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Wetenschap in breedbeeld



Voorwoord

Beste science@leuven-geïnteresseerden,

Voor de studenten die hun laatste lesdagen in het secundair onderwijs naderen breekt 
de boeiende periode van exploreren en nadenken over de studiekeuze aan. Voor alle 
informatie over de opleidingen aan de Faculteit Wetenschappen kan je niet alleen 
terecht op wet.kuleuven.be/schoolverlater, maar ook in dit nummer van science@
leuven stelt de faculteit haar opleidingen voor.

“Wetenschap in Breedbeeld”, dat is de slogan van de Faculteit Wetenschappen. Aan 
onze faculteit kan je kiezen uit maar liefst acht studierichtingen: wiskunde, informatica, 
fysica, chemie, biochemie & biotechnologie, biologie, geologie en geografie. Door 
het ruime en vooral gediversifieerde aanbod krijg je aan de Faculteit Wetenschappen 
de kans om niet alleen een stevig gefundeerde opleiding te volgen, maar ook om je 
bacheloropleiding bij te kleuren volgens je eigen toekomstplannen. Onze programma’s 
worden bovendien gekenmerkt door een constante zorg om de aansluiting bij het 
secundair onderwijs optimaal te laten verlopen.

In dit nummer kan je enkele belangrijke nieuwigheden voor volgend jaar ontdekken.  
Zeker de moeite waard om te bekijken is het bachelorprogramma biologie, dat in een 
totaal nieuw kleedje wordt gestopt! Daarnaast worden in de opleidingen wiskunde, 
fysica en chemie nieuwe technische minoren ter beschikking gesteld.

De beroepsmogelijkheden en –kansen van onze afgestudeerden zijn optimaal. 
In het secundair onderwijs is er een nijpend tekort aan leraars wiskunde, 
natuurwetenschappen en geografie. Een studie Wetenschappen is nog steeds de meest 
voor de hand liggende en optimale studiekeuze om in dit lerarenberoep te stappen. 
Daarnaast wordt de expertise en de fundamentele aanpak van wetenschappen in 
onderzoekscentra en bedrijven, veelal in interdisciplinaire teams, eveneens op prijs 
gesteld. 

Voldoende reden dus om dit nummer van science@leuven grondig te bestuderen!
Met hartelijke groet,

Jan Beirlant
decaan
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Actueel

Lauwerenzaad
 

“De nieuwe universitaire BaMa-structuur is tot nader order 
niet voor iedereen een grote zorg, zeker niet voor hen die 
al eerder zijn afgestudeerd en niet in dit systeem werden 
opgeleid. Zijn het nu net zij, die momenteel maatschappelijke 
posities bezetten die relevant zijn voor de toekomst van hen 
die nu studeren?” 

“De “Dikke van Dale” stelt een bachelor ongeveer gelijk aan 
een kandidatuur. Ook de term “baccalaureaat” krijgt een alles-
behalve verhelderende uitleg. Dit kan zowel een “algemene 
academische opleiding ter voorbereiding van een speciali-
satie” zijn, als een “korte, sterk praktijkgerichte academische 
opleiding”, eigenlijk tegengestelde betekenissen.”

“Een rondvraag bij enkele afgestudeerde veertigers leert 
dat de meesten in termen van kandidaturen en licenties 
blijven denken. Zonder het structuurdecreet van mevrouw 
Vanderpoorten zelfs maar te hebben ingekeken, maar met de 
stevige ruggensteun van Wikipedia, lijkt dit ook de bedoe-
ling te zijn. Uit mijn kleine enquête meen ik ook te mogen 
afleiden dat men de persoonlijke kwaliteiten van een diploma-
houder belangrijker acht dan diens specifieke vakopleiding. 
De capaciteit tot gestructureerde analyse, het behoud van 
een breed overzicht, het samenbrengen van uiteenlopende 
zaken en een creatieve geest in het bedenken van oplossingen 
worden belangrijk geoordeeld bij een universitair gediplo-
meerde. Een academische vorming in de wetenschappen lijkt 

“par excellence” geschikt om deze kwaliteiten te stimuleren. 
Een bepaald diploma betekent voor de buitenwereld vooreerst 
dat de houder van het diploma dit diploma waard is, om 
welke redenen dan ook (combinatie van zuivere intelligentie, 
werkkracht en inzet, interesse, goed kunnen selecteren tussen 
belangrijk en minder belangrijk, … , goed kunnen en durven 
spieken, waarom niet!). In omgekeerde zin wordt de waarde 
van een diploma beoordeeld naar de capaciteiten van de dra-
gers ervan, eerder dan naar de specifieke inhoud van de vak-
ken. In tweede instantie betekent het diploma dat de houder 
een aantal vakken met succes heeft gevolgd. De kunde van 
een afgestudeerde om nieuwe vaardigheden te verwerven 
wordt echter belangrijker geacht dan het al bezitten van deze 
vaardigheden.”

“Over het algemeen oordeelt men dat de universitaire 
opleiding pas tot haar volle waarde komt in een master. De 
bacheloropleiding moet dan de noodzakelijke solide weten-
schappelijke basis zijn. De universiteit is het ook aan zichzelf 
en niet alleen aan de buitenwereld verplicht solide bachelor-
opleidingen te verschaffen, waaruit masters kunnen groeien 
die zowel in het onderzoek als het bedrijfsleven een rol van 
betekenis kunnen spelen. En zo komen we dan tot de echte 
betekenis van de term “bachelor”, een term die voortkomt uit 
het Latijnse ‘bacca laureus’, wat zoveel betekent als ”zaad van 
de laurier”. Een bachelor heeft nog geen lauweren geoogst, 
maar het zaad is geplant.”

Nu dit jaar de eerste lichting bachelors zal afstuderen en we in 2007-2008 voor het eerst met de 
masteropleidingen van start gaan, vonden we het tijd om al even te bekijken waar we staan na drie jaar. We 
vonden Geert Cockaerts, waarnemend lid van de onderwijscommissie Geologie en afgestudeerd geoloog met al 
heel wat jaren beroepservaring, bereid om zijn visie over de bacheloropleiding aan de Faculteit Wetenschappen 
met ons te delen:

Geert Cockaerts
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In Beeld: wiskunde

De masteropleiding wiskunde in de startblokken

Met de nieuwe masteropleiding gaan we op dit elan verder. 
Het is onze ambitie om zelfstandige wetenschappers op te 
leiden die een uitstekende allround wiskundige vorming com-
bineren met een specialisatie in een aantal deeldomeinen van 
de wiskunde. We willen ze bovendien de mogelijkheid geven 
zich voor te bereiden op diverse tewerkstellingssectoren.

Het nieuwe masterprogramma waarmee we deze ambitie 
willen waarmaken, bestaat uit vier segmenten: een algemeen 
segment (18 studiepunten (sp)) waarin algemene vakken 
of niet-gevolgde bachelorsvakken kunnen gekozen worden, 
een specialisatiesegment (42 sp), een optie (30 sp) en – last 
but not least – de masterproef (30 sp). In het specialisa-
tiesegment kiezen de studenten vakken uit minstens drie 
van acht kennisdomeinen. Vijf van die domeinen – algebra, 
analyse, meetkunde, statistiek en fysisch toegepaste wis-
kunde – corresponderen met de onderzoeksdisciplines van 
het Departement Wiskunde. Voor drie andere domeinen 
– theoretische informatica, technische wiskunde en wiskun-

dige natuurkunde – krijgen we ondersteuning vanuit het 
Departement Computerwetenschappen en het Departement 
Natuurkunde en Sterrenkunde. Vergeleken met de licentiaats-
opleiding is de waaier wat ruimer geworden en bovendien 
kan de student met grotere souplesse een coherent pakket 
samenstellen. Helemaal nieuw is het optiesegment. Hier kan 
de student kiezen in functie van het latere beroep dat hij op 
het oog heeft. Er is keuze uit drie opties: de optie Onderwijs 
bevat het theoretische deel van de lerarenopleiding, de optie 
Onderzoek bereidt voor op een doctoraat, terwijl studen-
ten die denken aan een loopbaan in de privé-sector terecht 
kunnen in de Professionele optie. De thesis tenslotte, de 
masterproef, krijgt nu nog een prominentere rol dan in de 
licentiaatsopleiding: het gewicht ervan stijgt van 20 naar 
30 sp. 

Voor de Nederlandstalige masteropleiding is er overigens al 
een zusje op komst: een Engelstalige Master in Mathematics. 
Hiermee mikken we op een internationaal studentenpubliek. 

Volgend academiejaar gaan de nieuwe masteropleidingen in de Faculteit Wetenschappen van start. We zoomen 
hier even in op de master in de wiskunde. Een nieuwe opleiding opstellen is een niet te onderschatten operatie, 
maar het helpt als je kan vertrekken met goede beginvoorwaarden. De licentiaatsopleiding wiskunde is altijd 
een stevige opleiding geweest die erg op prijs gesteld wordt op de arbeidsmarkt. De afgestudeerde licentiaten 
wiskunde komen vlot aan hun trekken in diverse tewerkstellingssectoren, ook zonder doctoraat of aanvullende 
opleiding. De hoge kwaliteit van de vorming werd ook door de visitatiecommissie onderkend. De professionele 
en de academische gerichtheid van de opleiding “kunnen de internationale toets vlot doorstaan”, schreef de 
commissie in haar rapport. Bovendien werd de opleiding te Leuven voor het facet masterproef, toch de sluitsteen 
van de opleiding, bedacht met de quotering “excellent”.



-4- -5-

Het Engelstalige programma biedt een selectie van vakken uit 
het Nederlandstalige programma. De selectie is gecentreerd 
rond de onderzoekszwaartepunten van het Departement 
Wiskunde. Als dusdanig bevat het Engelstalige programma 
twee opties: Pure Mathematics en Applied Mathematics. 

Nu het masterprogramma zo goed als startklaar is, past het 
om even terug te blikken. Het heeft vele uren gekost om het 
nieuwe programma op te stellen. Uren om op diverse niveaus 
mensen te overtuigen van de noodzaak van een tweejarige 
master. Uren brainstormen, overleggen en vergaderen om alle 
aspiraties en inspiraties tot een evenwichtig programma te 
laten uitgroeien. We zullen hier niet die uren als een boek-

houder gaan tellen, maar we willen wel de mensen bedanken 
die in deze uren het voortouw genomen hebben. We denken 
hier in het bijzonder aan de decaan, eerst André Verbeure en 
nadien Jan Beirlant, voor hun nimmer aflatende geloof in 
tweejarige masteropleidingen voor de wetenschappen, en aan 
de toenmalige programmadirecteur Walter Van Assche, de 
geestelijke vader van het masterprogramma Wiskunde. 

STUDENTENKRING: WINA 

Een studentenkring …
Daar heb je zeker al veel wilde verhalen over gehoord. 
Daarin zitten mensen die elk jaar dubbelen, die 's nachts 
leven en nog nooit een prof van dichtbij gezien hebben …

MIS … 
Een studentenkring vertegenwoordigt zijn studenten, zorgt 
voor hun cursussen en verzorgt hun amusement. Het is een 
bende mensen die ervoor zorgen dat je je medestudenten 
ook ziet naast de lessen. Een bende die proffen uitnodigt 
om eens samen met de studenten een stapje in Leuven te 
zetten. Eerstejaars worden nog eens extra verwend met 
een kennismakingsweekend nog voor het jaar begint. Ook 
in de eerste weken doen we extra ons best om jullie van 
Leuven en het studentenleven te laten proeven, terwijl de 
cursusdienst je van het nodige leesvoer voorziet. Cultuur, 
sport, cantussen, fuiven (ook wel eens TD's genoemd) en 
een wekelijkse bar zorgen ervoor dat je je hier al snel thuis 
gaat voelen.

WINA vertegenwoordigt alle studenten uit de richtingen 
Wiskunde, Fysica en Informatica. 

Wees welgekomen …

www.wina.be

Johan Quaegebeur,  
programmadirecteur Wiskunde

Wiskunde door de ogen van Arne Smeets

2e Bachelor Wiskunde 

Wiskunde studeren? Is dat niet oersaai? Nee, een studie 
wiskunde is juist een heel boeiend en spannend avontuur! 
Wiskunde is zoveel meer dan regeltjes toepassen en 
berekeningen uitvoeren … Het komt er op aan om scherp 
te kunnen redeneren - dat kan je leren! - en om creatief 
en kritisch te durven nadenken over alles wat je doet. Het 
abstractieniveau wordt geleidelijk aan opgebouwd tijdens 
de opleiding, en allerlei abstracte wiskundige begrippen 
beginnen dan vorm en inhoud te krijgen in je geest. Voor 
je het weet voel je je helemaal thuis in de wereld van de 
wiskunde. Je kan dan zelf moeilijke problemen beginnen 
oplossen, en je begint plezier te scheppen in het eureka-
gevoel dat je krijgt wanneer je daarin slaagt. 

Wiskunde is de taal van de wetenschap, en op die manier 
ook de meest zuivere van alle wetenschappen. De opleiding 
is echter niet zo eng als je zou kunnen vermoeden. Als je 
wiskunde studeert, dan studeer je niet énkel wiskunde: je 
krijgt sowieso een stevige basiswetenschappelijke vorming, 
en dankzij het minorensysteem in de bachelor wiskunde 
kan je je verder verdiepen in een andere wetenschap 
naar keuze: fysica, informatica, economie, biologie, … 
Al deze wetenschappen interageren bovendien op een 
interessante manier met de wiskunde en bieden dus heel 
wat mogelijkheden naar de toekomst toe: denk maar aan 
econometrie, bio-informatica, wiskundig modelleren, … De 
wiskunde zelf biedt ook voldoende diversiteit: naast de heel 
zuivere wiskundevakken, zoals die uit de takken algebra en 
analyse, komen er ook meer toepassingsgerichte vakken 
aan bod, zoals fysisch geïnspireerde vakken en statistische 
vakken. Met wiskunde kan je alle kanten op. Roger Bacon zei: 
"For the things of this world cannot be made known without 
a knowledge of mathematics"… en ik ben er alvast van 
overtuigd dat hij gelijk heeft.
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In Beeld: informatica

Informatica stuurt onze wereld 

De complexiteit en de hoeveelheid informatie die in ons 
multimediaal tijdperk wordt opgeslagen is gigantisch. Naast 
tekstuele informatie, wordt ook beeld- en geluidsmateriaal 
digitaal opgeslagen en verwerkt. Het internet zorgt er ver-
volgens voor dat we die informatie overal ter wereld kunnen 
aanbieden. Dit alles maakt dat we onze krant elektronisch 
kunnen lezen, dat we onze bankrekening van thuis uit kun-
nen beheren, dat we vakanties via het internet kunnen boe-
ken, dat we onze favoriete muziek kunnen downloaden, … 
De mogelijkheden van deze technologische (r)evolutie lijken 
grenzeloos. Nieuwe en betere internettoepassingen zullen 
de komende jaren dan ook als paddenstoelen uit de grond 
schieten.

Achter de schermen van al deze toepassingen draait de soft-
ware. Diverse factoren zorgen voor een steeds toenemende 
complexiteit in de ontwikkeling van softwaresystemen. 

Op de eerste plaats is er de stijgende complexiteit van de 
toepassingen zelf. Een tweede factor is een integratie van 
technologieën: een modern softwaresysteem combineert 
aspecten van elektronische netwerken, databanken, artificiële 
intelligentie, numerieke berekeningen, grafische beeldver-
werking, … Tenslotte worden steeds hogere eisen gesteld aan 
de kwaliteit van operationele softwaresystemen. Naast een 
correcte werking moet een modern softwaresysteem 24u per 
dag beschikbaar zijn, bestand zijn tegen pogingen tot inbraak, 
snel en efficiënt werken, eenvoudig aangepast en uitgebreid 
kunnen worden, makkelijk in gebruik zijn, … Deze toenemen-
de complexiteit veroorzaakt een steeds grotere vraag naar 
hooggeschoolde informatici op de arbeidsmarkt.

Wil je de kennis en vaardigheden verwerven die de infor-
matica gebruikt, dan kan je terecht bij de opleidingen tot 
bachelor in de informatica en tot master in de informatica 

Informatica is onmisbaar bij het sturen van allerlei complexe processen die onze samenleving leefbaar houden. 
Moderne softwaresystemen combineren daarbij diverse technologieën. Een voorbeeld: Vlaanderen heeft 
momenteel concrete plannen om een wegenvignet op te leggen aan alle weggebruikers. Voor dit systeem wordt 
een netwerk van digitale camera’s uitgebouwd. Centrale computers identificeren voertuigen en hun bestuurders 
op de doorgestuurde beelden. Zij raadplegen vervolgens een centrale databank op zoek naar een legitiem 
wegenvignet.
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aan de K.U.Leuven. De driejarige bacheloropleiding richt zich 
op de fundamenten van de discipline. Heel wat aandacht 
gaat daarbij naar het ontwikkelen van programma’s. In een 
academische opleiding in de informatica gaat de aandacht 
niet in eerste instantie naar het aanleren van specifieke pro-
grammeertalen; de nadruk ligt op het verwerven van inzicht 
in de algemene principes die gehanteerd worden bij het 
ontwikkelen van complexe softwaresystemen. Mede daar-
door is een universitair geschoold informaticus voldoende 
gewapend om de snelle evolutie in het domein blijvend op 
te volgen. Omdat informatici moeten beschikken over een 
sterk vermogen tot redeneren, gaat in de bacheloropleiding 
ook de nodige aandacht naar wiskundige fundamenten. 
Uiteraard leer je ook hoe computers intern in mekaar zitten 
en leer je besturingssoftware en computernetwerken realise-
ren. De bacheloropleiding in de informatica wordt aangevuld 
met een reeks minoren, waarin je wat dieper kan ingaan 
op andere domeinen binnen de wetenschappen (fysica, geo-
grafie, biotechnologie, …) of waarin je reeds kan proeven van 
bepaalde specialisaties binnen de informatica.

In de tweejarige master in de informatica kan je je verder 
verdiepen in één van de specialisaties binnen de informatica. 
De Vlaamse universiteiten hebben in onderling overleg 8 
specialisaties weerhouden. Niet minder dan 7 van deze spe-
cialisaties worden aangeboden aan de K.U.Leuven. Als mas-
terstudent kies je geheel of gedeeltelijk voor één specialiteit. 
Het studieprogramma biedt daarnaast voldoende ruimte om 
ook kennis te maken met andere specialisaties. Loodrecht op 
deze 7 specialisaties staan 3 profielen, die je specifiek voor-
bereiden op een job in het onderwijs, in het onderzoek of in 
het bedrijfsleven.

De opleidingen informatica aan de K.U.Leuven worden 
verzorgd door meer dan 30 professoren, 25 postdocto-
rale onderzoekers en 140 assistenten-onderzoekers. Het 
Departement Computerwetenschappen is daarmee veruit het 
grootste in Vlaanderen. Een gemotiveerd korps van profes-
soren en onderwijsondersteuners zal je leren computerpro-
gramma’s te ontwerpen, problemen te analyseren, patronen 
te herkennen, oplossingen te structureren, in groep te over-
leggen, en dat alles concreet uit te voeren in een uitgebreid 
en modern computerpark.

Lucie Van Hove

2e Bachelor Informatica
Wegens interesse in exacte wetenschappen koos ik twee 
jaar geleden voor de opleiding informatica. Ik had geen 
voorkennis in verband met programmeren, maar het 
probleemoplossend denken en het feit dat je keuzevakken 
hebt die je kan invullen met vakken uit andere disciplines 
van de wetenschap trokken me wel aan. En ik heb er nog 
geen spijt van gekregen.

De vrees van mijn familie dat ik hele dagen achter 
de computer zou moeten zitten, bleek ongegrond. 
Integendeel, het eerste jaar wordt direct gebruikt om een 
wiskundige basis te leggen, die later goed van pas komt 
bij meer theoretische vakken. De basisprincipes van het 
programmeren en van bepaalde computerprogramma's 
worden aangeleerd, zodat iemand zonder voorkennis geen 
nadelen ondervindt. En als ik dan toch een probleem had, 
dan was er altijd het monitoraat om mij uit de nood te 
helpen. In het tweede jaar wordt er meer verdiept in de 
informatica en krijg je ook de keuze tussen verschillende 
minoren. Zoals de meeste studenten koos ik voor algemene 
verbreding.

Leuven is natuurlijk meer dan studeren alleen. Toen ik 
hier toekwam als onwetende eerstejaars werd ik direct 
opgevangen door de eerstejaarswerking van Wina, de 
faculteitskring voor studenten wiskunde, informatica 
en fysica. Zij hebben ons rondgeleid op de campus, 
toonden ons waar we onze boeken konden gaan halen en 
introduceerden ons in het studentenleven. Later volgden 
er nog veel leuke activiteiten zoals cantus, verkoop, doop, 
filmavondjes, … Voor iedereen wat wils dus!
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In Beeld: fysica

Via modern onderwijs de helling af

De hoofddoelstelling van het practicum is de studenten 
te laten proeven van de praktijk van het wetenschappelijk 
onderzoek. Het uitgangspunt daarbij is een fysisch fenomeen 
waarmee de studenten eerst proefondervindelijk kennisma-
ken, waarna ze hun meetresultaten inpassen in bestaande 
– en mogelijk nieuwe! – theoretische modellen. Concreet 
wordt er gewerkt rond de wrijvingskrachten die inwerken op 
een fietser als die van een helling bolt.

Voorafgaand aan de eerste sessie worden de studenten inge-
deeld in groepjes van een vijftal personen en moeten ze een 
publicatie verwerken die te maken heeft met de probleem-
stelling. Ze worden aangemoedigd om ook zelf bijkomende 
literatuur op te zoeken (bv. wrijvingskrachten bij wielrenners, 
formule één, …).

Tijdens de eerste sessie voeren de studenten dan in de vrije 
natuur hun experimenten uit. Ieder groepje krijgt een andere 
vraagstelling. Een helling in Heverlee-bos wordt gedurende 
een halve namiddag omgetoverd tot een waar testcircuit, 
waarop de studenten onder verschillende omstandigheden 
naar beneden razen (bv. zonder en met beginsnelheid, alleen 

of met meerderen op één fiets, met extra windvang, …). Een 
elektronische eenheid, achter op de fiets gemonteerd, meet 
de afgelegde weg (in fietswielomtrekken!) als functie van de 
tijd. 

Daarnaast wordt een aantal noodzakelijke gegevens 
opgemeten (doorlopen hoogteverschil, windsnelheid, hellings-
hoek, …).  

Tijdens de daaropvolgende drie sessies krijgen de studenten 
de kans om in de practicumzaal hun meetresultaten (via 
softwarepakketten) te vergelijken met verschillende fysische 
modellen. De bedoeling is om enerzijds een beter begrip te 
verwerven van de natuurkundige achtergrond gekoppeld aan 
het experiment en anderzijds analyserende vaardigheden in 
te oefenen. Binnen elk groepje wordt een verdeling van het 
werk gekoppeld aan een nauwe samenwerking. 

Op het einde van de derde sessie kunnen de studenten hun 
resultaten en conclusies verwerken in een wetenschappelijke 
poster die gepresenteerd wordt tijdens de laatste zitting op 
een heuse postersessie. 

Die postersessie vond dit jaar plaats in de inkomhal van de 
Campusbibliotheek Arenberg. Ieder groepje gaf toelichting 
bij zijn werk. De inhoudelijke resultaten werden niet alleen 
besproken met de begeleiders van het practicum, maar ook 
met de studenten van de tweede bachelor fysica, die met hun 
ruimere kennis én vanuit hun eigen ervaring met dit practi-
cum, een ideaal publiek van ‘peers’ vormden. Op deze manier 
werden de studenten van het eerste jaar wiskunde en fysica 
geconfronteerd met een authentieke taak, met name het uit-

Pieter Caris, Onderwijsondersteuning Faculteit Wetenschappen

In deze tekst willen we aantonen hoe we inspelen op de moderne vereisten van het onderwijs. Het practicum 
Algemene natuurkunde I, dat gegeven wordt door professor Paul Janssen in eerste bachelor wiskunde en fysica 
(eerste semester), wordt dit jaar opnieuw op deze manier ingericht.
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denken, opzetten, uitvoeren en presenteren van wetenschap-
pelijk onderzoek. 

Vooral met betrekking tot dit ‘leren presenteren’ ging er ook 
aandacht naar vormgeving en presentatie, aspecten die niet 
alleen door de begeleiders beoordeeld werden, maar ook door 
de studenten van tweede bachelor, die dit kaderden in het 
opleidingsonderdeel Communicatie en presentatie, met als 
titularis professor Kristiaan Temst.

Verder was er ook aandacht voor de metacognitieve vaardig-
heden van de studenten. Onder meer voor dit onderdeel 
van het practicum werd samengewerkt met Ellen Danckaert, 
medewerkster op een OOF-project van de Associatie 
K.U.Leuven over competentiegericht onderwijs (OOF 2005/08 
‘Door-groei naar competenties in practica’ – http://ingenieur.
kahosl.be/projecten/competenties) en Annemie Vermeyen en 
Johan Van den Bossche, docenten fysica aan de Katholieke 
Hogeschool Sint-Lieven. Iedere eerstejaars kreeg de opdracht 
om even te reflecteren over de eigen competenties en de 
prestaties van de groepsleden. Hiermee werd getracht de 
studenten een beeld te geven van hun eigen mogelijkheden 
en hun positie binnen de groep. Na het invullen van een indi-
viduele beoordelingsfiche voor zichzelf en hun groepsleden, 
bespraken de studenten hun beoordeling onderling in hun 
groepje en werd een evaluatiefiche over het team opgesteld 
en ingediend.

Tot slot werden ook voor het publiek van de postersessie, de 
begeleiders en de tweedejaarsstudenten, evaluatieformulieren 
voorzien. Voor de tweedejaars kaderde deze evaluatie zoals 
hoger vermeld binnen het opleidingsonderdeel Communicatie 
en presentatie, maar ze wordt ook gebruikt om de studenten 
van de eerste bachelor feedback te geven op hun werk.

Zoals blijkt, worden in dit practicum talrijke moderne onder-
wijsaspecten geïntegreerd. Aandacht voor het verwerkings-
proces van de student, de uitvoering van authentieke taken 
en het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden passen 
binnen het concept van begeleide zelfstudie. Samenwerking 
over de opleidingsjaren en opleidingsonderdelen heen is 
typerend voor de flexibilisering van het hoger onderwijs. De 
bundeling van kennis en expertise uit verschillende instel-
lingen van de associatie is een logische en bedoelde stap die 
voortvloeit uit de reorganisatie van het onderwijslandschap. 
Dit practicum kan daarom gezien worden als een mooi voor-
beeld van modern onderwijs.

Daniel Mayerson

De opleiding fysica aan de K.U.Leuven kreeg na 
een grondige evaluatie door een internationale 
visitatiecommissie een uitstekend rapport: lees 
meer in de nieuwsrubriek op wet.kuleuven.be !

2e Bachelor Fysica
Fysica! De basis van alles: de verklaring van hoe alles werkt, 
de beschrijving van hoe alles ineenzit, de voorspelling van 
wat er allemaal gaat gebeuren … Waarom zou je eigenlijk 
niet fysica gaan studeren?
 
Zoals je al wel kan raden, ik heb gekozen om fysica te 
studeren – en ik heb er zeker geen spijt van! Het eerste 
jaar dat je meemaakt als student(e) fysica beland je 
van het ene spannende verhaal in het andere (en de 
daaropvolgende jaren ook wel natuurlijk). Zo kun je bv. 
na een paar maanden studeren al tot held van je lokale 
stamcafé worden uitgeroepen door bv. de draaibeweging 
van een tol perfect te verklaren aan elke aanwezige. Vanaf 
de eerste momenten van de opleiding komen zowel de 
trouwe theoreten als de exacte experimenters aan hun 
trekken, in alle vakken krijg je een leuke afwisseling van 
pure theorie en praktische toepassing op de werkelijkheid. 
Ook de nodige practica ontbreken niet in de loop van de 
jaren, waar je (min of meer) vrij wordt losgelaten op een 
zeker fysisch probleem dat je moet onderzoeken. Je hoort 
het dus, als student(e) fysica verveel je je geen moment!
 
Ook wanneer je niet op de schoolbanken zit, amuseer je je 
als student te pletter. Daar zorgt onze kleine maar geweldig 
gezellige studentenvereniging Wina wel voor. Je wordt als 
eerstejaars vanaf de eerste week al onmiddellijk overspoelt 
met activiteiten, die gaan van een drankje op de Oude 
Markt tot een echt studentikoze cantus. De watten liggen 
dus al volop klaar, het enige wat je moet doen is jezelf er in 
gaan leggen …
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In Beeld: geografie

Geografie, een interdisciplinaire wetenschap

Geografie is een erg veelzijdig vakgebied dat zich situeert op 
het raakvlak van natuurwetenschappen, menswetenschappen 
en technologie. Geografen bestuderen fysische processen die 
het landschap vormen en het milieu bepalen zowel op glo-
bale als op lokale schaal. Ze onderzoeken ook het complexe 
samenspel van sociale, economische en politieke factoren dat 
de omgeving waar de mens zijn activiteiten ontplooit zijn 
typische ruimtelijke structuur geeft. Bovendien analyseren ze 
de problemen die het gebruik van de ruimte met zich mee-
brengt. Daarbij denken we aan veranderingen in het fysische 
milieu zoals zeespiegelstijgingen, globale opwarming van de 
aarde, bodemerosie en verwoestijning. Maar ook maatschap-
pelijke ontwikkelingen van de problematiek rond globalisatie 
en de groter wordende kloof tussen de rijkste en de armste 
landen, tot de dagelijkse verkeerschaos en het racisme in de 
straat: ze kunnen niet grondig genoeg begrepen worden zon-
der een geografische invalshoek.

Om fysische en ruimtelijke processen in detail te kun-
nen bestuderen en in kaart te brengen, doen geografen 
een beroep op moderne technieken voor het verzamelen, 
analyseren en voorstellen van geografische informatie. 
Aardobservatie vanuit satellieten speelt hierbij een steeds 
belangrijkere rol. Geografen ontwikkelen ook modellen die 
toelaten complexe interacties tussen omgevingsfactoren 
beter te begrijpen en evoluties te voorspellen. De inzichten 
die dit oplevert liggen aan de basis van een verantwoord en 
duurzaam beheer van het landelijk en stedelijk milieu.

Aan de K.U.Leuven kan je de opleidingen bachelor in de geo-
grafie (180 sp) en master in de geografie (120 sp) volgen. Het 
bachelorprogramma biedt je een uitgebalanceerde opleiding 
tot allround geograaf. Naast een stevige basis in de humane 
en de natuurwetenschappen maak je kennis met de belang-
rijkste geo-disciplines en verwerf je inzicht in de processen 
die het fysische en sociale milieu bepalen. Je raakt vertrouwd 
met de specifieke analysemethoden en –technieken die 
eigen zijn aan het geografisch onderzoek en leert concrete 
maatschappelijke en milieuproblemen vanuit een ruimtelijke 
invalshoek analyseren.

Het masterprogramma in de geografie laat een verdere pro-
fessionalisering toe en biedt je de mogelijkheid om je te spe-
cialiseren in een specifiek onderzoeksdomein: “Terrestrische 
ecosystemen en global change”, “Ruimtelijke analyse van 
de omgeving” of “Stadsgeografie”. Je rondt je masteroplei-
ding af met een gedeelte eigen wetenschappelijk onderzoek 
(masterproef) dat in vele gevallen aansluit bij lopende onder-
zoeksprojecten in binnen– of buitenland van de Afdeling 
Geografie. De tweejarige master in de geografie wordt geor-
ganiseerd in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel. 
Deze interuniversitaire opleiding, die uniek is in Vlaanderen, 
heeft als groot voordeel dat je tijdens je opleiding een beroep 
kan doen op een brede waaier aan expertise in de verschil-
lende disciplines van het geo-onderzoek dat aan de twee 
universiteiten aanwezig is.

Ben je gefascineerd door de levensloop van een Alpengletsjer of door de opwarming van de aarde door het 
klimaat en de veranderingen in het milieu? Word je geboeid door de mozaïek van etnische buurten in grote 
steden of wil je het fijne weten van het vestigingsgedrag van wereldwijd opererende multinationals? Of wil je 
weten hoe je de omgeving het best in kaart kan brengen en hoe je kaarten kan gebruiken om betere beslissingen 
te nemen? Dan is een universitaire opleiding Geografie misschien wel iets voor jou! 

Klimaatscenario’s voor de toekomst volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change 
(2001) A2 scenario: het verschil in temperatuur tussen de periode 2071-2100 en 1961-1990. 
In de bacheloropleiding geografie staat het basisvak weer– en klimaatkunde voor ieder-
een op het programma. In de masteropleiding geografie kan je je verder specialiseren in 
weer– en klimaatkunde.

Buurten in moeilijkheden in het 
stadsgewest Leuven-Brussel. 
De masteropleiding geografie 
biedt een specialisatietraject 
“Stadsgeografie” aan.

Studenten karteren het landgebruik 
aan het Balatonmeer (Hongarije). 
Een groot aantal studenten verblijft 
tijdens de masteropleiding geografie 
enkele weken tot maanden in het 
buitenland in het kader van de mas-
terproef.
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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. ‘s Namiddags start de les 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 geblazen! Het 
examen zou enkel uit oefeningen bestaan. 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 met practica van Chemie. In totaal 7u 
op 1 dag dus. Je wordt dat wel eens beu, maar het zal wel 
meevallen.

Woensdag 
Er is geen les. Vanaf het 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. Nadien 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 op vrijdag in de voormiddag, 
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.

De week van Tom 
Hoe gaat het er nu echt aan toe in het eerste jaar Geografie? Student Tom de Bruyn hield voor ons een weekagenda bij.

STUDENTENKRING: MERKATOR 

Kom je geografie studeren, dan sta je er zeker niet alleen 
voor. Naast het studeren en het volgen van de lessen is 
er ook nog dé studentenkring voor Leuvense geografen: 
Merkator! Ook al 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 met Merkator proberen 
we je dan ook zo goed mogelijk op te vangen. Zo krijg 
je van ons een rondleiding en leren we je 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 ‘feestje’ 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 je 
studiemateriaal en beantwoorden onze website en 
ons maandblad: ‘Het Merkatorke’ al je vragen. De 
presessen en hun presidium zetten hun beste beentje 
voor om het iedereen zo aangenaam mogelijk te 
maken. En met succes: 
Merkator als gezelligste 
studentenkring van Leuven: 
een understatement!  
 

www.merkator.be
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In Beeld: geologie

Waarheen met onze planeet?

Om hierop te kunnen antwoorden, moet je eerst begrijpen 
hoe onze planeet echt werkt. Je moet trachten te doorgron-
den wat juist de wisselwerking is tussen de dynamische 
processen die zich binnenin de aarde afspelen en de proces-
sen die zich in de atmosfeer afspelen, hoe het leven op aarde 
onlosmakelijk verbonden is met de interne dynamiek en de 
steeds veranderende natuurlijke omgeving. En dit is nu pre-
cies wat je kunt bereiken wanneer je geologie komt studeren 
aan de K.U.Leuven. Geologie studeren is immers een weten-
schappelijke zoektocht ondernemen naar de ‘convenient 
truth’ over hoe het ‘systeem aarde’ werkt, naar het hoe en 
waarom van het delicate evenwicht tussen de geosfeer, bios-
feer, hydrosfeer en atmosfeer.

Een goed begrip van de wijze waarop onze planeet werkt, 
vormt de kern van elke duurzame ontwikkeling van onze 
natuurlijke leeromgeving. Vandaar dat de geoloog hierin een 
onmiskenbare rol speelt. 4,55 miljard jaar aardse geschiedenis 
is zijn speelveld. Als meester van die onmetelijke tijd heeft 
hij de sleutel in handen voor de toekomst. Door te kijken 
in het “diepe” verleden van de aarde zal hij niet alleen een 
antwoord kunnen geven op de actuele problemen rond kli-

maatopwarming, milieu of energievoorziening, maar zal hij 
vooral kunnen voorspellen wat de toekomst zal brengen. ‘The 
past is the key to the future’. 

Geologie: (n)ooit van gehoord?
In het aanbod van de Faculteit Wetenschappen is de bachelor 
in de geologie misschien een grote onbekende. Maar ook in 
verschillende andere studierichtingen van de faculteit krijg je 
het opleidingsonderdeel Geologie aangeboden als verplicht 
vak of als keuzevak. Je stelt je hierbij misschien vragen of je 
wel voldoende voorkennis hebt voor Geologie als vak of als 
studierichting. Science@leuven ging te rade bij Berthe Taes, 
lerares Aardrijkskunde in het Sint-Martinuscollege te Overijse 
en lid van de resonantiegroep Geologie/Geografie:

“We kunnen je geruststellen: om het opleidingsonderdeel 
Geologie te kunnen volgen wordt er geen specifieke voorken-
nis verondersteld. Dat betekent dat de basisbeginselen in de 
lessen worden aangebracht. Tot die conclusie zijn we in de 
resonantiegroep, bestaande uit geologen die leraar aardrijks-
kunde zijn, gekomen nadat we het cursusmateriaal Geologie 
van het eerste bachelorjaar hebben doorgenomen.”

Het voorbije jaar stond ontegensprekelijk in het teken van het klimaat met een hete zomer en een boterzachte 
herfst. Maar ook en vooral met onheilsberichten over afsmeltende ijskappen, bedreigde ijsberen, orkanen, … 
Misschien heb je ook Al Gores klimaatfilm ‘An inconvenient truth’ gezien en ben je geschrokken van al 
de rampspoed die ons in de nabije toekomst te wachten staat. Maar gaat onze planeet ook echt naar de 
verdoemenis?
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“Toch nog twijfels? Dan moet je ook weten dat je in het vak 
aardrijkskunde in de derde graad al met heel wat geologische 
onderwerpen hebt kennis gemaakt. Denk maar aan thema's 
als de opbouw van de aarde, de platentektoniek, de geolo-
gische tijdschaal, de gesteenten, de geologie van België. En 
misschien heeft jouw leraar nog meer geologische thema's 
aangebracht en/of uitgediept dan het programma oplegt. 
Hoe dan ook: geologie is voor jou minder onbekend dan je 
misschien denkt!”

Een eerste lichting
Dit jaar studeren de eerste bachelors in de geologie af. 
Zij zullen als eersten het volledig vernieuwde driejarige 
bachelorprogramma in de geologie met succes hebben door-
lopen en zijn dan ook het best geplaatst om je te vertellen 
of het de moeite loont om geologie te komen studeren in 
Leuven. Drie jaar lang hebben zij van een brede natuurweten-
schappelijke basisopleiding kunnen genieten. Een grondige 
kennis van de biologie, chemie en fysica is immers meer dan 
nodig om alle processen die zich in en op aarde afspelen 
te begrijpen. Daarnaast hebben zij ook een stevige training 
gekregen in alle geologische basisdisciplines, zoals mineralo-
gie, petrologie, paleontologie, tektoniek, sedimentologie, stra-
tigrafie, geofysica, geochemie, hydrogeologie, … Zij hebben 
geologische vaardigheden verworven op het terrein, achter 
de microscoop en in het laboratorium. Ten slotte hebben zij 
ten volle gebruik kunnen maken van de keuzemogelijkheden 
die wij de bachelorstudenten aanbieden tijdens hun opleiding 
om hun wetenschappelijk gezichtsveld zo ruim mogelijk te 
houden. Naast geologie kunnen de studenten zich immers 
nog specialiseren in biologie, geografie, fysica, chemie of 
informatica.
Deze nieuwe bachelors in de geologie staan nu klaar om 
ofwel het beroepsleven in te trekken en zich verder binnen 
een bedrijf te vervolmaken, ofwel een nieuwe uitdaging aan 
te gaan en het gloednieuwe masterprogramma in de geologie 
aan te vatten.

Een uitdagend masterprogramma
Het komende academiejaar starten we immers ook aan het 
nieuwe tweejarige masterprogramma in de geologie. In dit 
masterprogramma ligt nog meer de nadruk op de vorming 
van geologen die een uitgesproken visie hebben op het duur-
zame gebruik en beheer van de ondergrond en zijn natuur-
lijke rijkdommen. Uitgaande van de brede natuurwetenschap-
pelijke basis die je hebt meegekregen in de bacheloropleiding, 
verwerf je in het masterprogramma diepere inzichten in de 
processen die de aarde in al haar dimensies en op verschil-
lende tijdschalen beïnvloeden. Bijzondere aandacht gaat uit 
naar de toepassing van deze geologische kennis in economi-
sche en maatschappelijke vraagstukken.
Het masterprogramma is nauw verbonden aan het onderzoek 
binnen de afdeling Geologie. Door mee te draaien in een 
onderzoeksgroep word je opgeleid tot een expert in één van 
de drie onderzoeksdomeinen, namelijk Toegepaste geologie & 

mineralogie, Biogeologie of Geodynamica & geofluïda.
Met een master in de geologie heb je in elk geval heel wat 
vooruitzichten op de arbeidsmarkt, ongeacht je specialisatie. 
Je vervult zowel technische, onderzoeks- als management-
functies en kunt terecht in onder meer studiebureaus, in de 
industrie, in overheidsinstellingen of in het onderwijs.

Geologie binnen de Geografie: zeker een verrijking!
In het vernieuwde bachelorprogramma aan de Faculteit 
Wetenschappen is het mogelijk je keuzepakket zodanig te 
kiezen, dat het mogelijk wordt een andere master te gaan 
volgen dan de bachelor waarvoor je initieel gekozen hebt. 
Alexander Vandecaveye en Elisabeth Gérardy ronden momen-
teel hun derde bachelorjaar in de geografie af en hebben een 
minor geologie gekozen. We vroegen hen of ze nog steeds 
tevreden zijn van deze keuze:

“De reden waarom wij als geografiestudenten voor de minor 
geologie hebben gekozen tijdens onze bacheloropleiding, 
lijkt ons een evidentie wanneer je je wilt richten op aardwe-
tenschappelijke onderwerpen binnen de fysische geografie. 
Verder is de minor geologie zeer interessant omdat het een 
compleet geologisch vakkenpakket inhoudt. Zo krijgen we 
een aaneensluitend geheel van vakken waarin je een geologi-
sche kijk verwerft en de basis van de geologie leert.”
“We vinden het eigenlijk logisch dat je je als geograaf in de 
geologie verdiept om zo een meer volledig beeld te vergaren 
van de fysische processen die het landschap vormen. Ook 
omgekeerd geldt dit verband natuurlijk: kennis van de geo-
grafie is ook nuttig voor de geologie. Vanuit dat gezichtspunt 
is het ook zinvol om met onze basis in de geografie verder te 
studeren in de geologie. We denken er dan ook aan ons in te 
schrijven voor een master in de geologie.”

STUDENTENKRING: GEOS 

Geologie is niet alleen één van de interessantste richtingen 
van de universiteit, maar deze studie heeft ook één van de 
kleinste en gezelligste studentenkringen. GEOS heet nieuwe 
studenten en sympathisanten dan ook van harte welkom 
en zal jullie niet alleen begeleiden op het gebied van 
studie (cursussen, infoboekjes, peter en meter, geologische 
uitstappen, …), maar ook zorgen voor voldoende afleiding 
en ontspanning (feestjes, films, cantussen, gezelligheid op 
die geologische uitstappen). Omdat er maar ongeveer 80 
studenten in alle vier – binnenkort vijf – jaren zitten, vormt 
GEOS een hechte groep. Als je 
vragen hebt over om het even 
wat, aarzel niet om iemand van 
ons aan te spreken, of neem 
eens een kijkje op onze website 
en meld je aan op het forum: 
www.geol.student.kuleuven.be.
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In Beeld: biologie

De wetenschap van het leven  

Structuur van de opleiding
De opleiding tot bioloog werd grondig herwerkt. Het eerste 
bachelorjaar start met de cursussen “Celbiologie en bioche-
mie” en “Genetica” waarin de bouw en werking van cellen 
wordt uitgelegd en dieper wordt ingegaan op essentiële 
macromoleculaire en genetische aspecten. In het tweede 
semester geven de vakken “Bouw en functie van planten” 
en “Bouw en functie van dieren” inzicht in processen en 
structuren op niveau van de organismen en wordt met een 
basiscursus “Inleiding in de ecologie en evolutie” ingegaan 
op de relatie tussen organismen en hun omgeving. In het 
tweede en derde jaar wordt er gaandeweg meer aandacht 
besteed aan biologische kerndisciplines, met vakken rond 
diversiteit (planten, dieren en micro-organismen) en ecologie 
(Ba2), moleculaire biologie en fysiologie (Ba3, eerste semes-
ter), en dynamische processen zoals ontwikkeling, evolutie 
en natuurbehoud (Ba3, tweede semester). Na de bachelor-
opleiding van drie jaar ben je klaargestoomd voor verdere 
specialisatie in een aansluitende masteropleiding. Binnen 

de opleiding tot master in de biologie kan je kiezen uit ver-
diepende en gespecialiseerde vakken in de kennisdomeinen 
Ecologie en natuurbehoud, Evolutiebiologie en biodiversiteit, 
Integratieve fysiologie en Moleculaire celbiologie. 

De bacheloropleiding in de biologie biedt ook mogelijkheden 
om een masterprogramma te volgen in verwante richtingen. 
Zoals vermeld is de biologie een intrinsiek sterk interdiscipli-
naire wetenschap, en daar is in de opleiding ernstig rekening 
mee gehouden. Als je bijvoorbeeld voor een minor geologie 
kiest tijdens je bacheloropleiding biologie, kan je nadien 
doorstromen naar ofwel de master in de biologie, ofwel de 
master in de geologie. In beide gevallen heeft je diploma een 
interdisciplinaire meerwaarde, en via het door jou gekozen 
traject kan je aldus je eigen accenten leggen. Andere mino-
ren zijn geografie, biochemie & biotechnologie, chemie, en 
fysica. Daarnaast geeft de bacheloropleiding in de biologie 
ook rechtstreeks toegang tot een aantal gespecialiseerde 
masteropleidingen zoals de master in de milieuwetenschap-

Gedreven door nieuwsgierigheid in de diversiteit en het functioneren van levende organismen

Een bioloog is 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 via evolutie. 
Biologisch onderzoek heeft meestal als eerste drijfveer de nieuwsgierigheid, vertrekkende van vragen die 
zich stellen op moleculair-cellulair niveau, op het niveau van het individuele organisme, of op het niveau 
van populaties, gemeenschappen of ecosystemen. Ondanks het feit dat biologisch onderzoek vaak start van 
fundamenteel-wetenschappelijke vraagstellingen, leidt biologisch onderzoek vaak tot belangrijke doorbraken en 
innovaties met een sterke maatschappelijke impact en meerwaarde. Dat de natuur een belangrijke inspiratiebron 
is voor innovatie hoeft niet te verwonderen, omdat evolutie vele 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. Een opleiding tot bio-informaticus bv. 
creëert dan een belangrijke meerwaarde. 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-masteropleiding, en dat is een belangrijke troef, 
omdat je zo een opleiding kan volgen op maat van je eigen interesses.
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pen, 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 overeen-
komende masteropleidingen, maar bieden uiteraard opnieuw 
die belangrijke interdisciplinaire meerwaarde die een bijzon-
dere troef kan zijn in je latere loopbaan (cfr. theoretische 
biologie, bio-informatica). 
Je ziet het, mogelijkheden genoeg. Aan jou de keuze!

Studentenprofiel
Wellicht heb je vragen rond je vooropleiding en je slaagkan-
sen voor een bachelor in de biologie. Het is natuurlijk moeilijk 
op deze vragen een exact antwoord te formuleren, al was 
het maar omdat vooral motivatie en inzet een sleutel zijn 
tot succes. Wel kunnen we stellen dat biologie studeren in 
de eerste plaats een ruime belangstelling vereist voor exacte 
wetenschappen. Een goede voorkennis via een gedegen 
wetenschappelijke vorming in het secundair onderwijs kan 
het eerste jaar vergemakkelijken. Toch mag het belang van 
die voorkennis enigszins gerelativeerd worden, omdat in de 
loop van de eerste weken voor de meeste opleidingsonder-
delen de leerstof van het secundair wordt herhaald. Verder 
zijn nauwkeurigheid, observatievermogen en taalvaardigheid 
belangrijke troeven, want tijdens je opleiding zal je moeten 
leren wetenschappelijke informatie te verzamelen, analyseren 
en rapporteren.

Beroepsuitwegen
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. Ze verrichten funda-
menteel of 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 terechtkomt 
hangt natuurlijk ook van jezelf af, maar één zaak is zeker, 
de opleiding biologie biedt meer dan ooit tevoren een ruim 
potentieel. Biologische kennis en toepassingen ervan hebben 
een indringende impact op alle geledingen van de maat-
schappij, en het maatschappelijk belang van zowel molecu-
lair-cellulaire biologie als ecologie en diversiteitsonderzoek 
groeit spectaculair.

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 lite-
ratuur of voor de oertraditionele studentengebruiken zoals 
een cantus: bij BIOS zal je steeds aan je trekken komen.

In feite kan je de activiteiten van BIOS opdelen in drie grote 
groepen: er is de vertegenwoordiging, de dienstverlening 
en uiteraard ook de 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 niveaus zijn (aangaande 
onderwijs, kringcoördinatie, departement, faculteit en 
sociaal aspect). Het tweede luik in de activiteit van BIOS is 
dat van de dienstverlening. Als individu zou het in de stu-
dentenwereld vaak moeilijk zijn om het hoofd boven water 
te houden. Dit vooral op gebied van studiemateriaal. Denk 
daarbij maar aan handboeken, cursussen en 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 eerstejaars-
student, het organiseren van een abituriëntendag en de 
onthaaldagen bij het begin van het jaar. Het derde en waar-
schijnlijk 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. 
Meer info: www.bios.student.kuleuven.be
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In Beeld: biochemie & biotechnologie

Leer eens een biomolecule produceren 

De Faculteit Wetenschappen aan de K.U.Leuven heeft geko-
zen voor een brede vorming. Zo beschik je nog over 40 stu-
diepunten, 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. 

Voor elk wat wils 
Bijvoorbeeld, indien je erg moleculair geïnteresseerd bent ligt 
het voor de hand je keuzepakket op te nemen uit de oplei-
ding chemie. 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 functioneren, en kies je best een pakket uit 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 in de biochemie & biotechnologie. Dit 
is het geval voor de minoren scheikunde, biologie, fysica en 

geologie. De andere combinaties (wiskunde, geografie) geven 
geen rechtstreekse toegang tot een tweede masteropleiding. 

De bacheloropleiding biochemie & biotechnologie is gradueel 
opgebouwd. In het eerste jaar maak je kennis met de basis 
van biochemie & biotechnologie in het vak Celbiologie en 
biochemie, en het vak Bio-organische chemie. Daarnaast 
krijg je ook basisvakken 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 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 biolo-
gie, maar de andere minoren worden ook werkelijk gekozen. 
Zo kan je binnen je discipline nog eigen accenten aanbren-
gen. Kies je voor de opleiding biochemie & biotechnologie, 
dan heb je een degelijke basis nodig op vlak van positieve 
wetenschappen. Deze wordt vooral opgebouwd in het eerste 
bachelorjaar. Natuurlijk is een goede wetenschappelijke vor-
ming in het middelbaar onderwijs een belangrijk voordeel. 
Bovendien ben je geïnteresseerd in biologische fenomenen 
op moleculair niveau en heb je belangstelling voor de creatie 
en exploratie van nieuwe moleculen met biologische relevan-
tie. Het werken in een laboratorium spreekt je aan want de 
opleiding is ook op praktische ervaring gericht. 

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. 
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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, de planten en de dieren. Deze substruc-
turen 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 cel-
len 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 tot bijzonder grote molecules, zoals die-
gene die de dragers zijn van de erfelijke eigenschappen. In 
de cursus wordt uiteengezet hoe eigenschappen van orga-
nismen 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 functie 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 (bij-
voorbeeld de ontwikkeling van antibiotica, vaccins, groeihor-
monen, insuline, enzymes, kunstbloed, in vitrofertilisatie, …), 
de agrarische sector (veredeling van gewassen en rassen, 
productie van groeiregulatoren, veevoeders en meststof-
fen, …), de voedings- of levensmiddelensector (fermentatie, 
productie van additieven, vitamines, suikers, gist, bier, yog-
hurt, …), de energiesector (bioconversie van afvalstoffen tot 
methanol en waterstof, energieconversie van biomassa, …) en 
de milieusector (afbraak van vervuilende stoffen, recuperatie 
en recyclage van gebruikte materialen of afval, zuivering van 
water, …).  Meer info: wet.kuleuven.be/schoolverlater/.

Matthias Versele

alumnus biochemie 
Gebeten om te weten
 
In de middelbare school had ik een 
leraar die de lessen scheikunde op een 
erg boeiende manier bracht. Bovendien 
was ik er verre van slecht in, en voor 
mij was de keuze dan ook snel gemaakt: ik zou naar de 
universiteit gaan om er chemie te gaan studeren. Tijdens 
mijn studies maakte ik kennis met de biochemie, een 
vakgebied dat toen nog volop in ontwikkeling was. De mens 
en zijn genen, meer bepaald de werking ervan en de invloed 
op een mensenleven, daar wilde ik meer over weten. Toen 
ik afstudeerde in 1996 besloot ik om als doctoraatsstudent 
bij het Vlaams Instituut voor Biotechnologie - departement 
moleculaire microbiologie aan de slag te gaan. Daar hield 
ik me ganse dagen bezig met gistonderzoek, omdat gist 
voor een groot stuk lijkt op de mens. Leland Harwelle, 
Nobelprijswinnaar en één van de grondleggers van het 
gistonderzoek, is trouwens nog steeds iemand waar ik erg 
naar opkijk.

Na mijn doctoraatsstudie had ik nog altijd niet genoeg 
van gist en ik besloot voor enkele jaren naar California 
te trekken. In die regio is er een sterke concentratie 
van zeer goede universiteiten en enkele van de meest 
innovatieve biotech- en pharmabedrijven. De Amerikaanse 
werkwijze sprak me enorm aan, maar toch ben ik in 2004 
teruggekeerd naar Leuven: het VIB wilde meer op de 
Amerikaanse manier gaan werken en dat zag ik als een 
uitdaging.

Ook al heb ik me jarenlang vastgebeten in het 
gistonderzoek, toch vind ik het niet vreemd dat ik in 
2006 de overstap heb gemaakt van de universiteit naar 
het bedrijfsleven. Bij Janssen Pharmaceutica doe ik nu 
onderzoek naar nieuwe medicijnen tegen kanker met 
minder bijwerkingen voor de patiënt. Het gaat dus nog 
steeds om fundamenteel onderzoek en het is vooral dat 
wat me boeit, niet zozeer de toepassing ervan. Als ik met 
mijn zoontjes ga wandelen in het park vind ik het elke keer 
opnieuw grappig wanneer ze me weer eens vragen naar het 
waarom van de dingen. Als wetenschapper ben ik vooral 
gebeten om te weten en de appel valt blijkbaar echt niet 
ver van de boom …

Gist Saccharomyces cerevisiae aangekleurd met een rode lipide-bindende kleurstof. 
Foto: Piotr Zabrocki, Functionele biologie
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In Beeld: chemie

Chemie studeren: viermaal troef!

Een hart voor onze studenten

Sinds oktober 2006 heeft de studentenkring 
Chemika een nieuw studentenlokaal met vele 
mogelijkheden en volledig ingericht door 
de studenten zelf. Daarnaast beschikt het 

Departement Chemie ook over een aparte studiehoek voor 
de studenten, waar ze de practica chemie en biochemie 
kunnen voorbereiden en verwerken. Deze Minckelers-studie-
hoek, genoemd naar Jan Pieter Minckelers, die in 1783 het 
steenkoolgas ontdekte te Leuven, beschikt over een kleine 
bibliotheek, een tiental computers en werkstations, projectie-
mogelijkheden en draadloos internet. Via een sleutelcode is 
het lokaal enkel toegankelijk voor studenten in het kader van 
een lopend practicum chemie of biochemie. Een verslag maak 
je te Leuven dus niet langer in de practicumzaal zelf!

 
Secundair onderwijs  K.U.Leuven.

Wat vroeger onmogelijk leek werd toch de 
realiteit toen de Faculteit Wetenschappen van 
onze K.U.Leuven in 2004 leerkrachten chemie 
uitnodigde voor overleg. Men had het over 

resonantiegroepen. Resonantie? Toch een belangrijk begrip in 
de chemie ( )! 
 
Gedurende twee jaar werd een viertal keren efficiënt verga-
derd. Het chemie-onderwijs in het secundair onderwijs werd 
in al zijn facetten geconfronteerd met wat de studenten 

moeten studeren in het eerste bachelorjaar. De leerplannen 
met de leerinhouden en de doelstellingen uit het ASO en 
TSO werden in een eerste fase voorgesteld aan de monitoren 
chemie en aan prof. K. Clays, verantwoordelijk voor de basis-
cursus chemie in het eerste bachelorjaar. Nadien kregen de 
leerkrachten de opdracht mee de cursus “Grondslagen van de 
chemie” in het eerste semester van het eerste bachelorjaar 
kritisch door te nemen en te beoordelen zowel naar inhoud, 
moeilijkheidsgraad en haalbaarheid voor de gemotiveerde 
student. Er werd geen blad voor de mond genomen. De 
toetsvragen en de wijze van examineren werden aan ons 
voorgesteld. De leerkrachten zelf verzamelden examenvragen 
van collega’s en stuurden die door naar de resonantiegroep 
chemie. Zo kregen assistenten en professoren een beeld van 
hoe in het middelbaar onderwijs over de provincies heen 
getoetst en geëxamineerd wordt. Een zelfde werkwijze werd 
nadien gevolg voor de cursus “Bio-organische chemie”, 
geprogrammeerd in het tweede semester van het eerste 
bachelorjaar.

Als leerkracht en vakbegeleider chemie voor het bisdom 
Brugge moet ik zeggen dat men met onze bemerkingen wel 
degelijk rekening heeft gehouden. Men vertrekt voor de cur-
sussen chemie aan de Faculteit Wetenschappen te Leuven 
vanuit de één-lesuur-cursus chemie in de laatste jaren 
van het middelbaar. In het eerste semester van het eerste 
bachelorjaar wordt deze kennis grondig en overzichtelijk uit-
gediept. Hierbij wordt de gemotiveerde en werkende student 
zeker gerespecteerd. Het aantal uren chemie dat men gekre-
gen heeft in de humaniora is niet zozeer van belang, maar 
wel hoe men met het vak omging. Een humanioraopleiding is 
nog altijd algemeen vormend.

De recente programmahervorming mocht van onze kant 
uit geen verzwakking betekenen voor de bacheloropleiding 
en dat is het ook niet geworden. Men heeft gezorgd voor 
een respectvolle overgang. Kortom men heeft te Leuven 
geluisterd naar de leerkrachten en voor zover ik weet is 
deze samenwerking uniek in Vlaanderen. Het werk van deze 
resonantiegroep chemie is een garantie dat de inhoud van 
de chemievakken aan de Faculteit Wetenschappen te Leuven 
echt afgestemd is op de voorkennis van de nieuwe studen-
ten! Weerom een extra troef dus …

Luc De Ceuninck 
Vakbegeleider chemie (Bisdom Brugge) 
Leraar aan het OLV-college te Brugge
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Een degelijke veiligheidsopleiding 
vanaf het eerste jaar!

Onze chemische industrie hanteert wereldwijd 
het principe van ‘responsible care’. Bedrijven 

die dit principe onderschrijven, verbinden zich ertoe om te 
streven naar een voortdurende verbetering van hun pres-
taties op vlak van milieu, veiligheid en gezondheid. Sinds 
het invoeren van de vernieuwde bacheloropleiding chemie 
wordt ditzelfde principe van ‘responsible care’ reeds vanaf 
het eerste jaar geïntroduceerd tijdens de verschillende prac-
tica. Tijdens het practicum Veiligheid en laboratoriumpraktijk 
worden de principes van het opzoeken, evalueren en correct 
beheersen van risico’s verbonden aan chemische produc-
ten aangeleerd. Meteen leer je ook werken in onze uiterst 
moderne Campusbibliotheek Arenberg. Met behulp van onze 
departementale Veiligheids-cd-rom 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 brandstof 
gebruik je net zoals bij de space shuttle zuurstof- en water-
stofgas.

Tijdens je verdere opleiding - en niet in het minst gedurende 
je latere loopbaan – wordt deze veilige en milieubewuste 
omgang met chemicaliën consequent doorgetrokken. In de 
loop van je masteropleiding krijg je de kans ervaring op te 
doen in een industriële omgeving door een stage in een bin-
nen- of buitenlands chemiebedrijf. Deze totaal vernieuwde 
aanpak – waarbij groepswerk ook een belangrijke rol speelt 
- stelt je in staat vanaf het eerste jaar verantwoord en crea-
tief om te gaan met chemicaliën. Een troef die je latere werk-
gever zal appreciëren!

 
Het vak ‘Industriële en technische chemie’ 
in de bacheloropleiding chemie. Het dage-
lijks leven door een wetenschappelijke bril.

Eén van de doelstellingen van een weten-
schappelijke opleiding is de studenten een 

kritische geest bij te brengen. Een onderzoekende geest, die 
geen genoegen neemt met oppervlakkige oordelen of onge-
fundeerde opvattingen die ons, soms op een sluikse, sugges-
tieve manier, worden aangepraat. Deze kritische houding mag 
niet beperkt blijven tot het wetenschappelijk onderzoek of 
andere professionele bezigheden, maar moet stevig gewor-
teld zijn in het dagelijks leven, dat bekeken door een weten-
schappelijke bril, plots heel wat interessanter wordt. Voor 
wie leeft in een sterk van technologie doordrongen wereld, 

is een wetenschappelijke basiskennis trouwens allesbehalve 
een overbodige luxe. Om milieubewust en gezond te leven 
bijvoorbeeld is inzicht dat het dagelijks handelen overstijgt 
zonder meer noodzakelijk.

Een wetenschappelijke opleiding moet dus in het dagelijks 
leven een bruikbare dimensie bezitten. Dit vinden we bijvoor-
beeld terug in de bacheloropleiding chemie. Het is duidelijk 

dat men deze dimensie bij voorkeur reeds van bij het begin 
aan bod laat komen. Het is immers dan dat de toekomstige 
wetenschapper het snelst bijleert en een boeiende, nieuwe 
kijk op de wereld voor hem of haar toegankelijk wordt. In 
deze fase is het cruciaal de student te stimuleren de dag-
dagelijkse leefwereld zelfstandig te verkennen, met de nieuw 
verworven inzichten in het achterhoofd. Het vak ‘Industriële 
en technische chemie’, dat op het programma staat van de 
eerste bachelor chemie, kan in sterke mate tot deze ontwik-
keling bijdragen. In dit vak worden een aantal praktische 
onderwerpen, waarmee de student in vele gevallen reeds 
vertrouwd is, bekeken door de bril van de wetenschapper. 
Het gaat bijvoorbeeld om onderwerpen zoals milieuvervui-
ling, geneesmiddelen, vloeibare kristallen of voeding. Vooral 
het laatste vindt op vele vlakken aansluiting bij het dage-
lijks leven. Zo komt aan bod welke rol onze voeding speelt 
voor de energievoorziening en het in stand houden van het 
lichaam en welke problemen er in deze context kunnen ont-
staan (overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten). Dit wordt 
in verband gebracht met de structuur van de geconsumeerde 
vetten, de glycemische index en glycemische lading van 
voedingsmiddelen. De invloed van de verschillende voedings-
componenten op het functioneren van het lichaam wordt in 
een interdisciplinaire context verklaard op grond van onder 
meer de specificiteit van het spijsverteringsapparaat en de 
chemische structuur van de betrokken nutriënten. Met het 
oog op de gezondheid kan het nuttig zijn het vet-, suiker- of 
zoutgehalte van voedingsmiddelen te reduceren. De cursus 
toont hoe dit kan (zie figuur), maar ook welke gevolgen dit 
heeft voor onder meer de smaak, het uitzicht en de bewaar-
baarheid en hoe de voedingsnijverheid deze potentiële pro-
blemen kan ondervangen. Verder is er ook aandacht voor de 
positieve en negatieve aspecten van de bereiding van voedsel 
in de ruime zin van het woord, gaande van de inwerking van 
micro-organismen voor het maken van kaas of zuurkool tot 



STUDENTENKRING: CHEMIKA 

Dus je denkt eraan om volgend jaar chemie of biochemie & 
biotechnologie te komen studeren? Een wijze keuze! Neem 
dat maar van je voorgangers aan. En we zijn natuurlijk blij 
om je studentenjaren bij Chemika zo aangenaam mogelijk 
te mogen maken.

De overstap van het secundair onderwijs naar een boeiende 
universitaire opleiding lijkt misschien niet zo makkelijk. Je 
krijgt grotere verantwoordelijkheden, meer leerstof, nieuwe 
klasgenoten, … Maar maak je niet teveel zorgen, wij zullen 
je helpen er voor te zorgen dat je de weg naar je diploma 
zonder al te veel problemen kan afleggen. De eerste dag 
zullen we je met Chemika ontvangen, je wegwijs maken op 
de campus en achteraf is er natuurlijk kans de ouderejaars 
en je nieuwe klasgenoten beter te leren kennen.

Maar dat is niet alles … Chemika heeft zijn eigen 
cursusdienst die zich uit de naad werkt om je steeds op 
tijd je cursussen aan te bieden en die de goedkoopste 
labojassen in Vlaanderen verkoopt. Ook staan we in voor de 
vertegenwoordiging van onze studenten op alle mogelijke 
niveaus binnen de universiteit. En na dagen colleges volgen 
en zweten in het labo, zorgen we voor ontspanning! 
Kringavonden, cantussen, filmavonden, stand-up comedy, 
fuiven, cultuuruitstappen, themafeestjes, quizzen, … Al 
wat je maar wenst om je tussen het studeren door te 
ontspannen. Chemika zal er voor zorgen dat je je geen 
moment zal vervelen! Meer info: www.chemika.be
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de achteruitgang van de voedingswaarde door ontbinding 
van vitaminen of de vorming van kankerverwekkende stoffen 
door onoordeelkundige behandeling.

Eten speelt naast een biologische ook een zeer voorname 
psychosociale rol. Dit blijkt niet alleen uit het belang van het 
nuttigen van een gezamenlijke maaltijd voor het leggen en 
intensifiëren van contacten tussen mensen, maar ook uit het 
bestaan van eetstoornissen met een sterke psychologische 
component zoals anorexie, of uit het feit dat zwaarlijvigheid 
niet zelden een maatschappelijk stigma met zich mee brengt. 
Alhoewel het dus onmiddellijk duidelijk is dat een exact 
wetenschappelijke benadering niet alleen zaligmakend is, kan 
ze toch uitgesproken nuttig zijn om alle (des)informatie die 
ons dagelijks bereikt omtrent voeding in een ruimere context 
te interpreteren en zo de belangrijkste regel in verband met 

gezonde voeding niet uit het oog te verliezen. In zekere zin 
is deze regel eenvoudig: eet gevarieerd en met mate. Niet 
zelden zijn het de meest voor de hand liggende waarheden 
die in de huidige informatiemaatschappij het eerst vergeten 
worden. Een veelzijdige wetenschappelijke opleiding, met oog 
voor de dagelijkse leefwereld, kan helpen deze hinderlaag te 
vermijden.

 

Figuur. De kunstmatige zoetstof aspartaam smaakt ongeveer 180 keer zoeter dan 
gewone suiker

prof. Mario Smet, lid van het didactisch team Industriële en technische chemie

advertentie KUL.indd   1 9/7/05   5:38:35 PM
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Een boeiende IT-job waarin teamspirit 
en afwisseling centraal staan? 

Bij Colruyt kan het, ook zonder IT-diploma!

We zoeken o.a.:

Doorgroeiers IT
Je functie

Dit is de ideale job voor pas afgestudeerden uit diverse
richtingen met een passie voor IT, leiderschapskwalitei-
ten, een analytische geest of technisch inzicht. Dankzij
een uitgebreide opleiding kunnen ook mensen zonder IT-
diploma bij ons aan de slag.

Tijdens het selectieproces gaan we na waar je interesses
en capaciteiten liggen: in applicatieontwikkeling of eerder
in infrastructuur. Op basis van die bevindingen, ontwikke-
len we samen met jou een groeipad met een persoonlijk
leertraject op maat. De opleidingen zijn gespreid over
een tweetal jaar.
Ben je vooral geïnteresseerd in applicatieontwikkeling,
dan zorgen we voor een stevige opleiding in alle aspec-
ten van het projectverloop (functionele analyse, technisch
design, programmatie, enz.). Na deze grondige inwerkpe-
riode zijn er tal van mogelijkheden: gaat je interesse uit
naar leidinggeven, dan is de functie van dienstchef mis-
schien iets voor jou? Haal je veel arbeidsvreugde uit het
helpen van collega's en het begeleiden van nieuwe men-
sen, dan kan je ons intern training & support team ver-
sterken, enz.
Kies je voor het luik infrastructuur, dan kan je bv. starten
als netwerkingenieur of database administrator en later
doorgroeien naar projectleider infrastructuurprojecten,
applicatie-infrastructuur engineer, enz.  

Plaats van tewerkstelling: Halle, Deinze of Kessel-Lo

Je profiel

• je hebt een masterdiploma 
• je bent geboeid door IT
• je straalt enthousiasme uit en je bent creatief
• je bent in staat ook onder druk goed te presteren en

je werkt nauwgezet
• je kan autonoom werken zonder daarbij je teamspirit 

te verliezen
• je legt ondernemingszin aan de dag
• je beschikt over een sterk analytisch denkvermogen 
• je bent leergierig en bereid om je regelmatig bij te 

scholen
• talenkennis: actieve kennis van het Nederlands, Frans 

en Engels

Wij bieden

• een boeiende job in een dynamisch softwarehouse 
waar een "no nonsense" bedrijfscultuur centraal staat

• een doorgedreven opleiding en permanente mogelijk-
heden tot bijscholing

• een job met verantwoordelijkheid en veel afwisseling 
• een stimulerende werkomgeving
• reële doorgroeimogelijkheden
• de mogelijkheid tot internationale samenwerking en 

uitwisseling
• een competitief loon

Contacteer

Overtuigd van de mogelijkheden die Colruyt je kan
bieden?
• Stuur je motivatiebrief + CV naar Colruyt 

Selectiedienst, t.a.v. Greet Bussé, 
Edingensesteenweg 196 - 1500 Halle 
of solliciteer via www.colruyt.be/jobs.

Er vallen nog heel wat andere toffe IT-jobs te rapen: 
software engineer, analist informatiebeveiliging, data-
analist, enz. Neem eens een kijkje op www.infoco.be of
www.colruyt.be/jobs, daar vind je steeds een recent
overzicht van al onze vacatures. 

Colruyt is in volle groei en daarom
voortdurend op zoek naar 

enthousiaste IT-medewerkers!

Elke dag laden duizenden klanten hun winkelkarretje vol in één van de Colruyt-winkels in België. Om die
producten daar te krijgen, dient er heel wat te gebeuren achter de schermen van de winkels. Daarvoor is er
o.a. nood aan doorgedreven informatisering. Infoco is de dochteronderneming van de Groep Colruyt die dit
tot haar kernactiviteit gemaakt heeft. 



Studiebegeleiding@science

Ben je er klaar voor?

Al vóór het academiejaar van start gaat, kan je voorkennis-
testen wiskunde en chemie maken. Deze testen zijn er in de 
eerste plaats voor jezelf! Ze geven je een idee van wat de 
Faculteit Wetenschappen verwacht dat je kent en kunt om 
een bacheloropleiding in de Wetenschappen te starten. Dit 
kan nuttig zijn als je uit een richting komt waar wetenschap-
pen minder uitdrukkelijk aan bod kwamen, of wanneer je wilt 
nagaan waar je staat in vergelijking met je jaargenoten. 

Als het nodig is om je chemie- en wiskundekennis wat op te 
frissen, kan je deelnemen aan onze zomercursussen tijdens 
de maand september. Een aangenaam neveneffect is dat je 
dan alvast wat studiegenoten leert kennen!

In ieder geval worden er tijdens de eerste week van het 
academiejaar heel wat onthaalactiviteiten georganiseerd, 
zodat je alles en iedereen snel leert kennen. Vergeet zeker 

Je hebt al heel wat informatie bij elkaar gesprokkeld. In je agenda staat zaterdag 17 maart 2007 - de infodag 
Wetenschappen K.U.Leuven - rood aangekruist. Je hebt er al over gepraat met je vrienden, je ouders, familie-
leden, leerkrachten. Je bent misschien nog niet 100% zeker, maar diep vanbinnen voel je het: je hart klopt voor 
wetenschappen! Je bent gebeten om te weten. Of het nu fysica is, biologie of wiskunde waarvoor je hart wat 
sneller klopt, je wil weten hoe iets in elkaar zit, “waarom” het zo is, je hebt een fundamentele interesse om din-
gen te doorgronden en begrijpen … 
Natuurlijk heb je ook nog twijfels. Heb je wel genoeg voorkennis? Zal je wel meekunnen aan de universiteit? 
Wanneer je op kot gaat, zal ook je dagelijkse leven drastisch veranderen: zelf beslissen wanneer je opstaat, 
wanneer je gaat slapen en wat daar tussenin moet gebeuren. Het zal daarom een hele geruststelling zijn om 
te weten dat je niet aan je lot wordt overgelaten: de Faculteit Wetenschappen besteedt extra veel zorg aan de 
studiebegeleiding van haar eerstejaarsstudenten.   
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niet naar je ombuds te gaan: die zal je tijdens die eerste week 
uitnodigen voor een kennismakingsgesprekje. Je ombuds is 
immers het ganse academiejaar jouw vertrouwenspersoon 
waar je terecht kan met kleine of minder kleine problemen.

Tijdens de eerste lessen van het academiejaar zal je merken 
dat de professoren leerstof behandelen die je waarschijnlijk al 
in het secundair onderwijs gezien hebt. Maar zodra een prof 
op kruissnelheid komt, stapelt de nieuwe leerstof zich op. Je 
moet hoorcolleges actief volgen, oefeningen oplossen, zelf 
aan de slag gaan tijdens practica, informatie opzoeken en 
dan alles ook nog verwerken. Het zullen drukke weken wor-
den! Om je hierbij zo goed mogelijk te begeleiden, worden 
er op het monitoraat tijdens het eerste semester wekelijks 
studiebegeleidingssessies georganiseerd, waarin aandacht 
besteed wordt aan de studiemethode voor een bepaald vak, 
of waarin dieper ingegaan wordt op moeilijke onderdelen van 
de leerstof. Ongeveer halverwege het semester organiseert 
de docent van ieder vak een tussentijdse test, zodat je kan 
nagaan of je de leerstof goed verwerkt hebt.  

Als je nog vragen hebt over bepaalde stukken leerstof, kan je 
ook een individuele afspraak maken met een monitor. Tijdens 
zo’n afspraak heb je ruim de tijd om dieper in te gaan op 
bepaalde problemen uit de cursus. Ook als je je eigen niveau 
wil inschatten of feedback wil over extra opdrachten die je 
hebt gemaakt, kan je hier terecht. Samen met de monitor leer 
je zelf zoeken naar antwoorden. Wat je zelf hebt gevonden, 
ken en kan je nadien ook het beste. We doen er alles aan om 
een stimulerende leeromgeving te creëren waarin je leert 
pertinente vragen te stellen over allerlei wetenschappelijke 
problemen en zelf op zoek te gaan naar antwoorden. Dat is 
immers dé basis om een goede wetenschapper te worden!

Naast de persoonlijke studiebegeleiding en de groepszit-
tingen verloopt een deel van de studiebegeleiding via een 
digitale leeromgeving, Toledo genoemd (= Toetsen en leren 
doeltreffend ondersteunen). Van op je PC kan je zo om het 
even wanneer extra lesmateriaal bekijken, een toets maken, 

je eigen bijdrage leveren aan een discussieforum, … Handig 
wanneer je aan het studeren bent op je kot of thuis! 

De studiebegeleiding tijdens het eerste semester is dus 
vooral gericht op het aanleren van een goede leerhouding, 
zodat je optimaal voorbereid bent op je eerste vuurproef, 
de examenperiode in januari. Dat is immers een belangrijk 
moment: de examencijfers die je dan behaalt, tellen mee 
voor je jaarresultaat en geven je een goed beeld van je slaag-
kansen voor je eerste jaar. Na deze eerste marathon kan je je 
examenresultaten persoonlijk bespreken met je ombuds. Als 
alles goed verlopen is, ben je waarschijnlijk gerustgesteld: je 
aanpak werkte, verder doen zo! Als er enkele tegenvallers bij 
waren, is het nu het moment om je koers bij te stellen: ga 
eerlijk na waarom het is fout gelopen, en doe er ook effectief 
wat aan tijdens het tweede semester!  

Doordat je nu een veel beter inzicht in je sterke en zwakke 
plekken hebt, laten we je tijdens het tweede semester 
immers veel zelfstandiger werken. Er worden geen wekelijkse 
studiebegeleidingssessies meer georganiseerd, maar je kan 
natuurlijk nog steeds terecht bij je monitor voor individuele 
begeleiding.

Dan is ook de tijd gekomen om je te bezinnen over de keuzes 
die je moet maken binnen je opleiding: welke minor spreekt 
je aan, welke keuzevakken liggen je het best? Je krijgt hier ten 
gepaste tijde infosessies over, en als je er zelf niet uitraakt, 
kan je voor advies terecht bij je studietrajectbegeleider - die 
meestal ook je ombuds is.  

Je ziet het: we laten je niet aan je lot over. Als je kiest voor 
een opleiding aan de Faculteit Wetenschappen, krijg je alle 
kansen om je eerste jaar succesvol door te komen – aan jou 
om ze te grijpen!

Meer informatie over de studiebegeleidingsinitiatieven aan de 
Faculteit Wetenschappen vind je op wet.kuleuven.be/onder-
wijs/studiebegeleiding/.
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Kringnieuws

Science@Leuven organiseert verschillende activiteiten die toegankelijk zijn voor haar leden.  
Daarnaast kunnen de leden van deze overkoepelende vereniging natuurlijk ook deelnemen  

aan activiteiten georganiseerd door hun eigen deelvereniging. Lees even mee wat er de afgelopen  
maanden te beleven viel, en wat er in de toekomst nog op het programma staat.  

Science@Leuven 

Op woensdag 8 november brachten 14 geologen van de B.V.L.G. een 
bezoek aan het bedrijf Carmeuse op de site van Moha ten noorden 
van de Maas. Carmeuse is één van de wereldleiders in de productie 
van kalk (CaO) op basis van kalksteen (CaCO3). Sinds 1860 steunt de 
activiteit van dit familiebedrijf op de zeer zuivere kalkstenen in het 
Onder-Carboon van België, vooral in het bekken van Namen langs 
de Maasvallei. Sinds de jaren ’80 van de twintigste eeuw heeft het 
bedrijf fors geïnvesteerd in het buitenland, onder meer op de Noord-
Amerikaanse markt en in Centraal-Europa. De firma heeft pas de 
laatste 15 jaar geologen in dienst, die nu echter onmisbaar blijken te 
zijn voor het bepalen van de hoogwaardige grondstoffenreserves en 
het opvolgen van hun kwaliteit doorheen de industriële processen. 
We werden te Moha ontvangen door de bedrijfsgeologen Luc Hance, 
Emmanuel Chevalier en Alecs Barbulescu. 

Eerst werd er binnenskamers een overzicht gegeven van de firma en 
haar talrijke activiteiten, de ontginning van kalksteen in de groeven 
van Moha, en de werking van de calcinatie-ovens. Daarna brachten 
we een bezoek aan de reusachtige open-put-groeve, waar vooral de 
opeenvolgende lagen uit de stratigrafische formaties van Neffe en Lives 
(beide uit het Viseaan, Onder-Carboon) worden ontgonnen. De lagen 
hebben hier een gemiddelde helling van 12°, en de onderste formatie 
van Neffe is de meest waardevolle: zuivere massieve kalksteen met een 
CaCO3 gehalte tot 98,8 % en weinig onzuiverheden, geschikt voor de 
productie van CaO. De bovenliggende formatie van Lives wordt vooral 
gebruikt voor aggregaten. De totale productie van de twee groeven 

te Moha bedraagt 1,6 miljoen ton per jaar. De reserves te Moha zijn 
voldoende om de groeven nog meer dan 30 jaar in bedrijf te houden, 
een voorwaarde voor de aandeelhouders om de investeringen te 
handhaven. De juiste cijfers van de reserves zijn geheim. Er wordt 
permanent geprospecteerd, met elektrische resistiviteitsmetingen en 
talrijke verkenningsboringen, om de juiste ligging van de kalksteen af 
te bakenen, en dikte en zuiverheid van de lagen te kennen. Vooral het 
gehalte aan mangaan is belangrijk en moet beneden 60 ppm blijven, 
anders kleurt de witte kalk zwart.  

Ten slotte werd een bezoek gebracht aan de ovens en hun 
controlekamer, waar op 13 computerschermen alle processen van de 
hele installatie gevolgd worden, van de aanvoer van de ontgonnen 
kalksteen, over de voeding van de kaakbrekers en van de ovens zelf, 
tot alle geautomatiseerde stappen van het calcineren (ontbinden van 
kalksteen in CaO en CO2), controle op temperaturen enz. In twee 
vertikale ovens, 45 m hoog, en één oudere roterende oven, worden 
in het centrale gedeelte temperaturen boven 1000° C bereikt. De 
ovens worden continu gevoed met kalksteen en de warmte van de 
ontsnappende CO2 wordt maximaal benut voor de vóórverwarming 
van het te calcineren gesteente. Bij het calcineren wordt evenveel 
CO2 geproduceerd als kalk (ongeveer 300.000 ton per jaar), maar bij 
het verwarmen van de ovens met aardgas ontstaat een nog grotere 
uitstoot van CO2 vergelijkbaar met andere industrieën.

Walter De Vos, 9 november 2006

Bezoek aan het bedrijf Carmeuse  -  8 november 2006
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B.V.L.G. kondigt twee activiteiten aan voor haar leden. Op 
zaterdagnamiddag 21 april 2007 wordt een bezoek aan het Geo-
instituut georganiseerd, en op zaterdag 16 juni 2007 vindt de algemene 
vergadering plaats, voorafgegaan door een excursie met als thema 

“Quartair in Vlaanderen", onder leiding van dr. C. Baeteman. 

Meer informatie volgt later via e-mail.

Nieuwe activiteiten B.V.L.G.



Op 11 december 2006 is voor de eerste maal de Prijs van de Leuvense Geografen 
uitgereikt. Deze prijs zal voortaan elk jaar toegekend worden aan de auteur van de beste 
eindverhandeling geografie aan de K.U.Leuven van het afgelopen academiejaar. Het 
Alumnibestuur van de Leuvense Geografen overlegt hiervoor met de jury, samengesteld uit de 
deliberatieraad van professoren geografie van de K.U.Leuven.

Deze eerste prijs werd toegekend aan Sarah Meys (rechts op de foto) voor het eindwerk 
‘People-place relationships at the neighbourhood level. Case study in a South African 
post-apartheid township’ o.l.v. wijlen prof. Henk Meert. Ze ontving een cheque van  250 
en beloofde meteen een bijdrage in één van de volgende edities van dit tijdschrift om de 
nieuwsgierigen een glimp van haar onderzoeksresultaten te laten opvangen.

Eerste Prijs van de Leuvense Geografen
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Na de geslaagde kennismaking met de fysische onderzoeksprojecten 
en een eerste blik op de binnenkant van ons nieuwe Geo-Instituut in 
oktober, plannen we een tweede rondje dit voorjaar.

Op 12 mei 2007 staat de deur op de Campus van Heverlee 
weer open. We krijgen dan een blik op de sociaal-economische 
onderzoeksprojecten.

• Locatie 
Geo-Instituut, Celestijnenlaan 200 E  3001 Leuven (Heverlee) (volg op 
de campus de pijltjes naar ‘centrale parking’ via de Kapeldreef).

• Programma: 
Deel 1  
14.30 u Rondleiding door het nieuwe Geo-Instituut, 
 speciaal bedoeld voor wie de rondleiding op 8 oktober miste. 

Deel 2   
15.20 u Wie de rondleiding al op 8 oktober meemaakte,  
 is welkom vanaf 15.20u. 
15.30 u Voorstelling van de onderzoeksprojecten (zie hierna) 
17 u Receptie

• Behandelde onderzoeken

Maarten Loopmans (doctoraat voorjaar 2007) 
Bewonersgroepen en stedelijk beleid: een politiek-
geografische analyse in Antwerpen

Bewoners worden almaar meer betrokken in 
bestuursnetwerken die de leefbaarheid van buurten 
en steden willen verhogen. Daarmee worden niet 
alleen op buurtniveau bewoners georganiseerd 

en gemobiliseerd, maar verkleint ook de afstand tussen deze actieve, 
betrokken bewoners en bestuursniveaus op andere schalen. De sociale 
constructie van de buurt als nieuwe schaal voor beleid creëert nieuwe 
netwerken die de machtsverhoudingen tussen diverse ruimtelijke en 
sociale groepen danig door elkaar schudt. Aan de hand van casestudies 
in de stad Antwerpen worden processen in kaart gebracht die een 
ander licht laten schijnen op gangbare politiek-geografische theorieën.

Jeroen Bryon (doctoraat 2005) 
Toerisme en draagkracht in de stad Brugge

De historische gebouwen en monumenten van de 
Vlaamse kunststeden trekken jaarlijks miljoenen 
toeristen aan. Het toerisme drukt onmiskenbaar 
zijn stempel op deze steden, zowel op economisch 
als op sociaal vlak. Er is echter weinig geweten 
over de manier waarop het toerisme het 
leven van de stadsbewoners beïnvloedt. In dit 
doctoraatsonderzoek wordt de impact op het 
dagelijkse leven in Brugge, de belangrijkste 
historische en toeristische stad in Vlaanderen, onder de loep genomen. 
Daarnaast wordt ook onderzocht hoe bewoners hun dagelijkse gedrag 
al dan niet aanpassen aan de aanwezigheid van toeristen, en hoe dit 
gedrag gestuurd wordt door de perceptie van het toerisme. Tot slot 
wordt bekeken in welke mate de perceptie en het gedrag van bewoners 
ten aanzien van toerisme bijdragen tot de ruimtelijke segregatie tussen 
het toeristische en het niet-toeristische gedeelte van de stad.  

Op bezoek in het Geo-Instituut (deel 2)

Najaarsactiviteit
Meer informatie volgt in ons juninummer. Hou 29 september alvast vrij …

Het nieuwe bestuur van de Leuvense Geografen
Marc Declercq (voorzitter)  015 61 48 04  marc.declercq@khm.be
Ivo Siebens (penningmeester-secretaris)  03 888 10 93  ivo.siebens@khm.be
Tom De Ryck (redactie geOde-kringnieuws)  0486 285 189  tom.de.ryck@telenet.be
Gerard Govers  016 32 64 23  gerard.govers@geo.kuleuven.be
An Steegen  016 25 50 61  an_steegen@hotmail.com
Dirk Vanderhallen  016 58 17 96  dirk.vanderhallen@geo.kuleuven.be



WEERVROUW Of WEERMAN GEZOCHT!

Science@Leuven
Kasteelpark Arenberg 11, 3001 Leuven (Heverlee)
Tel: 016/32 14 01 
e-mail: nieuwsbrief@wet.kuleuven.be
wet.kuleuven.be/alumni

Vereniging van Leuvense Geografen
Celestijnenlaan 200E, 3001 Leuven (Heverlee)  
Tel: 016/32 24 42 - e-mail: marc.declercq@khm.be
geo.kuleuven.be/geografie/alumni

PDL, Vereniging van afgestudeerden in Plantkunde en Dierkunde
Naamsestraat 61, 3000 Leuven 
Tel: 016/32 39 88   
e-mail: Eric.Schoeters@hotmail.com 
www.kuleuven.be/pdl

B.V.L.G. - Beroepsvereniging Leuvense Geologen
p.a. Afdeling Geologie 
Celestijnenlaan 200E, 3001 Leuven (Heverlee) 
Tel: 016/32 75 84 - e-mail: bvlg@geo.kuleuven.be 
geo.kuleuven.be/BVLG

CHEMICI LEUVEN
Celestijnenlaan 200F, 3001 Leuven (Heverlee) 
Tel: 016/32 76 39 - e-mail: Wim.Dehaen@chem.kuleuven.be  
chem.kuleuven.be/chemici

VWNIL - Vereniging voor Wiskundigen, Natuurkundigen  
en Informatici Lovanienses
Celestijnenlaan 200 D, 3001 Leuven (Heverlee)  
Tel: 016/32 72 15 - e-mail: VWNIL@alum.kuleuven.be
www.kuleuven.be/vwnil

Op zaterdag 18 november 2006 reikte PDL naar goede gewoonte zijn 
wetenschappelijke prijzen uit tijdens het jaarlijkse PDL-symposium. 
Inge Mertens, lid van de Afdeling Dierenfysiologie en Neurobiologie, 
ging aan de haal met de prijs voor de beste doctoraatsthesis (verdedigd 
tussen 1 juli 2003 en 30 juni 2006). Dankzij haar verhandeling getiteld 
“G protein-coupled receptors in the model organisms Drosophila 
melanogaster and Caenorhabditis elegans: a tale of many stories” ziet 
Inge haar spaarrekening aandikken met 1.850 euro. Inge beschrijft 
in haar werk voor het eerst de receptor voor een neuropeptide in de 
hersenen van de fruitvlieg (Drosophila melanogaster) die een sleutelrol 
speelt in de controle van biologische ritmen. Een analyse van mutante 
vliegen toont aan dat dieren die het receptorgen niet tot expressie 
brengen, een afwijkende circadiane cyclus en een afwijkend geotactisch 
gedrag vertonen. De resultaten van dit deel van het onderzoek werden 
gepubliceerd in het vakblad Neuron en werden uitvoerig aangehaald 
in de media (De Morgen, Eos, Knack, Campuskrant, De Huisarts, …). 
Verder karakteriseerde Inge ook enkele receptoren bij de bodemworm 
Caenorhabditis elegans die ondermeer betrokken zijn bij de regulatie 
van de voedselinname en de controle van het lichaamsgewicht.

Met Annelies Bogaerts 
als laureate van de 
beste licentiaatsthesis 
(academiejaar 2005-
2006) werd een tweede 
pupil van promotor 
Liliane Schoofs in de 
bloemetjes gezet. Annelies ontving een prijs ter waarde van 500 euro 
voor haar verhandeling “Vergelijking van verschillende proteomische 
technieken voor de analyse van hemolymfe bij insecten”. Annelies 
vergeleek verschillende technieken voor de proteoomanalyse van 
de hemolymfe bij de fruitvlieg en de honingbij. Verder bestudeerde 
ze de immuunrespons van fruitvliegenmaden bij infectie met de 
gram-negatieve bacterie Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas 
is gekend omwille van zijn opmerkelijke resistentie tegen huidig 
beschikbare antibiotica. Fundamenteel onderzoek naar de interactie 
tussen gastheer en micro-organisme kan niet alleen een beter inzicht 
in het immuunsysteem bieden, het kan ook een basis vormen voor de 
zoektocht naar alternatieve antibiotica.

PDL deelt prijzen uit
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Op woensdag 21 maart 2007 geeft Dr. Raf Bouckaert (Bayer 
MaterialScience) een lezing over de gevolgen van de REACH-

wetgeving. De lezing start om 16u en vindt plaats in Auditorium 
G00.01, Celestijnenlaan 200G, 3001 Leuven (Heverlee).

Voorjaarslezing Chemici Leuven

Inge Mertens Annelies BogaertsInge Mertens Annelies Bogaerts

De Vlaamse Media Maatschappij zoekt een jonge 
wetenschapper (M/V) met een grote interesse voor 
het weer en het klimaat. 

Pro’s: knap voorkomen, vlotte prater en verzorgde taal. 

Functie: redactie en presentatie van het weerbericht voor 
verschillende media: in de eerste plaats televisie (VTM 
en Kanaal2), maar ook radio en internettoepassingen.

Meer uitleg en/of CV met recente foto’s 
sturen naar: jill.peeters@vtm.be.



Campuspraat

Op 27 november 2006 vond in onze universiteitsstad het eerste Science 
Café Leuven plaats, getiteld Toevals-treffen.
Een Science Café is een debatvorm waarbij wetenschappers en publiek 
in een informeel kader (café, theater, …) samen nadenken over de inter-
actie tussen wetenschap en samenleving. Het concept sluit aan bij een 
nieuwe stroming binnen wetenschapscommunicatie. De wetenschapper 
is niet langer een expert die het publiek moet overtuigen van zijn ken-
nis. Geen klassiek debat dus, maar een discussie waarbij wetenschap-
pers en publiek gelijkwaardige partners zijn. 
Tijdens de eerste avond draaide alles rond ‘toeval en wetenschap’. In het 
gezellige kader van het STUKcafé belichtte een aantal van onze eigen 
onderzoekers het thema vanuit verschillende invalshoeken. Decaan J. 
Beirlant, C. Aerts, K. Heremans, C. Maes, M. Sintubin, W. Van Assche, A. 
Van Laere en niet te vergeten het publiek gingen met elkaar in discus-
sie. Moderator van dienst was L. Horsten, professor aan het Centrum 
voor Logica, filosofie van de wetenschappen & taalfilosofie. We ont-
dekten dat toeval in een aantal gevallen zelf het onderwerp is van 
wetenschappelijke studie, dat het vaak de interpretatie van onderzoeks-

resultaten uitdagend maakt en dat het zelfs misbruikt kan worden om 
wetenschappelijke ontdekkingen romantisch voor te stellen.
In het tweede semester komen er zeker nieuwe Science Café’s rond 
spraakmakende wetenschappelijke thema’s. Bezoek daarom regelmatig 
de website: www.sciencecafe.be. Alle suggesties zijn ook steeds welkom 
op ons e-mailadres: info@sciencecafe.be.

Eerste editie van Science Café

Dirk Vogel werd geboren in Den Haag op 12 september 1936. Hij studeerde 
geologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden, waar hij in 1967 ook promo-
veerde op een doctoraal proefschrift over de petrologie van het Cabo 
Ortegal Complex, NW Spanje. Zijn promotor was de vermaarde petroloog 
prof. Emile den Tex. Van 1967 tot het einde van 1973 werkte hij in de 
Verenigde Staten van Amerika. Hij verbleef eerst aan het befaamde Lamont-
Doherty Geological Observatory van de Columbia University, New York. 
In 1968 werd hij aangesteld als ‘assistant professor’ in de magmatische 
en metamorfe petrologie aan Rutgers University, New Jersey. Tijdens deze 
periode had hij ook de leiding van diverse geologische karteerprojecten van 
het ‘Quebec Department of Natural Resources’ in Canada. In 1973 kwam hij 
terug naar Europa en werd hij professor van magmatische en metamorfe 
petrologie aan de K.U.Leuven. In Leuven bouwde hij een nieuw laboratorium 
van petrografie en chemische petrologie op, en startte een omvangrijk 
onderzoeksproject over de terreinrelaties en het ontstaan van magmatische 
en metamorfe gesteenten in het Atlasgebergte in Marokko. Ook werkte hij 
op precambrische formaties in Tanzania en Burundi in samenwerking met 
het Departement Geologie van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, 
Tervuren. Zijn werk in Leuven werd voortijdig afgeremd en afgebroken door 
een langdurige ziekte, waaraan hij op 18 mei 1986 overleed op de leeftijd 
van 49 jaar.

Dirk Vogel was een grote voorvechter van geologisch onderzoek dat geba-
seerd is op terreinonderzoek. Om zijn nagedachtenis in ere te houden, is 
daarom het Dirk Vogel Fonds in het leven geroepen. Via het fonds wordt aan 
veelbelovende doctoraatstudenten in de Geologie financiële steun verleend 
voor terreinonderzoek in het buitenland met als doel vernieuwende inzich-
ten te verwerven in de geologische opbouw van het onderzoeksgebied.
De laureaat voor 2007 is de heer Isaac Berwouts, voor terreinonderzoek in 
Bretagne, Frankrijk. Zijn onderzoeksproject heeft tot doel op regionale schaal 
een fluïdamigratiesysteem dat zich ontwikkeld heeft tijdens de Variscische 
gebergtevorming te reconstrueren. Bretagne vormt hiervoor een uitgelezen 
natuurlijk laboratorium.

Dirk Vogel fonds

Op 15 december 2006 vond in het Arenbergkasteel het sympo-
sium Proteins, polymers and water plaats. Het symposium zette 
de rol van water als solvent in het fasegedrag van eiwitten en 
synthetische polymeren in de verf. Op de foto ziet u de organi-
satoren en de sprekers. Naar aanleiding van dit evenement werd 
eveneens het emeritaat van professor Karel Heremans gevierd.

Foto (vlnr): Filip Meersman, Bart Goderis, Dietmar Paschek 
(Universiteit van Dortmund), Michel Koch (Hamburg), Erik Nies, 
Yves Engelborghs, Karel Heremans, Roland Winter (Universiteit 
van Dortmund), Bruno Van Mele (VUB), Jan Swenson (Chalmers 
University of Technology, Sweden), Daniel Bowron (ISIS, UK), 
Marc De Maeyer

Symposium proteins, polymers and water
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Aan een universiteit zijn onderwijs en onderzoek onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Om de kwaliteit van het onderzoek te meten en te 
bewaken bestaan allerhande instanties en meetinstrumenten – dit is 
immers levensnoodzakelijk voor het voortbestaan van een onderzoeks-
groep. Kwaliteit van onderwijs wordt tot op heden (bijna) niet gemeten, 
en dat is jammer, want kwaliteitsvol onderwijs verstrekken verzekert 
ook het voortbestaan van een goede onderzoeksgroep op langere ter-
mijn.

Het aantoonbaar maken van kwaliteitsvol onderwijs is essentieel wan-
neer goed onderwijs als een volwaardige component van een perso-
neelsdossier beschouwd wordt bij benoemingen en bevorderingen. 
Daarom heeft de academische raad beslist universiteitsbreed de kwali-
teit van het onderwijs te bewaken. Dit zal gebeuren door een elektro-
nische studentenbevraging die volgens een vast ritme (minstens om de 
4 jaar) georganiseerd wordt voor alle opleidingsonderdelen. Daarnaast 
kan elke POC of docent ook steeds nog bijkomende bevragingen orga-
niseren om het onderwijs te optimaliseren (kwaliteitsverbetering). De 
kwaliteitsgarantie voor onderwijs heeft dus vooral een signaalfunctie 
om de goede onderwijspraktijk van een individuele docent te erkennen 

en belonen, en mogelijke knelpunten te detecteren. Deze laatste moeten 
door de POC verder opgevolgd en geremedieerd worden in het kwali-
teitsverbeteringsluik.

De universiteitsbrede kwaliteitsgarantie zal voor de eerste keer geor-
ganiseerd worden na het academiejaar 2006-2007. De facultaire POC 
van de Faculteit Wetenschappen heeft aan de werkgroep Begeleide 
Zelfstudie (BZ) gevraagd een voorstel uit te werken voor een tiental 
vragen die verschillende topics van kwaliteitsvol onderwijs onder de 
loep nemen. De voorgestelde vragen werden reeds goedgekeurd door 
de faculteitsraad. 

Als u docent bent voor een opleidingsonderdeel dat aangeboden wordt 
door een POC van de Faculteit Wetenschappen, dan zal deze vragenlijst 
gebruikt worden voor de evaluatie van uw onderwijs binnen dit oplei-
dingsonderdeel, na het afsluiten van het academiejaar 2006-2007. De 
goedgekeurde vragenlijst van de Faculteit Wetenschappen is raadpleeg-
baar op wet.kuleuven.be/onderwijs/. Meer info over kwaliteitszorg van 
onderwijs aan de K.U.Leuven vindt u op www.kuleuven.be/onderwijs/
kwaliteitszorg/onderwijsevaluatie.htm.

Kwaliteitsvol onderwijs aantoonbaar maken

Op 20 november werd het vernieuwde gebouw “Biochemie” 
(volgens de officiële K.U.Leuven-terminologie het gebouw 
Kandidaturen Scheikunde, Celestijnenlaan 200 G) officieel inge-
huldigd met een receptie aangeboden door het Departement 
Chemie, het bezoek van de decaan van de faculteit en vele 
andere genodigden, en een visite aan de nieuw ingerichte labo-
ratoria.  

Het is de voorlopig laatste schakel in een ketting die 12 jaar 
geleden begon met de verhuis van “De Biochemie” vanuit 
de Dekenstraat naar de campus in Heverlee. De vernieuwing 
van het gebouw heeft toegelaten de onderzoeksgroepen 
voor Biomoleculaire Dynamica (prof. Yves Engelborghs) en 
Biomoleculaire Modellering (prof. Marc De Maeyer) in hetzelfde 
gebouw onder te brengen met deze van de onderzoeksgroepen 
Moleculaire Biologie en Signaaltransductie (prof. Marc De Ley) 
en Proteïnenchemie (prof. Constant Gielens). Samen met de 
onderzoeksgroep voor Biomoleculaire Architectuur (prof. Luc 
van Meervelt) en Thrombose Onderzoek (prof. Hans Deckmyn, 
Campus Kortrijk) vormen zij de afdeling “Biochemie, Moleculaire 
en Structurele biologie”. De vernieuwing heeft ook toegelaten 
alle infrastructuur volledig aan te passen aan alle voorschriften 
in verband met veiligheid en bioveiligheid.  
 

De afdeling zit niet alleen in een nieuw kleedje, maar ook intern 
heeft ze een aantal transformaties ondergaan. De afdeling is 
sterk geëvolueerd door te investeren in moleculaire biologie, 
celcultuur, moderne celscheidingstechnieken, structuuranalyse 
in oplossing en in kristallen met röntgendiffractie, confocale 
microscopie, fluorescentiespectroscopie, en een uitgebreid 
computerpark voor het modelleren van structuren, interacties 
en dynamica. De biochemie wordt niet alleen bestudeerd in de 
reageerbuis, maar ook onder het oog van de onderzoeker recht-
streeks in de levende cel.
De afdeling levert op deze manier een belangrijke bijdrage aan 
het interfacultair centrum voor structuuranalyse (BioMacS) en 
vult het verder aan door zijn aandacht voor de dynamica van de 
systemen.
 
De afdeling is ook de spil van een netwerk van samenwerkingen 
zowel binnen de K.U.Leuven als in het buitenland en de docto-
randi vertegenwoordigen heel wat landen. De aanwezige tech-
nieken worden toegepast op een breed spectrum van systemen 
(bv. precursorcellen uit navelstrengbloed, verschillende enzymen 
zoals fenoloxidasen, enzymen van het HIV-virus, proteïnen 
betrokken bij de controle van de genexpressie en de invloed 
van zware metalen hierop (milieueffecten), de kernstructuur, 
signaaltransductie, cellulaire verdediging, gelerende eiwitten 
en polymeriserende systemen die een rol spelen bij ziekten als 
Parkinson en Alzheimer). De aanwezige expertise in de afdeling 
wordt op die manier maximaal benut. 
 
De afdeling biedt dan ook onderdak aan een grote variëteit 
aan  projectwerken in de bachelor en de master in de bio-
chemie & biotechnologie samen met andere laboratoria van 
het Departement Chemie en van het Departement Biologie met 
onderzoeksonderwerpen meer in de cellulaire (microbiologische 
en andere) en de fysiologische richtingen.

De afdeling Biochemie, Moleculaire en Structurele Biologie in een nieuw kleedje! 
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Naar aanleiding van de honderdste sterfdag van Dmitri Mendeljev op 
2 februari 2007 geeft het Departement Chemie van de K.U.Leuven een 
Nederlandstalige versie uit van het ‘Periodiek Systeem van de Elementen’ 
(versie International Union of Pure and Applied Chemistry IUPAC 2005). 
Deze tabel kan men als PDF-bestand downloaden op de website van het 
Departement Chemie, www.chem.kuleuven.be.

Dmitri Mendeljev werd op 8 februari 1834 geboren in Tobolsk (Siberië) 
als jongste van veertien kinderen van Maria Dmitrievna Korniliev en 
Ivan Pavlovitsj Mendeljev. Na de verhuis van de arme familie naar Sint-
Petersburg, studeert Dmitri Mendeljev van 1850 tot 1855 aan de universiteit 
van Sint-Petersburg. Tussen 1859 en 1861 deed Mendeljev te Parijs 
bij Regnault onderzoek naar de dichtheid van gassen en werkte hij bij 
Bunsen te Heidelberg aan de ontwikkeling van de spectroscoop. In 1863 
keerde hij terug naar Rusland, waar hij professor in de chemie werd aan 
het Technologisch Instituut en aan de Universiteit te Sint-Petersburg. In 
datzelfde jaar trouwde hij met Feozva Nikitsjna Lasjeva.

Deze Russische chemicus lag aan de basis van het ‘Periodiek Systeem 
van de Elementen’, alhoewel andere chemici alternatieve systematische 

periodische tabellen hadden voorgesteld. Mendeljev stelde een periodiciteit 
in de eigenschappen vast wanneer men de chemische elementen rangschikt 
volgens stijgende atoommassa. Hij voorzag in zijn rangschikking lege 
plaatsen voor elementen die toen nog niet ontdekt waren, zoals scandium, 
gallium, germanium, en voorspelde tevens hun eigenschappen. Op 6 maart 
1869 stelde Mendeljev zijn theorie ‘Over de relaties tussen de eigenschappen 
van elementen en hun atoommassa’s’ voor aan de Russische Chemische 
Vereniging. Het ‘Periodiek Systeem van de Elementen’ werd nadien door 
Henry Moseley (1887-1915) verfijnd door de elementen te rangschikken 
volgens stijgend atoomnummer.

Alhoewel Mendeljev overal in Europa werd gelauwerd, waren zijn politieke 
activiteiten voor de Russische regering een bron van ergernis. Op 17 
augustus 1890 verliet Mendeljev de Universiteit van Sint-Petersburg. Van 
1893 tot 1907 was hij directeur van het Bureau voor Maten en Gewichten. 
Mendeljev stierf op 2 februari 1907 in Sint-Petersburg in Rusland. Het in 
1955 ontdekte kunstmatig element 101 (mendelevium, Md) werd naar hem 
genoemd. Op de maan werd eveneens een krater naar Mendeljev genoemd.

Nederlandstalige tabel van Mendeljev

Op 20 oktober 2006 overleed Henk Meert op 43-jarige 
leeftijd. Henk was pas benoemd tot hoofddocent aan het 
Departement Geografie-Geologie. Hij was sinds 1992 
verbonden aan het Instituut voor Sociale en Economische 
Geografie, waar hij sinds 1998 postdoctoraal onderzoeker 
van het FWO was. Hij doctoreerde met een proefschrift 
over de geografie van de armoede en was Europees coör-
dinator van onderzoek over dakloosheid. Recent werkte 

hij ook rond attitudevorming en attitudeverandering ten 
opzichte van asielzoekers en daklozen. Hij zou de komende 
jaren deze onderzoekservaring toepassen op het nimby 
syndroom tegenover windmolens en alternatieve energie. 
Henk doceerde sociale geografie, politieke geografie en 
ruimtelijke beleidsvraagstukken. De faculteit heeft in Henk 
een zeer fijne collega, een gedreven onderzoeker en een 
sterk geapprecieerde lesgever verloren.

In memoriam Henk Meert
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De vijf wetenschapskringen (Bios, Chemika, Geos, Merkator en 
Wina) hebben enkele jaren geleden de overkoepelende studen-
tenvereniging Scientica opgericht. Scientica organiseert jaarlijks 
enkele grote evenementen voor de wetenschapsstudenten zoals 
een galabal, een jobbeurs en een massacantus. 

OOR, of voluit de Overkoepelende OnderwijsRaad Weten-
schappen, is één van de meest actieve afdelingen van de 
wetenschapskring Scientica. Deze onderwijsraad verenigt 
alle studentenvertegenwoordigers binnen de Faculteit 
Wetenschappen en bepaalt gezamenlijk de standpunten die 
verdedigd worden op de opleidingsoverschrijdende organen, 
zoals de Facultaire POC en het Faculteitsbestuur.

Als toekomstige wetenschapsstudent heb je vast het vakken-
pakket van je nieuwe opleiding al bekeken. Heb je je echter al 
afgevraagd wie bepaalt welke vakken er gegeven worden? Wie 
de inhoud van die vakken en hun aantal studiepunten bepaalt? 
Deze beslissingen worden genomen op de POC (Permanente 
OnderwijsCommissie) van elke richting. Zo’n POC bestaat uit 
een aantal professoren van je opleiding, maar bestaat ook uit 
vier tot zes studenten. Studentenvertegenwoordigers staan 
het dichtst bij het ganse onderwijsgebeuren en hebben dan 
ook een belangrijke functie in een POC. Zij waken erover dat er 
geen twee werkjes op dezelfde dag ingeleverd moeten worden, 

dat de zwaarte van de vakken in overeenstemming is met het 
aantal studiepunten, en dat de diverse vakken goed op elkaar 
aansluiten. Maar ook bij het opstellen van de bachelor- en 
masterprogramma’s is de inbreng van de studenten van grote 
waarde geweest.

Uiteraard kunnen niet alle beslissingen genomen worden in de 
POC. Sommige beslissingen moeten genomen worden op het 
niveau van de faculteit. Hier wordt de mening van de studenten 
verkondigt door OOR, de overkoepelende onderwijsraad van alle 
studentenvertegenwoordigers van de Faculteit Wetenschappen. 

Op universitair niveau ten slotte heb je de studentenkoepel 
LOKO (Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie). De 30 
presessen van de Leuvense studentenkringen bepalen op de 
algemene vergaderingen van LOKO de standpunten waarvoor zij 
pleiten op het universitaire en het Vlaamse niveau.

Heb je interesse in de studentenvertegenwoordiging? Bekijk 
dan alvast de websites oor.scientica.be en www.loko.be of neem 
contact op met oorvoorzitter@scientica.be indien je je volgend 
jaar al wil engageren.

Ook de decaan was aanwezig op 
de massacantus van Scientica 

Scientica
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DOCTORATEN WETENSCHAPPEN
periode 1 november 2006 tot 31 januari 2007

Richting Datum Naam Titel thesis Promotor(en)

Scheikunde 7 november 2006 CAM Nam PHAM Computational study of thermochemical parameters and gasphase reactivity of benzene derivatives. M.T. Nguyen

Scheikunde 9 november 2006 Bram JONGEN Invloed van copolymerisatie van N-isopropylacrylamide met acrylzuur en van mengsolventen op het 
oplossingsgedrag van PNIPA in water.

H. Berghmans

Wiskunde 14 november 2006 Wouter CASTRYCK Point counting on nondegenerate curves J. Denef

Geologie 17 november 2006 Ellen DE MAN Benthic foraminifera biofacies-analysis and stable isotopes of the Middle Eocene to Oligocene 
successions in the southern North Sea basin: tools for stratigraphy and for reconstruction of 
extreme climates.

N. Vandenberghe

Biologie 23 november 2006 Alexander VRIJDAGHS A floral ontogenetic approach to homology questions in non-mapanioid Cyperaceae. E. Smets

Natuurkunde 23 november 2006 Tom WAMBECQ Hall effect and magnetoresistivity of La2-x Srx CuO4 thin films in high magnetic fields. V.V. Moshchalkov / 
J. Vanacken

Biologie 29 november 2006 Priscilla DECLERCK The impact of Acanthamoeba castellanii on the replication of Legionella pneumphila in substrate 
associated and floating biofilms.

F. Ollevier

Scheikunde 30 november 2006 David BRIERS Synthese en eigenschappen van polymeren voor tweede-orde niet-lineaire optische toepassingen. C. Samyn / 
G. Koeckelberghs

Biologie 1 december 2006 Bonny BAYOT Epidemiology of infectious diseases in cultured white Penaeu (Litopenaeus) vannamei, with 
emphasis on white spot disease.

F. Ollevier

Scheikunde 7 december 2006 Thanh Lam NGUYEN Quantum chemical and theoretical kinetics study of reactions of O(3p) oxygen atoms with 
unsaturated C2-C6 hydrocarbons.

J. Peeters / 
L. Vereecken

Biochemie 8 december 2006 Nurul Islam SIDDIQUI Gastropodan hemocyanin: phenoloxidase activity, antigenicity and immunological relationship with 
a-macroglobulin.

C. Gielens

Biologie 11 december 2006 Diane ALLARD Sexual selection and reproductive conflicts in ants (Hymenoptera, formicidae). J. Billen

Wiskunde 11 december 2006 Tom CLAEYS Universality in critical random matrix ensembles and pale-free solutions of Painlevé equations. A. Kuijlaars

Scheikunde 13 december 2006 Nathalie VETS Synthesis of pentacene derivatives and their application in organic thin film transistors. P. Heremans / W. 
Dehaen

Biologie 14 december 2006 Els LOMMELEN Honesty of pheromonal signals involved in reproductive conflicts in two Gnamptogenys species 
(Hymenoptera, Formicidae).

J. Billen

Natuurkunde 18 december 2006 Naima SEBAA Propagation des ondes acoustiques dans les milieux poreux saturés: application du modèle de Biot à 
détermination des paramètres de mousses plastiques et de l'os trabéculaire.

W. Lauriks

Scheikunde 20 december 2006 Anca MARGINEANU Biological applications of single molecule spectroscopy. J. Hofkens / 
F.C. De Schryver

Scheikunde 20 december 2006 Marjoleine WEVERS Full dissolution and crystallization of polyamides in water and other solvents. G. Groeninckx / 
V. Mathot

Scheikunde 20 december 2006 Vijaykumar PAWAR Synthesis of sidechain adapted β-turn mimetics and their incorporation into bioactive peptides. G. Hoornaert / 
W. De Borggraeve

Natuurkunde 20 december 2006 Cedric HUYGHEBAERT Oxygen beam interactions during sputter profiling of Si, SiGe and Ge substrates. A. Vantomme / 
W. Vandervorst

Scheikunde 20 december 2006 Alina STEfAN Electron transfer at the single molecule level. F.C. De Schryver / M. 
Van der Auweraer

Biochemie 22 december 2006 Hendrik fEYS Insights into thrombotic thrombocytopenic purpura through monoclonal antibody-based analysis of 
the von Willebrand factor cleaving protease, ADAMTS-13.

K. Vanhoorelbeke / 
H. Deckmyn

Natuurkunde 22 december 2006 Ilya KRAEV Search for physics beyond the standard electroweak model with brute-force low temperature 
nuclear orientation.

N. Severijns

Biologie 22 december 2006 Maarten STEVENS Intertidal and basin-wide habitat use of fishes in the Scheldt estuary. F. Ollevier

Geologie 19 januari 2007 Michiel VAN NOORDEN New insights into early variscan geodynamics in the Armorican Massif. Evidences of contraction-
dominated deformation and incipient strain partitioning in the palaeozoic of the Monts d'Arrée, 
Brittany, France.

M. Sintubin / 
Ph. Muchez

Scheikunde 22 januari 2007 Sona PALLAYOVA Nucleation processes in the production of water expanded polystyrene. H. Berghmans

Scheikunde 23 januari 2007 Laïla KAMOUNE Design and synthesis of new substituted pyrazinones and derivatives: peptidomimetic analogues of 
insect kinins and serine protease inhibitors.

G. Hoornaert / 
W. De Borggraeve



Studeren in het buitenland

Erasmus: verleg je grenzen

Uiteraard is je belangrijkste vraag: waar ga ik naartoe? Welke 
mogelijkheden je hebt als bestemming is in de eerste plaats 
afhankelijk van je studierichting, in die zin dat elke studie-
richting overeenkomsten heeft met andere partneruniversi-
teiten. Daarnaast kan je beslissing afhangen van hoe sterk je 
zin voor avontuur is, hoe goed je talenkennis ontwikkeld is, 
de opleidingsonderdelen die je wil volgen of de onderzoeks-
onderwerpen waaraan je wil meewerken. Je kan als student 
slechts eenmaal op Erasmus, dus denk goed na over je keuze. 
Vele studenten kiezen om te gaan studeren in de zonnige 
Mediterrane landen, maar ook minder voor de hand liggende 
bestemmingen kunnen daarom even interessant zijn. Zo trok 
Kwinten van Weverberg naar het Nederlandse Utrecht, ging 
Pieter Vingerhoets op Erasmus naar Polen en verbleef Wolf 
Vanpaemel een heel jaar in Jyväskylä, Finland. Enkele getui-
genissen lees je elders op deze pagina’s.

Als je de beslissing genomen hebt om aan een Erasmus-
project deel te nemen, is het belangrijk dat je je voldoende 
voorbereidt. Een aandachtspunt hierbij is de taal die gespro-
ken wordt aan de gastinstelling. Zowel je passieve als actieve 
kennis van deze taal zouden van een behoorlijk niveau moe-
ten zijn. Eens je weet waar je naartoe gaat, kan je ook best 
zo snel mogelijk beginnen zoeken naar huisvesting. Je wordt 
daarbij meestal geholpen door de partneruniversiteit in het 
buitenland. Om alle administratieve rompslomp in orde te 
krijgen word je begeleid door onze faculteit en haar mede-
werkers. Probeer je ook zo goed mogelijk te informeren over 
de levensomstandigheden ter plaatse, het klimaat en derge-
lijke meer:

“De aankomst in Polen was moeilijk: ik was met de bus vanuit 
Antwerpen vertrokken. Het voordeel hiervan is dat je meer 
dan 20kg bagage kan meenemen, het nadeel is dat je 20 uur 
van je leven naast een dikke Poolse bouwvakker moet door-
brengen. Het was moeilijk om te weten wanneer we aankwa-
men want ik was de enige op de bus die iets anders sprak 
dan Pools … Toen ik uit de bus stapte, volgde de tweede 
ontgoocheling, het was -24° en ik stond daar in mijn veel 
te licht jasje … Wat me wel is opgevallen is de hele warme 
ontvangst die ik ginder kreeg van de mensen in het labo: ik 
voelde me al bij dag twee geen buitenlander meer.” (Pieter 
Vingerhoets, ging naar Krakow)

Een studieverblijf aan een andere Europese universiteit kan 
een unieke en verrijkende ervaring zijn, zowel op vakinhoude-
lijk als op cultureel en persoonlijk vlak. Naast het verwerven 

European Community Action Scheme for the Mobility of University Students: op het eerste zicht zegt dit je 
wellicht niet veel, maar dit is de volledige naam van Erasmus, het welbekende uitwisselingsprogramma voor 
studenten. Elk jaar opnieuw trekken een aantal studenten naar buitenlandse partneruniversiteiten in de verschil-
lende lidstaten van de E.U. om een deel van hun studieprogramma dat ze normaal aan de K.U.Leuven zouden 
opnemen te vervangen door colleges en/of onderzoek in het buitenland. Het levert dan wel geen buitenlands 
diploma op, toch bezorgt het je K.U.Leuven-diploma een zekere meerwaarde. En na je verblijf keer je terug naar 
België met een koffer vol ervaringen en avonturen.
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Pieter: “Toen ik na mijn Erasmusverblijf 
bij een school ging solliciteren bleek een 

maat van mij ginder de zoon van die 
schooldirecteur te zijn. Je weet dus nooit 

wie je op Erasmus leert kennen …”



van meer kennis en expertise, krijg je de gelegenheid kennis 
te maken met andere onderwijs- en onderzoeksopvattingen. 
Bovendien is dit een unieke kans om vertrouwd te raken met 
andere culturen en gewoonten, andere leefwerelden, andere 
talen, andere levenswijzen, en niet in het minst: om nieuwe 
vrienden te maken en toekomstige Europese collega’s te 

leren kennen. Tijdelijk studeren in een ander land en aan een 
andere instelling houdt eveneens een verruiming in van je 
beroepskennis, beroepservaring en beroepsperspectieven, zo 
ook van je wetenschappelijke horizon. Je wint aan zelfver-
trouwen en zelfzekerheid en leert meer op je eigen benen te 
staan en dat verbetert je toekomstmogelijkheden. 
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“Erasmus is eerder een sociaal project waarbinnen je ver-
rassend snel een internationale vriendenkring uitbouwt. Het 
is ook een heuse persoonlijkheidskuur. Je trekt ergens heen 
waar je niemand kent. Helemaal opnieuw beginnen, je wordt 
losgerukt uit de structuren waar je langzaam bent in inge-
bed. En precies dat trekt je hele visie op dat alles helemaal 
open. Op die manier is Erasmus een middel tot verbreding 
en zelfontwikkeling. De erfenis die je weer naar huis mee-
neemt na een Erasmusuitwisseling gaat dus veel verder dan 
wat extra nummers in je gsm of wat adressen in je agenda. 

Je ziet jezelf en je omgeving ineens in een 
heel andere wereld 

geplaatst. Die nieuwe inzichten maakt een mens ook meer 
vertrouwd met andere culturen. Het eindeloze gepalaver 
over de Hollanders die altijd op hun fiets zitten en kaas 
eten, de Zweedse meisjes die altijd 1m80 en blond zijn en 
Tsjechen, Duitsers en Belgen die voortdurend discussiëren 
wie het bier heeft uitgevonden, terwijl ze na hun zoveelste 
‘biertje’ zelfs niet meer kunnen uitmaken welk etiket in hun 
eigen taal is geschreven, maakt na een tijdje plaats voor 
vreemde ontdekkingen: een Hollander die geen kaas lust, 
een Portugees die op tijd komt of een Fransman die perfect 
Engels praat …  Je leert al snel dat diversiteit niets met nati-
onaliteit te maken heeft. Maar laat ons dit artikel vooral niet 
te serieus maken. Zoals menigeen onder jullie doorheeft, 
trok ik er vorig jaar zelf op uit in het kader van Erasmus. En 
wel naar het warme, tropische … Nederland. Inderdaad. Dat 
vlakke landje net iets verder dan Antwerpen, waar vrouwen 
altijd 1m80 en blond zijn en iedereen met de fiets voetgan-
gers van de baan scheurt. Waar zoveel water is dat zelfs het 
bier ernaar smaakt en waar je in een ‘koffieshop’ zelfs niet 
eens een cappuccino kan bestellen. Waar friet patat heet, 
een pint een biertje en waar je erg handig zelf je scheld-
woorden kan samenstellen door de combinatie van gelijk 
welke ziekte gevolgd door het wat achteraan in de keel 
uitgesproken ‘-lijer’. Maar ik had het al over die diversiteit en 
vooroordelen zeker …

” (Kwinten van Weverberg over Utrecht, geciteerd uit het 
Merkatorke)

Meer informatie?

Meer algemene informatie over het uitwisselingsprogramma 
en de procedure vind je op wet.kuleuven.be/internationalisatie, 
of neem contact op met prof. Dr. Jos Rogiers, facultair 
Erasmuscoördinator (jos.rogiers@fys.kuleuven.be) of  
met Isabel Lauweres, administratief Erasmuscoördinator  
(isabel.lauweres@wet.kuleuven.be).



Verslag

Science4fun – Wetenschapsfeest 2006

Met dit idee hebben we nu ook een project binnengehaald voor de “popularisering van Wetenschappen, Techniek en 
Technologische Innovatie”. Dit project, gefinancierd door het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de 
Vlaamse Gemeenschap, geeft ons nu de mogelijkheid ons wetenschapsatelier verder uit te bouwen en het bovendien ook in 
oktober 2007 te organiseren aan onze Alma Mater. Hou alvast de webstek van onze faculteit in het oog!

In het kader van de Vlaamse Wetenschapsweek, die tweejaarlijks wordt georganiseerd door de Vlaamse 
Gemeenschap, wordt telkens ook een groots Wetenschapsfeest op poten gezet om de wetenschapsweek met 
toeters en bellen af te sluiten. Het jongste Wetenschapsfeest vond in oktober 2006 plaats in Flanders Expo te 
Gent. We hebben in onze faculteit de koppen bij elkaar gestoken om een origineel idee uit te werken om een 
zo breed mogelijk publiek geboeid te krijgen voor diverse aspecten van de wetenschappen. Het resultaat was 
een wetenschapsatelier vol met boeiende doe-opstellingen onder de welluidende titel science4fun. Hier volgt 
de beloofde fotoreportage.
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“In de categorie groenten en fruit:  
aardappelen …”
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“Ons wetenschapsatelier werd soms echt overrompeld.”

“Zelfs blubber maken heeft met wetenschappen te maken!”

“Sta ik nu met die bril of niet?”

“Het A-team! Het team van professor A. Toom. Van links naar 
rechts: Luc Van Meervelt, Frans Hennau, Breght Uyttenhove, 
Els Braeken, Kasper Baert, Chris Vinckier."

“Jong geleerd … een wetenschapper in spe?”“De werking van het oog …”
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[  Colofon  ]
Science@leuven is een initiatief van de gelijknamige 
overkoepelende alumnivereniging van de Faculteit 
Wetenschappen van de K.U.Leuven. Met deze 
nieuwsbrief willen we zowel de verschillende 
alumni-deelverenigingen, de departementen en 
studierichtingen, als de faculteit zelf dichter bij 
elkaar brengen, om op die manier de band tussen 
de leden van de faculteit als geheel en haar 
afgestudeerden te versterken. De nieuwsbrief houdt 
afgestudeerden en personeel op de hoogte van de  
ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek aan de 
Faculteit Wetenschappen. Jaarlijks wordt één breed 
informatief nummer opgesteld dat ook gericht is 
naar studenten en leraars van de hoogste graad van 
het secundair onderwijs om hen te informeren over 
de mogelijkheden die de Faculteit Wetenschappen 
aanbiedt. 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 studenten. Geïnteresseerden kunnen eveneens 
tegen een kleine vergoeding van vijf euro science@
leuven ontvangen. Bijdragen kunnen gestort 
worden op rekeningnummer 432-0001831-34 
met vermelding van 'nieuwsbrief'.

Faculteit Wetenschappen

Wetenschap in breedbeeld


