 
worden, hoe ze aan de dochtercellen worden doorgegeven 
en hoe deze eigenschappen in de cel tot expressie gebracht 
worden. Deze cursus concentreert zich dus in essentie op het 
verband tussen biochemische structuur en biologische func-
tie op het niveau van de cel.



En later?
Als afgestudeerd biochemicus kan je terecht in biotechnolo-
gische en farmaceutische bedrijven, onderzoeksinstellingen, 
openbare diensten of het onderwijs. Een klein overzichtje 
van biochemische toepassingen: de gezondheidssector 
(vb ontwikkeling van antibiotica, vaccins, groeihormonen, 
insuline, enzymes, kunstbloed, in vitrofertilisatie, etc), de 
agrarische sector (veredeling van gewassen en rassen, pro-
ducite van groeiregulatoren, veevoeders en meststoffen, etc), 
voedings- of levensmiddelensector (fermentatie, productie 
van additieven, vitamines, suikers, gist, bier, yoghurt, etc), 
energiesector (bioconversie van afvalstoffen tot methanol en 
waterstof, energieconversie van biomassa, etc), milieusector 
(afbraak van vervuilende stoffen, recuperatie en recyclage 
van gebruikte materialen of afval, zuivering van water, etc).
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STUDENTENKRING: CHEMICA 

Dus je denkt eraan om volgend jaar Chemie of 
Biochemie & Biotechnologie te komen studeren?  Wij, 
Chemika, de studentenvereniging van deze richtingen, 
kunnen dit alleen maar toejuichen en aanbevelen!

Een overstap naar een nieuwe school, omgeving en 
studiegenoten is niet altijd vanzelfsprekend.  Daarom 
dat wij vanaf dag één klaarstaan om jullie wegwijs te 
maken in het begin van je universitaire carrière.  Meer 
concreet zorgt Chemika voor een rondleiding op de 
campus, zodat jullie direct thuis zijn op dit nieuwe 
gebied, een hele hoop van je cursussen, activiteiten om 
ander jaargenoten (of ouderejaars) te leren kennen en 
zoveel meer!

Op de opening van het nieuwe academiejaar zullen 
wij jullie opwachten en verder begeleiden doorheen 
de eerste dagen zodat jullie kunnen beginnen met 
een vliegende start!  Zodra jullie op weg zijn zal 
Chemika het hele jaar door zorgen voor voldoende 
ontspanningsmogelijkheden, waaronder fuiven, 
cantussen, cultuuruitstappen, paint-ball, kringavonden, 
tapcursussen, ...  Inderdaad, studeren is zoveel meer dan 
de nodige studie-uurtjes, en Chemika zal er voor zorgen 
dat je je geen enkel moment zal vervelen! 

www.chemika.be

Welkom in de Minckelers studiehoek

Toen in 1771 Jan Pieter Minckelers 
(1748-1824) tot hoogleraar 
benoemd werd te Leuven, vroeg 
de hertog van Arenberg, Louis 
Engelbert, hem op zoek te gaan 
naar een goedkope gassoort die 
warme lucht of waterstof kon 
vervangen in een luchtballon. 
Door fijngestampte steenkool te 
verwarmen in een zuurstofarme 
omgeving ontdekte hij in 1783 

lichtgas, ook wel steenkoolgas genoemd. Op 21 november 
1783 steeg hij met een Montgolfier luchtballon gevuld met 
lichtgas op vlak voor het Arenbergkasteel te Heverlee en 
landde 25 km verder in Zichem. Minckelers gebruikte enkele 
jaren later, in 1785, dit lichtgas voor de verlichting van zijn 
auditorium en laboratoria. Een hele verbetering aangezien 
voorheen de verlichting gebeurde met kaarsen en olielam-
pen. Tevens ook veel veiliger voor de Leuvense studenten.

In diezelfde traditie opende het departement chemie onlangs 
de Minckelers studiehoek. Deze studiehoek is beschikbaar 
voor alle studenten die practica volgen in het hoofdgebouw. 
Inleidende sessies, voorbereiding, groepswerk en opmaken 
van het verslag... allemaal activiteiten die voortaan in deze 
goed uitgeruste studiehoek gebeuren. Voorheen gebeurde dit 
deels in de practicumzalen zelf. Een hele verbetering dus in 
de voetsporen van Jan Pieter Minckelers.



In Beeld

Wiskunde studeren: het EUREKA-gevoel

Besluit je om wiskunde te gaan studeren, dan leer je proble-
men onderzoeken waarvoor geen kant-en-klare oplossingen 
voorhanden zijn. En dit is vaak erg spannend en boeiend.  
Wiskunde studeren betekent uiteraard een belangrijke brok 
algebra, wiskundige analyse (met integralen en afgeleiden) 
en meetkunde. Maar er schuilt veel meer achter! Naast deze 
meer fundamentele opleidingsonderdelen worden ook de 
toepassingen niet uit het oog verloren. Statistiek en kansre-
kenen, informatica en basisfysica komen eveneens uitgebreid 
aan bod. Daarnaast heb je ook een ruime keuze uit nog 
andere verbredende opleidingsonderdelen. Mede door de 
BaMa hervormingen is het voortaan voor wiskundestudenten 
mogelijk om naast de studie van de wiskunde zelf, verruiming 
te vinden in de economie, de biologie en biochemie & bio-
technologie, naast de fysica en de informatica. Voor studen-
ten die dan bijvoorbeeld een loopbaan in de bedrijfswereld 
nastreven zijn de richtingen economie en informatica aange-
wezen trajecten. Qua voorkennis is een voldoende ruim pak-
ket wiskunde in het secundair onderwijs, dat trouwens goed 
inzichtelijk werd verwerkt, uiteraard de ideale voorkennis als 

je aan een bacheloropleiding wiskunde wil beginnen. Maar 
met voldoende inzet en motivatie kun je eventuele tekorten 
bijwerken. Het belangrijkste is dat je geboeid bent door het 
‘EUREKA- gevoel’ bij de ontdekking van een correcte oplos-
sing van een zuiver of toegepast wiskundig probleem. 

Je staat er misschien niet meteen bij stil, maar veel prakti-
sche en wetenschappelijke problemen kunnen worden opge-
lost door er op een wiskundige manier naar te kijken.  Het 
kan beschouwd worden als een soort van taal die het meest 
geschikt is om de werkelijkheid om ons heen te begrijpen. 
Ook andere wetenschappen maken hier handig gebruik van.  
Denk maar aan de beroemde uitspraak die Galilei in de 17de 
eeuw deed: “het boek van de natuur is in de taal van de wis-
kunde geschreven”.  Daarnaast heeft wiskunde ook een grote 
impact op onze maatschappij. Heel wat producten, moderne 
ontwikkelingen en verrichtingen uit het dagelijks leven steu-
nen op één of andere toepassing van wiskunde. Denk maar 
aan cd’s, navigatiesystemen, GSM’s, klinische studies, weers-
voorspellingen  of aandelenkoersen.  

Onderzoek stelt dat het klassieke beeld dat wiskunde studeren “saai” is niet leeft bij de meeste Vlaamse 
jongeren. Daarenboven blijkt dat ze ook veel beter overweg kunnen met wiskunde in vergelijking met 
veel andere landen.  Het blijkt voor hen méér te zijn dan  het oplossen van saaie oefeningen die volgens 
standaardformules moeten worden uitgerekend. Wiskunde is inderdaad meer dan het aanleren van 
vaardigheden (het “trucje” toepassen, weet je wel). Verkrijgen van inzicht, daar komt het op aan. 
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Een voorbeeld.  Wat heeft wiskunde, en dan meer specifiek 
statistiek en kansrekenen, met het bankwezen te maken? 
Dagdagelijks worden door de medewerkers van de studie-
afdelingen van banken “returns” berekend. Dit zijn de ver-
houdingen van de waardes van een aandeel, bijvoorbeeld bij 
twee opeenvolgende dagen, bij het afsluiten van de beurs, dit 
verminderd met één. Dus als het aandeel gelijk blijft dan is de 
return gelijk aan nul, terwijl bij een stijgend (dalend) aandeel 
de return positief (negatief) is. Negatieve waarden worden 
uiteraard aardig in het oog gehouden... Wat is bijvoorbeeld 
de kans dat men een daling met 25 procent observeert zoals 
plaatsvond op 19 oktober 1987. De nachtmerrie van velen!

Black en Scholes, Nobelprijswinnaars Economie, maakten 
hun naam door te stellen dat returns normaal of Gaussisch 
verdeeld zouden zijn. Dit wordt in de bankwereld het Black-
Scholes regime genoemd. Onder deze onderstelling berekent 
men dat een crash zoals gekend in 1987 maar eens om de 
10 tot de 53ste jaar zou optreden. Dit is dus duidelijk niet 
realistisch en daardoor zoeken economisten en wiskundigen 
nu naar beter voorspellende modellen om dit soort terug-
keerperiodes te berekenen. De wiskundige Mandelbrot (ja, 
deze van de fractalen!) was hierin een pionier. Dat de banken 
dan ook voortdurend op zoek gaan naar medewerkers met 
een doorgedreven wiskundige vorming hoeft helemaal niet 
te verwonderen! Bekijk daarbij maar eens het voorbeeld van 
Jürgen Verschaeve, wiens loopbaan hier wordt geschetst.  

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

moet je altijd twaalf vijfhoeken gebruiken,  onafhankelijk van 
het aantal zeshoeken. Dit volgt uit in een mooie formule die 
hij in 1752 ontdekte: als je een bol overdekt met regelmatige 
veelhoeken moet de som van het aantal veelhoeken en het 
aantal hoekpunten gelijk zijn aan het aantal ribben plus twee.  
Meer informatie omtrent deze ludieke voorbeelden is terug te 
vinden op www.wisfaq.nl.

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

Jürgen Verschaeve, financieel analist  
bij KBC Asset Management



In Beeld

De informatica: beheersen van complexiteit

Een voorbeeld: in de 21ste eeuw reizen we veel meer dan 
vroeger, per vliegtuig, trein, bus of auto. We verwachten ook 
dat het verkeer efficiënt geregeld wordt: wachttijden moeten 
kort zijn, trajecten optimaal gepland, kostprijs laag... en daar-
naast moeten tal van wettelijke bepalingen gerespecteerd 
worden. De organisatie van het verkeer is duidelijk complexer 
geworden, en voor de optimalisatie ervan worden dan ook 
informatici en computers ingeschakeld.

De complexiteit van de beschikbare informatie is ook sterk 
toegenomen. De informatie die verzameld werd ten tijde van 
de volkstelling van Herodes was beperkt en kon verwerkt 
worden door mensen. Nu bevraagt een volkstelling veel meer 
aspecten van het leven van de burgers en de verzamelde 
informatie wordt opgeslagen in databases die voor meerdere 
demografische doeleinden aangewend worden. Het verwer-
ken van die gegevens kan slechts met behulp van computers.
 
Een reeks technologische ontwikkelingen hebben bovendien 
geen historisch precedent.  Zo zijn opname en weergave van 
klank en bewegende beelden nu prominent aanwezig in ons 
dagelijks leven. Sinds enkele jaren wordt die informatie digi-
taal opgeslagen en overgezonden. De apparatuur hiervoor 
omvat digitale processoren en programma’s. 
Ook de mobiele telefonie - waarbij voor elke gsm voort-

durend wordt bijgehouden welke de dichtsbijzijnde anten-
nemast is – vergt de inzet van een uitgebreid netwerk van 
computers en programmatuur.

Deze verhoging van complexiteit van de menselijke activiteit 
is al een tijdje bezig en we hebben er het einde nog niet van 
gezien.

De beheersing van die complexiteit is wat de informaticus 
bezighoudt.  De computer is daarbij een essentieel hulpmid-
del. Complexe situaties vragen een analyse van het probleem 
- of het nu gaat over het berekenen van een traject voor de 
ruimtesonde Huyghens naar Titan, de samenstelling van een 
onderhoudsrooster in een elektriciteitscentrale, het toewijzen 
van frequentiebanden aan mobiele telefoons, of het injecte-
ren van de optimale hoeveelheid brandstof in een motor.

Na de analyse volgt het ontwerpen van een oplossing: daarbij 
wordt rekening gehouden met beschikbare middelen (o.a. 
tijd en geld) en wordt ook de werkverdeling tussen mens en 
machine bekeken. Tenslotte wordt het gedeelte van het ont-
werp dat door een computer kan uitgevoerd worden, neerge-
schreven in een programma: de software. 
Wil je de kennis en vaardigheden verwerven die de infor-
matica gebruikt, dan kan je terecht bij de opleidingen tot 

De ontwikkeling van technologie en economie heeft de complexiteit van onze dagelijkse bezigheden aanzienlijk 
verhoogd. Ook de schaal waarop die activiteiten doorgaan is zeer sterk toegenomen.
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bachelor en tot master in de informatica aan de K.U.Leuven. 
De vakken in deze opleidingen bereiden je perfect voor op 
het beroep van informaticus: software wordt geschreven in 
programmeertalen en  volgens principes aangeleerd tijdens 
de studies (beginselen van programmeren,  objectgericht pro-
grammeren, gegevensstructuren en algoritmen). Programma’s 
bevatten concretisaties van algoritmen en afhankelijk van 
het toepassingsgebied maken die gebruik van wetenschappe-
lijke berekeningen (numerieke wiskunde), database principes 
(gegevensbanken) en andere wiskundige structuren (funda-
menten voor de informatica, toepassingen van de meetkunde 
in de informatica... ).  Analyse- en ontwerptechnieken worden 
aangeleerd in de hogere jaren van de bachelor informatica.  
Daar leer je ook systeemsoftware en computernetwerken 
ontwerpen en realiseren. Wanneer de toepassing het vereist 
doe je beroep op kennis van parallelle berekeningsmethodes, 
interactiemodellen tussen gebruiker en machine, geavan-
ceerde grafische technieken, heuristieken om optimale oplos-
singen te vinden in beperkte tijd, veilige software...

Informatica bestaat al langer dan de computer: algoritmen 
bestaan al van voor onze tijdrekening. De computer zag het 
licht in het midden van de 20ste eeuw na baanbrekend werk 
van Alan Turing en John von Neumann. De computer heeft 
vele technologische ontwikkelingen mogelijk gemaakt of 
versneld. Even belangrijk is de rol die computers en infor-
matica hebben gespeeld in wetenschappen zoals artificiële 
intelligentie die intelligent gedrag poogt te doorgronden en 
te simuleren. Ook in klassieke wetenschappen (fysica, geolo-
gie, geneeskunde,...) waar de verwerking van gegevens met 
behulp van de informatica soms leidt tot inzichten die anders 
verborgen waren gebleven – denk aan de ontrafeling van het 
menselijk genoom. En de informaticus heeft ook een eigen 
wetenschapsterrein: de theorie van berekeningen, algoritmen, 
kennisrepresentatie...

De informatica speelt dus haar rol van beheerser van com-
plexiteit in bijna alle facetten van de menselijke activiteit: 

softwarematige verwerking van medisch beeldmateriaal, 
planning van hulpacties bij rampen, opsporing van vermis-
ten, regelen van beurstransacties, beheer van basisbehoeften 
zoals drinkwater en elektriciteit, ...

De bachelor- en masteropleidingen informatica aan de 
K.U.Leuven  bereiden je daarop voor, door je te leren compu-
terprogramma’s ontwerpen, en vooral door je te leren pro-
blemen te analyseren, patronen te herkennen, oplossingen op 
gestructureerde wijze op te bouwen, daarbij in groep samen 
te overleggen, en dat alles concreet uit te voeren op een uit-
gebreid en modern computerpark.

“Ik behoorde tot de eerste lichting studenten die in 1986 de 
titel van Licentiaat Informatica behaalden. In 1991, was ik 
ook de eerste die de titel van Doctor in de Informatica aan 
de K.U.Leuven behaalde. Ik verdedigde een proefschrift rond 
“Interactive Concept-Learning”, dat in 1992 gepubliceerd 
werd door Acamedic Press. In de periode 1986-1999 was 
ik achtereenvolgens assistent, post-doctoraal onderzoeker 
(FWO-bursaal), deeltijds docent en deeltijds hoofddocent. 
Sinds april 1999 ben ik gewoon hoogleraar aan de Albert-
Ludwigs-Universitaet te Freiburg, Duitsland, waar ik de 
leerstoel voor Machinaal leren en natuurlijke taalverwerking 
bezet. Ik ben vooral geïnteresseerd in data mining, machinaal 
leren en hun toepassingen in de bio- en chemo-informatica. 
Data mining wil effectieve en efficiënte werktuigen ontwik-
kelen om interessante nieuwe patronen uit data te extrahe-
ren. Hiertoe combineert het technieken uit gegevensbanken, 
kunstmatige intelligentie en statistiek. Machinaal leren wil 
systemen en programma’s ontwikkelen die leren uit ervaring. 
Rond beide thema’s was en ben ik bijzonder actief als coördi-
nator van verschillende Europese onderzoeksprojecten, in het 
bijzonder rond het zogenaamde inductief logisch program-
meren, de studie van data mining binnen expressieve logi-
sche representaties. Momenteel bereid ik een handboek voor 
rond dit onderzoeksthema.”

Luc Deraedt, gewoon hoogleraar



Ik ben heel mijn leven al geïnteresseerd geweest in exacte 
wetenschappen en informatica, zodat de studierichting 
Informatica een logische keuze voor mij zou zijn. Door de 
keuzevakken vanaf het tweede jaar kun je immers deze twee 
zeer goed combineren.

Toch was het een moeilijke beslissing. In het middelbaar had 
ik de TSO-richting “informaticabeheer” gevolgd.  Hierdoor 
had ik zeker veel meer informaticavoorkennis dan nodig.  
Maar de vier uur wiskunde was echter wel erg weinig om een 
wiskundig zware richting zoals Informatica te beginnen. Toch 
ben ik deze uitdaging aangegaan en daar heb ik tot nu toe 
nog geen minuut spijt van gehad! De gedoceerde wiskunde is 
inderdaad zeer moeilijk en abstract, en vooral de eerste jaren 
sterk aanwezig in het vakkenpakket. Maar met wat extra 
inzet is dit zeker niet onmogelijk! Ook kan je steeds beroep 
doen op het monitoraat Wetenschappen die je verder kunnen 
helpen met het verwerken van de leerstof.

Natuurlijk is het niet alleen studeren. Leuven is een studen-
tenstad zoals geen ander. Je kunt er volop van je vrijheid 
genieten en onze studentenkring WINA is zeker de beste 
kring uit Leuven. De eerstejaarswerking organiseert in het 
begin van het jaar leuke activiteiten waardoor je veel nieuwe 
mensen leert kennen. En je laten dopen en verkopen is best 
leuk hier.
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Niele Geypens
Jaarverantwoordelijke 1ste Bach 
Informatica

STUDENTENKRING: WINA 

Rond deze tijd worden jullie waarschijnlijk overladen 
met studie-informatie.  Toch graag even onder de 
aandacht brengen dat,   naast je studiekeuze, ook de 
studentenkring van groot belangrijk in je toekomstig 
studentenleven.  Je zal er immers heel wat tijd mee 
doorbrengen.  

Onze studentenkring, Wina,  is de studentenkring 
voor studenten Wiskunde, Informatica, Natuurkunde 
(Fysica) en Aanvullende Opleidingen in Informatica en 
Toegepaste Informatica.

Wij zullen er tijdens het academiejaar voor zorgen dat 
onze studenten hun cursussen goedkoop en op tijd 
krijgen.  Verder organiseren we tal van activiteiten, 
waaronder fuiven, cantussen, bars, sport, cultuur en veel 
meer! Speciaal voor jullie houden we reeds voor de start 
van het academiejaar een eerstejaarsweekend waar je 
al met je jaargenootjes kan kennismaken en je goed kan 
amuseren. Ook de eerste weken van het jaar staan vol 
activiteiten voor jullie. Zo leer je vlug Leuven en een hele 
hoop nieuwe mensen kennen.

En last but not least zorgen we voor studentenverte
genwoordiging. Dit houdt in dat we de belangen van 
onze studenten verdedigen in belangrijke raden van de 
universiteit.

www.wina.be .
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In Beeld

En de rest zijn details...

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

Er is ook duidelijk voor gekozen om van het eerste semester 
een ‘ingroeisemester’ te maken dat zeer nauw aansluit bij het 
middelbaar onderwijs. Alle moeilijke vakken zijn verschoven 
naar het tweede en derde semester zodat de student de tijd 
krijgt om zich aan te passen aan het universitaire systeem. 
Want ondanks alle inspanning rond studiebegeleiding die wij 
voorzien, schrikken de studenten soms van de hoeveelheid 
aan leerstof die op hen afkomt. Gaat dit dan niet ten koste 
van de diepgang?  Andrea: “Vergeet niet dat de bachelor 
opleiding drie jaar duurt tegenover twee jaar voor de vroe-
gere kandidaturen. Dat geeft natuurlijk enige ruimte voor 
aangepaste en verbredende vakken, zonder te moeten toege-

‘’I want to know God’s thoughts, the rest are details.’’  Het zijn woorden die Einstein uitsprak tijdens een 
gesprek met Esther Salaman, “A Talk With Einstein”, The Listener, 1955, 54:370-371. Salaman was een 
natuurkundestudente in Berlijn tijdens de jaren twintig, en de tekst die ze na Einsteins’ dood publiceerde was 
een herinnering aan die tijd. Precies 100 jaar na deze memorabele woorden werd het jaar 2005 uitgeroepen 
tot “wereldjaar van de fysica”. Ook in Leuven werd de moderne fysica via diverse activiteiten onder de 
aandacht gebracht.  Nagenoeg gelijktijdig werd het nieuwe studieprogramma fysica in het Leuvens curriculum 
geimplementeerd.  De huidige fysica-studenten kunnen hun kennis verrijken met onze vernieuwde fysica-
programmatie.  Wie weet komen hun uitspraken dan wel aan bod in het  jubileumnummer van dit tijdschrift in 
2105...



ven op de diepgang. Over het algemeen kan je stellen dat alle 
basisvakken die een goede fysicus nodig heeft (mechanica, 
elektromagnetisme, kwantummechanica, thermodynamica...) 
tweemaal gedoceerd worden. De eerste keer op een manier 
die zeer sterk de nadruk legt op het fysisch inzicht en de 
wiskundige formules. Hier worden de berekeningen tot een 
minimum beperkt. We gaan er immers vanuit dat de studen-
ten de tijd moeten krijgen om de nieuwe wiskundige tech-
nieken die ze aanleren in de wiskundecursussen grondig in te 
oefenen alvorens die toe te passen in de fysicacursussen. Van 
al deze vakken volgt dan in de latere semesters een tweede 
en meer ‘gevorderde’ versie, waar bijvoorbeeld wiskundige 
afleidingen meer aan bod komen. Daarnaast wordt ook meer 
de nadruk gelegd op presenteren en rapporteren. Vooral de 
practica, waarbij de studenten zelf de handen uit de mouwen 
moeten steken zijn daarvoor geschikt. Zo hebben we de stu-
denten de resultaten van een practicum laten voorstellen via 
een postersessie. Net als echte onderzoekers dus.”

De invoering van het BaMa-systeem heeft op twee vlak-
ken ook voor de docenten veel veranderd. De inhoud kreeg 
een grondige herziening en de plaats van elk onderdeel in 
het geheel werd kritisch bekeken. Veel oog hebben voor de 
onderlinge samenhang tussen de vakken en wég met bal-
last: de opleiding afslanken, maar daarbij taaie en flexibel 
gevormde afgestudeerden opleiden. Daarnaast werd de al 
jaren groeiende beweging om ook de “didactische” aanpak 
te herbekijken nu stevig doorgedrukt.  De prof is niet meer 
klaar op het einde van de les. De student ook niet! Die moet 
hard gaan werken en al die moeite is véél te waardevol om 
verkeerd besteed te worden. Daarop gaat het hele didactische 
team, inclusief de prof, toezien. Dat was – en is – de grootste 
aanpassing: de eigen rol in het leerproces van anderen her-
denken.

Een student vertelt  

Op het einde van de middelbare school vond ik fysica wel 
‘neig’, maar van een passie voor fysica was er niet echt spra-
ke. Na drie semesters kan er veel veranderen. 
De professoren (en assistenten) slaagden erin een interesse 
en enthousiasme bij mij over te brengen. Het was wel niet 
altijd even leuk: de eisen zijn hoog en voor de examens moet 
je je altijd overtreffen. Maar zoals gezegd wordt, ‘no pain, 
no gain’, en eens de pijn van de examens voorbij is kan je 
altijd naar beneden kijken om te zien hoe ver je hebt geklom-
men. Veel vragen zijn dan beantwoord, maar dan begint een 
nieuwe semester met nieuwe vragen. Dat is wat de opleiding 
fysica spannend houdt.

Een alumnus vertelt  

Steven Stroeykens  
Wetenschapsredacteur bij De Standaard 
Studie: Faculteit Wetenschappen – Natuurkunde 

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

Voor meer informatie over de onderwijs- en onderzoeksacti-
viteiten van het departement Natuurkunde en sterrenkunde : 
www.fys.kuleuven.be
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Verslag

Op terreinstage in Ethiopië 

Het leek alsof ik nog maar net besloten had geografie te 
gaan studeren in Leuven toen ik in 1e licentie een keuzerich-
ting en een onderwerp voor mijn eindwerk moest kiezen. Dat 
was geen gemakkelijke opgave omdat er zoveel keuzemoge-
lijkheden waren, zowel in binnen – en buitenland. Eenmaal 
gekozen voor fysische geografie kon je voor terreinonderzoek 
in het buitenland naar Ecuador, Tsjechië, Spanje en Ethiopië. 

Vooral Ethiopië interesseerde mij met het onderwerp 
‘Schatten van getransporteerde sedimenthoeveelheden in het 
Giba-bekken in Ethiopië’. De intense watererosie in Ethiopië is 
een ramp voor boeren want alle vruchtbare grond spoelt weg 
wegens het gebrek aan vegetatie en de enorm hevige regens 
gedurende 3 maanden.

Annelies Beel , studente tweede licentie geografie, verbleef in het kader van haar licentiaatverhandeling in 
de zomer van 2005 voor 3 maanden op terreinstage in Ethiopië. Dit studieverblijf was mogelijk dankzij een 
IRO-reisbeurs. De terreinstage ging door in het Gibarivierbekken in de provincie Tigray (Noord-Ethiopië). 
Bodemerosie is een onderzoeksdomein dat door de K.U.Leuven wordt bestudeerd in het kader van het VLIR-
IUS project “Strijd tegen de landdegradatie in de hooglanden van Tigray, Ethiopië” In dit onderzoeksproject 
o.l.v. Prof.dr. Jean Poesen is het de bedoeling om de bodemerosie en sedimentproductie in kaart te brengen. 
Dit project loopt in samenwerking met de Mekelle University.  science@leuven mocht meeluisteren naar haar 
verhaal.
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Wat dit allemaal precies inhield, wist ik toen ook niet zo goed 
maar de beslissing was genomen en ik moest en zou gaan. 
In maart kon ik dan een beursaanvraag doen want zo’ n reis 
kost natuurlijk geld. Hiervoor moesten heel wat papieren in 
orde worden gebracht en eind maart kreeg ik te horen dat 
mijn VLIR/IRO beurs was goedgekeurd! Ik kreeg al onmid-
dellijk zin om te vertrekken maar natuurlijk mocht ik geen 
tweede zit hebben want dan kon ik het vergeten. De examens 
waren stresserend maar als je dan begin juli te horen krijgt 
‘Annelies Beel geslaagd’ dan ben je natuurlijk vertrokken!

Een aantal dagen voor mijn vertrek begon ik toch wat 
zenuwachtig te worden maar gelukkig ging ik niet alleen 
naar Ethiopië voor 3 maand. Ik moest er samenwerken met 
een studente bio-ingenieur, Isabelle Neyskens, iemand die ik 
op voorhand niet kende maar het klikte al meteen tussen ons 
op het vliegtuig, oef! 

Na een lange vliegtuigreis kwamen we aan in het Noordelijke 
stadje Mekelle, hoofdstad van Tigray. We werden goed ont-
vangen door Katrien Descheemaker, een doctoraatstudente 
die daar al een paar jaar zat en we werden rondgeleid in 
het stadje en op de universiteit. Isabelle en ik gingen echter 
veldwerk doen. Dit hield in dat we dagelijks aan de monding 
van 5 rivieren debieten moesten meten en sedimentstalen 
moesten nemen: geen gemakkelijke opdracht! Het Giba-bek-
ken zelf is 5180 km2 en dat bleek te groot om te bemonste-
ren dus hielden we het bij 5 rivieren in het bovenste deel die 
ongeveer 3000 km2 afwateren. Je begrijpt wel dat we enorm 
veel moesten stappen, soms 5 à 6 uur wandelen in een reliëf-
rijk maar fantastisch gebied! Aangezien de regens zeer hevig 
zijn (er valt op 3 maand ongeveer evenveel regen als over 
gans het jaar in België) en daardoor enorme erosie veroorza-
ken, komt al het afstromende water met sediment terecht in 
de rivier die plots ongelooflijk aanzwelt. Deze enorme piek-
debieten waren belangrijk om te meten maar het was geen 
sinecure! Vaak waren deze ’s nachts, gevaarlijk hoog...maar 
het is ons toch gelukt met de hulp van 9 Ethiopische studen-
ten. Isabelle en ik legden hen alles uit, probeerden problemen 
op te lossen...we hebben hier beide veel uit geleerd. Onze 
debiet- en sedimentmetingen leverden een bijdrage aan de 
globale analyse van waterafvoererosieprocessen en -inten-
siteiten met het oog op efficiënte erosiecontroletechnieken 
van het onderzoeksgebied in Tigray.

Zoals ik al vertelde logeerden Isabelle en ik niet in Mekelle 
maar in een dorpje Romanat (relatief) dichter bij de rivieren. 
Dat dorpje en de vriendelijke inwoners zal ik nooit vergeten! 
We hebben er geleefd in een huisje tussen de plaatselijke 
bevolking, zonder basiscomfort (geen stromend water, geen 
elektriciteit, geen toilet...) en dat ging perfect. We waren ver-
plicht van een beetje Tigrinya (de taal) te leren want anders 
konden we niet communiceren en zo leer je natuurlijk een 
taal het snelst. De mensen waren blij verrast met onze woor-
denschat!

Ik mis het nu echt allemaal : de vele koffieceremonies, de 
soa (lokaal zelfgebrouwen bier), indjera (traditioneel eten), 
de muziek (heel typisch), de heerlijk kauwende kamelen, de 
fenomenale landschappen, de aapjes, de spastische dansen...
en vooral de vrolijke mensen!! Toen ik eind september terug 
thuis kwam, vroegen vrienden mij naar de cultuurshock. 
Misschien ben ik wel een beetje veranderd. Ik kan alleen maar 
zeggen dat ik het enorm moeilijk had (en heb) met de armoe-
de in Ethiopië. Bedelaars (vooral oude, verminkte, gehandi-
capte mensen) op straat die ik 3 maand tegenkwam zonder 
een millimeter te zijn verschoven en jij die er zomaar voorbij 
loopt. De vele bedelende kinderen...zelfs op oudejaarsavond 
(want 11 september was het nieuwjaar) doolden ze rond op 
straat om papieren zakdoekjes te verkopen, terwijl ze telkens 
van de mensen nee te horen krijgen of worden afgesnauwd.

Ook de armoede in mijn dorpje, je weet dat ze weinig heb-
ben maar het besef komt er pas als je het met je eigen ogen 
gezien hebt. Nu terug thuis hoor je bitter weinig over dat 
andere continent. Ik hoop met mijn aandeel in het onder-
zoeksproject op langere termijn een bijdrage te kunnen leve-
ren tot de strijd tegen landdegradatie en bodemconservatie 
en op die wijze aan de algemene levensomstandigheden 
van de lokale bevolking. Een doel van het onderzoeksproject, 
namelijk het versterken van de kennis van landbouwers m.b.t. 
erosiecontrole via participatorische uitwisseling van ervarin-
gen, kan daar rechtstreeks toe bijdragen. 

Ik zou nog zoveel kunnen vertellen maar één ding is zeker: 
het was een fantastische ervaring en als ik de kans krijg, ga ik 
zeker terug!
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Allemaal mensen

Studeren in het buitenland
EGEA helpt je alvast een stuk op weg!

Ook de Leuvense opleiding geografie streeft ernaar zijn 
vleugels meer internationaal uit te werpen. Het contact met 
collega geografie studenten is daarin onontbeerlijk en kan op 
velerlei manieren tot stand komen. Mede vanuit dit stand-
punt is Egea-Leuven opgericht. De afdeling EGEA-Leuven telt 
inmiddels 12 enthousiaste bestuursleden, waaronder enkele 
studenten en de preses van de studentenkring Merkator. Na 
een enquête bij de studenten, die het initiatief erg positief 
onthaalden, kreeg EGEA-Leuven ook de steun van depar-
tementsvoorzitter Prof. Dr. Gerard Govers, afdelingshoofd 
Sociale en Economische Geografie Prof. Dr. Etienne Van 
Hecke, Erasmuscoördinatrice Prof. Dr. Dominique Vanneste 
en de decaan van de Faculteit Wetenschappen, Prof. Dr. Jan 
Beirlant. 

Het stimuleren van Erasmus/Socrates uitwisselingen is één 
van de belangrijke thema �s het komende EGEA-Leuven 
werkjaar. Dit betekent niet enkel het aanbieden van een goed 
uitgewerkt Erasmus-platform voor de eigen geografie stu-
denten, maar ook het begeleiden van buitenlandse geografie-
studenten die Leuven als tijdelijke thuisbasis hebben gekozen. 

De doelstellingen van EGEA-Leuven reiken uiteraard ook ver-
der. Aangezien de richting geografie in de BAMA-structuur, 
samen met informatica, wellicht als enige wetenschapsrich-

ting een 4-jarige opleiding blijft, dienen we andere troeven 
uit te spelen om de richting als dusdanig aantrekkelijk te 
houden voor laatstejaars middelbaar onderwijs. Een organi-
satie als EGEA, die het opdoen van internationale ervaring 
tijdens de carrière als student mogelijk maakt, lijkt ons hier-
bij ook een factor die geëngageerde kandidaat-studenten 
wetenschappen over de streep kan halen om voor geografie 
te kiezen.  
 
http://egealeuven.studentenweb.org

Het Erasmus/Socrates programma aan de K.U. Leuven is het 
ideale opstapje om internationale ervaring en diversiteit in 
een buitenlandse gastuniversiteit op te doen. De faculteit 
Wetenschappen streeft recentelijk naar een uitdieping en 
meer toegankelijk maken van het Erasmus programma. In 
dit kader tracht ook EGEA-Leuven, naast andere activitei-
ten, een platform te ontwikkelen om studenten Geografie 
te informeren en te begeleiden omtrent Erasmus. EGEA-
Leuven ging daarom op zoek naar getuigenissen. Is Erasmus 
niks anders dan rozengeur en maneschijn, en wat kan er 
veranderen om eventuele storende wolkenslierten op te los-
sen? De redactie sprak met Anke Dewilde, sociaal geografe, 
en Erasmus-studente in de School of Geography, University 
of Birmingham.

In oktober laatstleden werd door enkele net afgestudeerde geografen een afdeling opgericht van de European 
Geographers Association (EGEA) te Leuven. Deze Europese organisatie, die zowat 80 afdelingen in 30 landen 
telt, heeft als belangrijkste doelstelling ervaringen en kennis uit te wisselen tussen jonge geografen en 
geografiestudenten in Europa en hen vertrouwd te maken met de diversiteit aan culturen over het continent. 
Hiertoe organiseert EGEA jaarlijkse congressen, regionale congressen, excursies, seminaries en uitwisselingen 
en bovendien probeert zij het Socrates/Erasmus programma te stimuleren. Het wetenschappelijke karakter van 
al deze activiteiten wordt gewaarborgd door samenwerking met doctorandi en ZAP-leden van de betreffende 
universiteiten.
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Egea: Wat zijn je leukste Erasmus herinneringen? 
Anke Dewilde: Het leuke aan Erasmus is dat je een pak 
andere Erasmussers ontmoet met wie je snel  vriendschaps-
banden kan opbouwen omdat ze ook alleen zijn. Het contact 
met de Engelsen verliep wat moeizamer, mede door hun 
reeds aanwezige vriendenkring en waarschijnlijk ook door 
hun introvertie. Maar de Erasmusfeestjes en –actviteiten zijn 
een geweldig plaform om mensen te leren kennen en om 
internationale ervaringen en verschillen bloot te leggen.

Egea: En op het gebied van onderwijs? 
Anke Dewilde: Het was een boeiende ervaring om in con-
tact te komen en onderricht te krijgen van een aantal grote 
geografen. Tevens leerde ik er een nieuwe vorm van onder-
wijs kennen. Tijdens de les krijg je daar meestal vrij globale 
achtergrondinformatie rond een bepaald thema en een lange 
literatuurlijst. Doel is dan dat je die literatuur zelf doorneemt 
en de inzichten eruit zelfstandig verwerft. Op het examen 
worden dan vragen rond gesteld, maar het accent ligt niet 
zozeer op het reproductieve en detaillistische maar op het 
creatieve en globale. Ongeveer de helft van de punten ver-
werf je op die manier. Voor de andere helft worden een reeks 
onderzoeksvragen gesteld die je via literatuuronderzoek moet 
trachten op te lossen. Deze resulteren dan in een essay dat 
gequoteerd wordt. Een leerrijke ervaring op zich die nadien 
zeker ook bruikbaar blijkt te zijn in het latere leven. 

De repoductieve onderwijsvorm zoals wij die hier kennen, is 
daar vrijwel onbestaande. Enkel voor Psychologie kregen we 
een gelijkaardige vraagstellings als hier voorgeschoteld. Dat 
ze dat daar helemaal niet gewoon zijn, blijkt duidelijk uit mijn 
resultaat op het kennis-gerichte multiple-choice examen: 
ik was de 2de van de 500 deelnemers. Eén vraag had ik niet 
opgelost, ik snapte de (Engelse) zin niet.

Verder moet ik wel zeggen dat niet alles van een leien dakje 
liep tijdens mijn Erasmus-uitwisseling.

Egea: Hoezo? 
Anke Dewilde: Het grote nadeel van de uitwisseling toen 
was de telkens terugkerende vergelijking van wat je daar 
studeert en hier mist. Een voorbeeldje. Het minimum aantal 
credits dat je kon verwerven per vak (ECTS) was 5. Voor het 
vak Psychologie bijvoorbeeld, studeerde ik er voor 5 ECTS, 
maar ik kreeg  er in België maar 3 ECTS voor omdat het vak 
psychologie in België maar 3 ECTS was. Dit was het geval bij 
heel veel vakken. Ik studeerde er dus één semestertje voor 
ongeveer 45 ECTS, zelfs tot ongeloof van  de Engelse prof-
fen (Birmingham heeft eveneens 60 ECTS/jaar nvdr) maar in 
België werd dit geruild voor ongeveer 25 ECTS. Die enkele 
keer dat ik in Engeland een vak had van 5 ECTS en dit vak in 
België 6 ECTS was, werd dit niet omgezet en moest ik dus in 
België nog bij studeren voor 1 ECTS... 

Egea: Mag bovenstaande een obstakel vormen om het aan-
geboden Erasmus-programma links te laten liggen? 
Anke Dewilde: Absoluut niet. Waarschijnlijk is alles onder-
tussen al beter geregeld, daar het besef meer en meer groeit 
dat internationale ervaring 1 van de doorslaggevende ele-
menten is in een grondige universitaire opleiding. Vaak is 
het zo dat bij andere universitaire opleidingen, de studenten 
gewoon gans het semester meevolgen aan de buitenlandse 
universiteit en dan wordt het semester hier kwijt geschol-
den. Had ik die kans gehad, dan had ik het een nog betere 
ervaring gevonden.  De steun en de inspanningen van Prof. 
Dr. Vanneste (Erasmusverantwoordelijke geografie, nvdr) en 
Prof. Dr. Terry Slater (de Erasmusverantwoordelijke geografie 
in Birmingham, nvdr) zijn zeer groot en dit maakt de stap 
naar Erasmus minder groot. Met de oprichting van het EGEA-
Leuven initiatief zie ik de Erasmus-toekomst zeker rooskleurig 
in!

Egea: Tot slot, wat zou je de huidige (geografie)student advi-
seren inzake Erasmus? 
Anke Dewilde: Maak op voorhand heel duidelijke afspraken 
in verband met wat je wel en niet opnieuw zal moeten doen 
als je terug bent. Overweeg eventueel om een aantal vakken 
uit België zelfstandig in te studeren in het buitenland, zeker 
als het verschil tussen de credits hier en daar te groot is, zo 
blijft het een haalbaar programma. Probeer ook zeker niet 
boven de 35 ECTS te gaan zodat je daar naast het stude-
ren ook tijd hebt om te genieten van de uitwisselingen met 
andere studenten en af en toe een bezoekje aan de omge-
ving.
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Programma voor 2006
Bezoek aan ons nieuwe instituut

13 mei 2006
Het zal u wel bekend zijn: sinds begin januari hebben 
we een nieuw GeoInstituut. Na vele decennia zijn alle 
geografische wetenschappen verenigd op één locatie. Op de 
campus van Heverlee zijn voortaan zowel het Instituut voor 
Aardwetenschappen (de ‘Redingenstraat’) als het Instituut 
voor Sociale en Economische Geografie (het ISEG van de de-
Croylaan) verenigd. Even kennismaken? Dat kan en wel op 13 
mei a.s. Het programma van die dag ligt nog niet helemaal 
vast, maar volgt in de volgende geOde of op digitale wijze. 
Hoe dan ook doe je er goed aan zo snel mogelijk je lidgeld 
meteen te storten!

De Scheldepolders - 30 september 2006
Tijdens de najaarsactiviteit van onze vereniging bezoeken 
we de Scheldepolders; Stijn Temmerman neemt ons mee op 
terrein. Houd deze datum alleszins vrij want na het bezoek 

aan de polders voorzien we een gezellige bezoek in de lokale 
horeca. Meer info volgt via dit kanaal of kun je digitaal 
nagaan (www.kuleuven.be/geografie/alumni). Maar hou alvast 
deze datum vrij!

Mercatorprijs
Om het geografisch onderzoek een extra steuntje te geven, 
heeft het bestuur van Alumni Leuvense Geografen beslist op 
vanaf 2006 een jaarlijkse Mercatorprijs in te stellen voor de 
beste geografische eindverhandeling.

Adresboek 

Ter herinnering: binnenkort wordt het adresboekje van de 
Leuvense Geografen herdruk. Daarbij gaan we uit van de 
adresgegevens die voorkomen in de databas vnAlumni. Heb je 
al gecontroleerd of die nog up-to-date zijn? Surf naar http://
alumni.kuleuven.be/alum-bin/zoekalumnus en controleer ze!

Kringnieuws
VERENIGING VAN LEUVENSE GEOGRAFEN
W. de Croylaan 42, 3001 Leuven (Heverlee)  -  Tel: 016/32 24 42
e-mail: marc.declercq@khm.be -  www.kuleuven.be/geografie/alumni
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Lidmaatschap 2006

Bij de eindredactie van dit nummer was nog niet bekend hoe de lidmaatschapsbijdrage dit jaar zal geïnd worden. Het samen-
werkingsverband van de verschillende verenigingen in een eengemaakte vzw science@leuven moet rond het verschijnen van 
dit nummer een feit zijn. In een bijlage aan dit nummer vind je het bedrag en een stortingsbulletin voor het Alumnilidgeld van 
2006-01-15. Let op: enkel wie het lidgeld tijdig betaalde wordt verder op de hoogte gehouden van onze activiteiten! 

Kringnieuws
B.V.L.G. - Beroepsvereniging Leuvense Geologen
p.a. Fysico-Chemische Geologie  -  Celestijnenlaan 200C  -  3001 Leuven (Heverlee) 
Tel: 016/32 75 84 - e-mail: bvlg@geo.kuleuven.be - www.kuleuven.be/geologie/BVLG

Grensoverschrijdende excursie naar het Eifelgebied onder 
leiding van prof. Hertogen. Traditiegetrouw houden we ‘s 
avonds onze algemene vergadering met diner. 

Algemene vergadering 
met excursie

Zaterdag 17 juni 2006
Bezoek aan het nieuwe Geo-instituut met uiteenzettingen 
over het onderzoek in de verschillende afdelingen en bezoek 
aan de laboratoria. 

Najaarsactiviteit  
(datum nog vast te leggen)



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

Familiale uitstap 
naar het Vinne, Zoutleeuw 

Maandag 1 mei 2006

In de voormiddag brengen we een geleid bezoek aan 
het provinciedomein het Vinne. ‘s Middags picknick 
- vergeet dus uw lunchpakket niet mee te brengen! In 
de namiddag worden we rondgeleid in het charmante 
stadje Zoutleeuw. (Kosteloze) inschrijvingen graag via 
het PDL-secretariaat. Informatie over de natuurinrich-
tingsprojecten van het Vinne vindt u op de website 
van de Vlaamse landmaatschappij www.vlm.be

Voorjaarslezing 2006: Polyfenolen, het venijn in de wijn ?

Polyfenolen zijn complexe verbindingen, veelal 
afkomstig uit de druif, die in belangrijke mate 
bepalend zijn voor uiteenlopende eigenschappen 
van (voornamelijk rode) wijn. Zo dragen ze bij tot 
de kleur, de bitterheid, de astringentie (samentrek-
kend gevoel in de mond) en het rijpvermogen van 
wijn. Ook het aangetoonde positieve effect van 
rode wijn op de gezondheid is wellicht ten dele toe 
te schrijven aan de aanwezigheid van polyfenolen. 
In deze lezing zal ingegaan worden op de relatie 
tussen de chemische karakteristieken en reactiviteit 
van polyfenolen en de eigenschappen van wijn en 
de veranderingen die deze bij veroudering onder-
gaat.

Vrijdag 24 maart 2006 om 16 uur
Departement chemie, Celestijnenlaan 200F,  
Minckelers lokaal 01.12, 3001 Heverlee

Lezing door prof. Mario Smet  
(Moleculair design en synthese,  
departement chemie K.U.Leuven)

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

De Universitaire Stichting steunt wetenschappelijk onderzoek, 
onder meer door de betoelaging van wetenschappelijke 
publicaties gerealiseerd door onderzoekers, verbonden aan één 
van de Belgische Instellingen voor Hoger Onderwijs of voor 
Onderzoek. De betoelaging van wetenschappelijke publicaties 
heeft betrekking tot enerzijds de publicatie van oorspronkelijke, 
onuitgegeven en wetenschappelijk hoogstaande monografieën en 
anderzijds het vervaardigen en uitgeven van wetenschappelijke 
illustraties in wetenschappelijke publicaties.

Voor meer informatie, reglement en formulieren kan u 
terecht op www.universitairestichting.be.

Met specifieke vragen kan u bovendien steeds terecht bij 
Prof. Manuel Sintubin 
(tel. 016 32 64 47; manuel.sintubin@geo.kuleuven.be), 
lid van de Commissie voor Publicaties en Subsidies.

Universitaire Stichting 

DOCTORATEN WETENSCHAPPEN
1 november 2005 – 31 januari 2006

Richting Datum Naam Titel thesis Promotor(en)

Natuurkunde 4 november 2005 Frederik VERVAECKE Influence of the geometric and electronic structure of (bi)phenyl-based 
self-assembled monolayers on projectile-induced desorption

P. Lievens en E. 
Vandeweert

Wiskunde 9 november 2005
Arnoud JACOBS

The Quantam E(2) group

Natuurkunde 21 november 2005 Valentin KOZLOV WITCH, a Penning trap for weak interaction studies N. Severijns

Biochemie 22 november 2005 Elke NEVEN Genetic mouse and tadpole models to study angiogenesis and 
lymphangiogenesis

P. Carmeliet

Biologie 24 november 2005 Nele BERTHELS Role of hexokinase and transport system in the sugar of wine yeasts J. Thevelein

Biochemie 28 november 2005
Nguyen-Nguyen 
PHAM-TRAN

Quantum chemical study of some compounds containing phosphoruscarbon 
bonds

M. T. Nguyen

Biochemie 1 december 2005 Simon De MEYER Gene therapy for von Willebrand disease and role of von Willebrand factor 
in baboon-stent stenosis 

H. Deckmyn en T. 
Vandendriessche

Scheikunde 8 december 2005 Wael MAMDOUH Probing Molecular Chirality and Two-dimensional Supramolecular 
Architectures at the Nanoscale

A. Van Daele

Biochemie 9 december 2005 Sam VAN DE VELDE Characterization of the glucose/sucrose G- protein coupled receptor Gpr1 in 
saccharomyces cerevisiae

J. Thevelein

Natuurkunde 19 december 2005
Dimitri 
VANPETEGHEM Quantum dynamical entropy: classical limit, robustness and scalery M. Fannes

Geografie 19 december 2005 Greet RUYSSCHAERT Spatial and temporal variability of soil losses due to crop harvesting J. Poesen

Biochemie 12 januari 2006 Carolien DIRIX High pressure as a tool to investigate amyloid  fibrils K. Heremans

Biologie
12 januari 2006 Simon ROELENS Interaction of polychlorinated biphenyls (PcBs) with thyroid hormone 

dependent brain development in chicken
V. Darras

Natuurkunde 19 januari 2006 Bart DE VRIES Lattice site location of impurities in Group III-nitrides using emission 
channeling 

A. Vantomme

Geologie 30 januari  2006 Veerle VANDEGINSTE
Reconstruction of fluid flow evolution in the Canadian Rocky Mountains 
foreland fold-and-thrust belt: implications for ore formation and 
accumulation of hydrocarbons

R. Swennen



De media spelen een grote rol in de verspreiding van weten-
schappelijke kennis. De laatste jaren is daarbij vooral het 
belang van het internet toegenomen, zowel in de onderlinge 
communicatie tussen wetenschappers, als in het beschikbaar 
maken van wetenschappelijke informatie voor het grote 
publiek. Op welke manier kan de wetenschapscommunica-
tie optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die door 
de media geboden worden? Hoe kunnen wetenschappers 
omgaan met de (nieuwe) media?  Verschillende sprekers 
zullen deze thematiek belichten, zowel vanuit hun eigen 
onderzoek, als vanuit hun praktijkervaring. De studiedag 
richt zich tot iedereen die met wetenschapscommunicatie 
en –onderwijs te maken heeft. De studiedag wordt ingericht 
in het kader van het Postgraduaat Wetenschapsonderwijs en 
–communicatie. De toegang is vrij. Deelnemers dienen zich 
wel vooraf in te schrijven...

Locatie 
Arenbergkasteel 
Kasteelpark Arenberg 1 
3001 Leuven (Heverlee)

Meer informatie en de inschrijvingsmodule kan u vinden 
op website www.kuleuven.be/wet/wetenschapscommu-
nicatie of bij Prof.dr. Geert Vanpaemel (016 32 49 83), 
geert.vanpaemel@arts.kuleuven.be

Programma 
14.00u   Verwelkoming

14.10u Glenn G. Sparks ( Purdue University) “Astrology, 
Prophecy, UFOs and other ‘Scientific’ 
Phemonena in the Media: The Challenges of 
Communicating Science in an Entertainment 
Culture”

14.50u Jaap Willems (VU Amsterdam, Da Vinci 
Instituut) 

15.30u Ann van der Auweraert (UA) 

16.10u  Koffiepauze

16.40u Sabine Borrey en Liliane Moeremans (Vlaamse 
administratie Wetenschap en Innovatie), 
“Vlaams overheidsbeleid betreffende de popu-
larisering van wetenschap, techniek en tech-
nologische innovatie en het gebruik van de 
(nieuwe) media”

17. 10u Erik Jacquemyn (Technopolis), “Integrale 
Wetenschapscommunicatie: nieuwe media en 
oude instrumenten”

Studiedag “Wetenschapscommunicatie”
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Recent is het Dexia Financial Engineerings Fonds opgericht, een
samenwerking tussen K.U.Leuven en Dexia bank ter bevordering 
van
onderzoek/opleiding in Financial Engineering. Het Dexia Financial 
Engineering Fund is een samenwerkingsverband tussen de twee 
partners ter bevordering van het onderwijs en onderzoek in het 
gebied van de financial engineering, dat is het ontwerpen van 
wiskundige modellen met betrekking tot het prijzen, hedgen 
en analyseren van financiële producten zoals opties, fondsen 
enzovoort. “In de praktijk komt het fonds neer op de formele 
erkenning van een samenwerking die reeds verschillende jaren 
bestaat. Zo begeleiden medewerkers van Dexia reeds meerdere 
jaren eindverhandelingen van Leuvense studenten uit de Master 
Wiskunde en uit de Master Financial and Actuarial Engineering 
(MFAE).   Verder brachten de studenten een bezoek aan een 
marktzaal  van Dexia en zijn er ook een aantal consultancy-
projecten opgestart. Die coöperatie werd door beide kanten als 

zo’n succes ervaren dat besloten werd tot de oprichting van een 
echt fonds. De werkingsmiddelen zullen dan ook voor een groot 
deel ten goede komen aan de studenten. Het fonds is namelijk 
nauw gelieerd met de opleiding Master in Financial Engineering  
en voorziet in een aantal concrete activiteiten ter ondersteuning 
van de opleiding.  Eén van dit activiteiten is een workshop die 
georganiseerd wordt in Kasteel Arenberg (Heverlee) op 18 en 19 
april 2006 en waaraan naast de studenten ook medewerkers van 
het Dexia modeling team deelnemen. Dit geeft de studenten een 
unieke gelegenheid om in contact te komen met mensen uit het 
beroepsleven en om internationale autoriteiten op het vlak van 
financial engineering aan het werk te zien, zoals Fabio Mercurio 
van het Italiaanse IMI die het zal hebben over “interest rate 
modelling”.

Meer informatie omtrent deze workshop kan je bekomen bij 
prof. Schoutens: wim.schoutens@wis.kuleuven.be

Dexia Financial Engineerings Fonds

Marijke Huysmans, die momenteel op de Afdeling Historische 
Geologie de laatste hand legt aan haar doctoraat “Het toepassen 
van conditionele stoachastische simulaties op het modelleren 
van de hydrogeologie van slecht doorlatende geologische 
lagen”, is de Vlaamse laureate geworden van de jaarlijkse 
Wetenschappelijke Prijzen McKinsley & Company.  Jaarlijks kent 

het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) 
op initiatief van het consultingbedrijf McKinsey & Company, twee 
wetenschappelijke prijzen toe aan doctoraatsstudenten in de 
laatste twee jaar van hun doctoraat, die de maatschappelijke of 
bedrijfskundige relevantie of mogelijke implementatie van hun 
doctoraat kunnen aantonen.  

Wetenschappelijke Prijzen McKinsley & Company
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[   Colofon   ]

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

Wetenschap in breedbeeld


