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Voorwoord

Beste science@leuven-lezer

Binnen afzienbare tijd zullen de poorten 
van de middelbare scholen voor de laat-
ste maal dichtvallen achter de leerlingen 
die dit schooljaar afstuderen. Voor die net 
afgestudeerden breekt dan een nieuwe 
boeiende periode aan, waarin ze nieuwe 
horizonten gaan verkennen. Belangrijk 
daarbij is dat ze op voorhand voldoende 
informatie inwinnen en dat ze goed 
nadenken over de juiste studiekeuze. Dit 
nummer van science@leuven wil daarbij 
een handje helpen.
In dit nummer stelt de Faculteit 
Wetenschappen haar basisopleidingen 
voor: wiskunde, informatica, fysica, 
chemie, biochemie en biotechnologie, 
biologie, geologie en geografie. In elk 
van die opleidingen krijg je een stevig 
gefundeerde wetenschappelijke vorming, 
met de ruimte om een parcours te volgen 
dat aansluit bij je persoonlijke interesses 
en je toekomstplannen. Een opleiding in 
de wetenschappen dompelt je onder in 
de concepten, inzichten en toepassingen 
van de verschillende wetenschapsdisci-
plines en traint je in de wetenschappe-
lijke werkwijze. Daarbij leer je analyseren 
en rapporteren, kritisch denken, alter-
natieven zoeken, systematisch werken, 
verbanden zoeken, hypothesen opstel-
len en verifiëren... Het zijn precies die 
kwaliteiten en vaardigheden die door 
werkgevers zo sterk geapprecieerd wor-
den en er voor zorgen dat mensen met 
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een opleiding in de wetenschappen zeer 
diverse verantwoordelijke posities vinden 
in onderwijs, onderzoek en bedrijven. 
Wetenschap wordt door mensen ver-
richt. Verderop in dit nummer kan je 
kennis maken met een aantal studenten 
en onderzoekers uit de verschillende 
departementen waar het onderwijs 
en het onderzoek van de Faculteit 
Wetenschappen gebeuren. als student 
ben je ten volle een lid van die internati-
onale onderzoeksomgeving en krijg je de 
kans om je nieuwsgierigheid te volgen 
en je onderzoekscapaciteiten te ont-
wikkelen. Daarnaast biedt de Faculteit 
Wetenschappen een unieke studie- en 
trajectbegeleiding die je bijstaan om je 
te vormen tot leraar en onderzoeker. 
onderzoekscentra, industrie en onder-
wijs bieden uitstekende beroepsmogelijk-
heden voor afgestudeerde wetenschap-
pers, zelfs in economisch moeilijkere 
periodes.
De Faculteit Wetenschappen haalt de 
banden met de studenten, de studen-
tenkringen en de alumni sterk aan. Er is 
een ruim aanbod van voordrachten door 
eminente onderzoekers, waarbij zeker 
nog eens het overweldigende succes 
van de voordracht van stephen Hawking 
in herinnering mag gebracht worden. 
Daarnaast is er de inmiddels traditionele 
Christmas lecture, er zijn thematische 
internationale scholen voor masterstu-

denten, er wordt regelmatig een alum-
nireis georganiseerd en er is het zich 
steeds verder ontplooiende science@
leuven Fund dat aan briljante buiten-
landse studenten de mogelijkheid biedt 
om aan de Faculteit Wetenschappen te 
studeren.
In zijn magistrale werk over ‘De grote 
ontdekkingen’ schrijft adam Hart-
Davis: ‘Wetenschap is meer dan een 
verzameling antwoorden. Het is een 
constante zoektocht naar de ware wer-
king van het universum.’. De Faculteit 
Wetenschappen is een uitstekende gids 
en metgezel bij die zoektocht.

Kristiaan	Temst
voorzitter Bureau 
Wetenschapscommunicatie
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WISKUNDE

Overal wiskunde

wanneer professor walter van assche 
het over wiskunde heeft, dan deel je in 
het plezier dat hij er aan beleeft. en hoe 
abstract het allemaal ook is: er is verras-
send veel wiskunde die gebruikt wordt in 
voorwerpen en toepassingen die we elke 
dag gebruiken.

S@l: Uw onderzoeksdomein situeert zich 
binnen de Afdeling Analyse – kan u iets meer 
zeggen over de verschillende ‘takken’ van de 
wiskunde?

WVa: Binnen het Departement Wiskunde zijn 
er vijf afdelingen, waarvan er drie echt met 
zuivere wiskunde bezig zijn. statistiek is bij 
uitstek een toegepast domein, dat onmisbaar 
is als ondersteunende wetenschap voor vele 
disciplines, ook in de humane wetenschap-
pen. De afdeling plasma-astrofysica gebruikt 
wiskundige technieken om de zon te bestu-

deren, bijvoorbeeld om magnetische stormen 
en de mogelijke effecten ervan te modelle-
ren. De drie andere afdelingen zijn algebra, 
analyse en meetkunde: pure wiskunde dus.

algebra gaat over het oplossen van verge-
lijkingen en alles wat daar rond hangt. Het 
is een heel abstracte discipline. analyse is 
al iets concreter – met integralen werken 
betekent uiteindelijk dat je een oppervlakte 
gaat berekenen. Het wordt natuurlijk ook wel 
abstracter als je naar hogere dimensies gaat. 
Het woord ‘geometrie’ betekent oorspronke-
lijk ‘het meten van de aarde’. De vroegste 
meetkundigen probeerden om de ronde 
aarde voor te stellen als een plat vlak – en 
stelden vast dat dat niet kan. Je kan het 
oppervlak van een bol wel weergeven als 
een plat vlak wanneer je ofwel de hoeken 
ofwel de oppervlakten behoudt, maar niet 
allebei. Meetkunde is in die zin een meer 

4



praktische discipline, al gaan ook meetkundigen al 
snel naar n-dimensionale ruimten die ons voorstel-
lingsvermogen overstijgen.

S@l: In welk domein bent u zelf aan het werk?

WVa: Mijn onderzoek gaat over benaderingstheo-
rie. Hoeveel informatie heb ik minimaal nodig om 
een ingewikkeld object voldoende ondubbelzinnig 
te beschrijven, met een hanteerbaar aantal data? Ik 
ben zelf niet rechtstreeks met toepassingen bezig, 
maar uiteraard is benaderingstheorie iets wat veel 
gebruikt wordt, bijvoorbeeld in 3D-animaties en film. 
Denk bijvoorbeeld aan Gollum in lord of the Rings 
of	Voldemort	en	Dobby	in	de	Harry	Potterfilms.	Die	
figuren zijn met computersimulaties gemaakt. De 
acteurs speelden hun rol met een aantal punten op 
hun lichaam of gezicht die door de computer werden 
herkend en gebruikt om de finale personages te her-
tekenen. De computer moest met een eindig aantal 
punten een realistisch beeld tekenen met een vol-
doende kleine fout. 

S@l: Dat er achter iets abstracts als wiskunde toch 
toepassingen zitten, is wellicht voor veel mensen een 
verrassing.

WVa: Er zijn best veel alledaagse dingen waar wis-
kunde achter zit. neem nu Google: de zoekmachine 
is gebaseerd op lineaire algebra. Idem met encryptie 
van betalingen via internet. op een elektronische 
identiteitskaart zitten allerlei gegevens vercijferd 
met algoritmen. omzetting van beeld of klank naar 
signaal, zoals in digitale tV of gsm-verkeer, is geba-
seerd op Fourier-analyse. Je hoeft die wiskunde 
natuurlijk niet te kennen om al die toepassingen te 
gebruiken, maar iemand heeft de producten wel ont-
wikkeld en heeft daarbij gebruik gemaakt van geso-
fisticeerde wiskunde.

S@l: Moeten we de wiskundige dan als een ontwer-
per zien? 

WVa: Een wiskundige ontwerpt geen gsm, hij is daar 
vermoedelijk zelfs niet eens zo handig in, maar de 
techniek om spraak om te zetten naar een digitaal 
signaal is een wiskundige techniek. Het zijn inge-
nieurs die gsm’s ontwerpen, en die zetten dat om 
naar een bruikbaar product. Ingenieurs zijn sterk in 
het oplossen van concrete problemen, wiskundigen 
zijn daar minder mee bezig, maar zij ontwikkelen 
veel van de abstracte bouwblokken die de ingenieur 
nodig heeft. 

Wiskundigen zijn wel sterk in het zien aankomen van 
problemen. Zij redeneren vanuit abstracte principes: 
als ik uitga van die en die veronderstelling, wat zijn 

daar dan de gevolgen van? Geen enkele veronder-
stelling is te absurd in zo’n redenering, daarom ook 
kunnen wiskundigen heel goed ‘out of the box’ den-
ken, lang doordenken en alle implicaties op lange 
termijn inschatten. Je kan het vergelijken met scha-
ken: een wiskundige is getraind om heel veel zetten 
vooruit te denken. 

S@l: Is dat de reden dat nogal wat wiskundigen in 
de financiële sector terecht komen?

WVa: Inderdaad, ze kunnen op basis van een aantal 
gegevens voorspellingen maken op lange termijn. Ze 
ontwerpen modellen, die ze toetsen aan gegevens 
uit het verleden, en gaan na wat de consequenties 
zijn van een beslissing die men nu zou nemen. 
Wiskundigen zijn goed in modelleren. Een econoom 
zal een model gebruiken als een zwarte doos: ik 
steek er die gegevens in, en die resultaten komen er 
uit. Maar in de doos zit een wiskundige! Misschien 
hadden de banken beter nog meer wiskundigen 
in dienst gehad. Die weten dat volatiliteit risico’s 
inhoudt en hadden kunnen voorspellen dat de poten-
tiële voordelen niet opwegen tegen die risico’s, en zo 
was er misschien een grote crisis vermeden! 

S@l: Iemand die kiest voor wiskunde is toch meestal 
niet iemand die aan toepassingen zit te denken?

WVa: neen, wij kiezen niet om een bepaald 
denkspoor te volgen omdat er misschien een 
toepassing in zit. Maar als het resultaat van ons 
redeneerwerk ‘natuurlijk’ aanvoelt, dan weten we dat 
toepassingen ooit mogelijk zijn. Zo is de codering 
van gegevens op internet eigenlijk gebaseerd op 
wiskunde van 300 jaar oud. De wiskundigen van 
toen konden dat soort toepassingen echt niet 
voorspellen. Hetzelfde met de niet-euclidische 
meetkunde: als (zeer abstract) wiskundig denkkader 
was dat beschikbaar toen Einstein het nodig had om 
zijn relativiteitstheorie uit te werken.

5

Professor	 
Walter Van assche,  
departementsvoorzitter  
wiskunde



S@l: Zal de wiskunde ooit af zijn? Kan je na zoveel 
eeuwen onderzoek nog nieuwe dingen ontdekken?

WVa: Wiskunde is nooit af, het is eindeloos uit te 
breiden. soms ontmoet je in je onderzoek plots een 
raakpunt met een andere wiskundige discipline, en 
dat betekent meestal een doorbraak in het denken. 
Zoals toen de laatste stelling van Fermat werd bewe-
zen: dat werd mogelijk door inzichten in analyse, 
meetkunde en algebra samen te brengen.

Doorbraken komen vaak tot stand door ‘serendipity’. 
Je zoekt niet gericht naar iets, je vindt iets wat je 
eigenlijk niet zocht, of je stelt vast dat een zijspoor 
mogelijk belangrijker is dan het hoofdspoor waar je 
op zat. Dat kan enkel wanneer je denken niet gehin-
derd wordt door randvoorwaarden, wanneer je echt 
van eender welke veronderstelling kan uitgaan en 
dan doordenkt over de consequenties. soms kom 
je na vijf jaar redeneren tot de conclusie ‘deze weg 
loopt dood’. Dat klinkt als een ramp, maar voor een 
wiskundige is dat een positief resultaat – het is (alle 
verhoudingen in acht genomen) een beetje zoals 
wanneer je een sudoku oplost, van een veronderstel-
ling uitgaat, alle consequenties uitprobeert, om dan 
vast te stellen dat je eerste veronderstelling fout was. 
Wel, dan weet je dat weer, en dan kan je een andere 
weg uitproberen. 

S@l: We hadden het al over de financiële sector. 
Zijn er nog toepassingsgebieden waar de vaardighe-
den van wiskundigen van pas komen?

WVa: Wiskundigen zijn niet noodzakelijk mensen die 
heel erg goed kunnen rekenen, ze zijn vooral sterk in 
redeneren, in werken met abstracte concepten. Juist 
door hun abstracte redeneervermogen zijn wiskundi-
gen zeer gegeerd. In jobomschrijvingen ga je zelden 
een bedrijf of een organisatie vinden die een wis-
kundige zoekt, maar als ze iemand zoeken die zeer 
goed kwantitatief en kwalitatief kan denken, dan zijn 
ze blij als ze een wiskundige vinden. 

Een onverwacht voorbeeld is de auto-industrie. 
Vroeger werden nieuwe designs voor auto’s als 
model in klei gemaakt om er een aantal metingen 
op te kunnen doen. Renault en Citroën hebben op 
een bepaald moment de handen in elkaar geslagen 
om dat te omzeilen: zij hebben wiskundigen aan het 
werk gezet om ontwerpen te maken op computers. 
Het resultaat is de Bézier-kromme, een voorbeeld 
van Computer aided Geometric Design, oorspronke-
lijk dus ontwikkeld in de auto-industrie maar nu ook 
toegepast	in	programma’s	zoals	Paint:	als	je	daar	
met enkele punten een kromme uitzet, dan is dat 
een Bézier-kromme.

We hebben het al gehad over de omzetting van 
geluid naar signaal en omgekeerd op basis van 
Fourier-analyse, eigenlijk wiskunde uit het begin van 
de negentiende eeuw. Voor de omzetting van beeld 
naar signaal werkt Fourier-analyse minder goed, dan 
heb je ook wavelets nodig, een recenter wiskundig 
denkkader uitgewerkt door o.a. de Belgische Ingrid 
Daubechies. als je beelden van internet haalt, ze dus 
comprimeert en terug uitvergroot, dan heb je naast 
wavelets ook benaderingstheorie nodig, want dan ga 
je weer een zeer grote dataset benaderen met een 
beperkt aantal punten, en algoritmes gebruiken om 
vanuit die punten het oorspronkelijke beeld zo goed 
mogelijk te benaderen.

S@l: Werken met grote datasets lijkt mij ook een 
probleem dat op veel plaatsen en in veel disciplines 
opduikt.

Voorstelling van een graaf, meer bepaald de “Erdös 
collaboration graph”. Paul Erdös was een wiskundige 
die erg veel heeft gepubliceerd in verschillende 
samenwerkingsverbanden. Wiskundigen weten 
graag wat hun ‘Erdösgetal’ is. Iemand die samen 
met Erdös een publicatie heeft gemaakt, heeft 
Erdösgetal 1. Iemand die een publicatie heeft samen 
met iemand met getal 1, heeft Erdösgetal 2. Als we 
het nagaan, dan hebben alle wiskundigen die ooit 
iets gepubliceerd hebben een Erdösgetal kleiner dan 
7, en de meeste zelfs kleiner dan 4. Het Erdösgetal 
van professor Van Assche is 2!
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WVa: Dat is zeker het geval. Moleculair biologen, 
bijvoorbeeld, analyseren volledige genomen, en ver-
zamelen op die manier gigantische datasets waaruit 
ze de relevante informatie moeten plukken. Zonder 
wiskunde begin je er beter niet aan.

En nog zo’n fenomeen dat je in allerlei contexten 
tegenkomt, dat zijn complexe netwerken. Facebook 
is een voor de hand liggend voorbeeld. Zo’n netwerk 
kan je wiskundig beschrijven met grafentheorie. Een 
graaf is een set van knooppunten met verbindingen; 
op facebook ben jij een knooppunt met verbindin-
gen naar al je vrienden, die ook knooppunten zijn. 
Wiskundige theorie leert ons, dat je van elke face-
bookgebruiker naar zowat elke andere geraakt in een 
traject met maximum 7 knooppunten. 

Grafentheorie heeft trouwens ook zeer praktische 
toepassingen. Het treinnetwerk, bijvoorbeeld, kan je 
als een graaf beschrijven: elk station is een knoop-
punt, de verbindingen zijn de sporen. Dan kan je de 
efficiëntste manier berekenen om van knooppunt 

a naar knooppunt B te reizen. De nMBs gebruikt 
dat helaas niet; pogingen om de uurregelingen te 
verbeteren, vertrekken van de bestaande situatie. In 
nederland heeft men het hele systeem wel op nul 
gezet, en op basis van grafentheorie een optimale 
regeling voor de treinen berekend, zonder rekening 
te houden met bestaande trajecten. Het nieuwe 
model is niet zonder meer toegepast, er zijn nog 
handmatige wijzigingen aan gebeurd, maar het blijkt 
wel een verbetering.

S@l: Al die verrassende toepassingen lijken mij rede-
nen om wiskunde te gaan studeren.

WVa: Wiskunde moet je studeren omdat je er plezier 
in hebt. Beroepsuitwegen zijn er voldoende en op 
onverwachte plaatsen, daar hoef je het al zeker niet 
voor te laten. 

S@l: Bedankt voor uw tijd.
 
 interview: Siska Waelkens

EEN	STUDENT	WISKUNDE	AAN	HET	WOORD
Waarom Wiskunde?

Ik wilde een opleiding volgen waar het niet de 
bedoeling is om zoveel mogelijk gegevens droogjes 
in je hoofd op te slaan. Wiskunde is zo’n richting 
waar je werkelijk inzicht moet verwerven in de 
leerstof. Je leert er echt anders en beter nadenken. 
natuurlijk vond ik wiskunde in het middelbaar ook 
al leuk, maar toen wist ik nog niet wat wiskunde nu 
eigenlijk echt inhield. Het is alleszins véél meer dan 
eindeloos integralen of afgeleiden uitrekenen. toen 
me nog eens verteld werd over de diversiteit van 
de verschillende disciplines in de wiskunde was ik 
helemaal verkocht. Ik heb er nog geen moment spijt 
van gehad!

Wat is de leukste les?

ongetwijfeld analyse I in het tweede semester. Dit is 
het moeilijkste vak van het eerste jaar. In analyse I 
ligt de nadruk vooral op het inzicht verwerven, het 
wordt er voor het eerst echt abstract. ook maakt 
“prof. Q” de lessen extra de moeite door zijn 
interactieve manier van lesgeven.
 
Wat is je mooiste moment in Leuven?

In de laatste lesweek van het eerste semester had 
het echt gigantisch veel gesneeuwd. Die avond zijn 
we met een groepje vrienden op pad gegaan en 
hebben we de meest geweldige nacht ooit beleefd. 
sneeuweuforie, spontane sneeuwgevechten met tal 
van vreemden, een beetje jenever …

Heb je nog een Tip voor Twijfelaars?

Doen! De opleiding is veel diverser en interessanter 
dan je je nu kunt voorstellen. over de toekomst hoef 
je je na een opleiding wiskunde alvast geen zorgen 
te	maken.	Kortom,	verken	deze	nieuwe	wereld!

Dries Cornilly 
bachelor in de wiskunde
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InFoRMatICa

sociale netwerken: 
exponent van de groeiende maatschappelijke 
impact van informatisering.
in een tijdspanne van een paar decennia is de 
impact van de informatica op het dagelijkse 
gebeuren gigantisch gegroeid. in een 
meerderheid van beroepen heeft de computer 
een centrale rol op de werkvloer verworven. maar 
ook de meeste andere apparaten waarmee we 
voortdurend in aanraking komen, van telefoons 
tot auto´s, worden gestuurd door programma´s. 
e-mail en andere internettoepassingen worden 
vrijwel universeel gebruikt. 

eén van de meest recente exponenten van de 
evolutie richt zich ten volle op onze sociale 
activiteiten: de sociale netwerken. Facebook, 
twitter, linkedin, google+, netlog en vele 
anderen verleiden ons tot digitale interactie 
binnen onze sociale activiteiten.

katrien verbert en sten govaerts, oud-
studenten informatica en beide werkzaam in de 
onderzoeksgroep human-computer interaction 
van het departement computerwetenschappen, 
geven ons toelichting.

S@l: Waaruit is dit nieuwe fenomeen eigenlijk 
ontstaan? Moet ik daar vooral denken aan 
voorlopers als de chat-lijnen?

sten: Dat ook, maar er waren uiteraard eerst de 
nieuwsgroepen en ‘communities’ die rond specifieke 
thema’s discussiefora aanboden. Die mensen waren 
wel niet echt met elkaar verbonden, op de manier 
waarop dat nu in sociale netwerken het geval is, 
maar met het onderwerp zelf en het discussieforum 
verbond hen.
Katrien:	Friendster	was	één	van	de	eerste	die	echt	
de functionaliteit van het sociale netwerk aanbood. 
Enkele jaren later startte Facebook, dat al snel veel 
meer gebruikers kreeg en Friendster verdrong.

S@l: Wat trekt gebruikers aan in een sociaal 
netwerk: wat willen ze eruit halen?

Katrien:	Het	sociale	speelt	daarin	een	grote	rol.	Er	
zijn onderzoeken uitgevoerd waarbij men analyseert 
met welke groepen men het meest in interactie gaat: 
familie, vrienden of collega’s, en rond welke thema’s 
dat zich het meest situeert. Maar die patronen zijn 
zeer verscheiden.
sten: Google+ heeft op die verscheidenheid ook 
sterk ingespeeld door het ondersteunen van de 
functionaliteit om in verschillende groepen actief te 
netwerken en in die verschillende groepen andere 
rollen aan te nemen. 
Katrien:	Mensen	profileren	zich	ook	vaak	heel	anders	
in verschillende groepen.
sten: Wel, het is logisch dat je je tegenover collega’s 
anders wil opstellen dan tegenover vrienden of 
familie.

S@l: Het lijkt voor de leek ook een heel gemakkelijke 
manier om een soort van persoonlijke webpagina 
aan te maken, iets wat voor een niet-informaticus 
anders wat moeilijk zou kunnen zijn?

Katrien	Verbert	en	Sten	Govaerts
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Katrien:	Eén	van	de	belangrijke	functies	is	de	
mogelijkheid voor gebruikers om zichzelf, of 
bepaalde aspecten van hun omgeving, met anderen 
te delen of in de belangstelling te brengen. 
sten: Waarbij ze dan duidelijk kunnen beslissen 
wat ze willen delen met anderen: vaak foto’s, maar 
eventueel zelfs een schilderij dat ze maakten. Ze 
kunnen dan ook in sommige sociale netwerken, 
Flickr bijvoorbeeld, opvolgen wie deze informatie 
bekijkt en wat er vooral bekeken wordt. Eventueel 
kunnen ze daardoor nieuwe connecties leggen rond 
de onderwerpen die hun interesseren.

S@l: Hebben de sociale netwerken een impact op 
ander sociaal gedrag? Vervangt het ander sociaal 
contact?

sten: Het biedt vooral een nieuwe dimensie aan 
dat gedrag. Een aspect daarvan is bijvoorbeeld dat 
mensen die geografisch ver verwijderd zijn toch over 
langere tijd heen contact kunnen houden.
Katrien:	Het	hangt	ook	veel	van	de	toepassing	af.	
Wij gebruiken sociale netwerken ook binnen ons 
onderzoek: het helpt ons om met mensen die over 
gelijkaardige thema’s werken in contact te komen. Je 
kan veel gemakkelijker nagaan waar anderen mee 
bezig zijn.

S@l: Zo’n bedrijven zijn miljarden dollars waard. 
Waarom is hier zoveel geld mee gemoeid?

sten: De reclame uiteraard. De sociale netwerken 
hebben zoveel informatie over hun gebruikers 
en contacten tussen hun gebruikers dat ze veel 

gerichter reclame kunnen sturen. Ze kunnen dan ook 
hogere prijzen voor reclame vragen.

S@l: Hebben sociale netwerken ook beroepsmatig 
een relevantie voor de Vlaamse informatici?

sten: De data van sociale netwerken wordt veel 
gebruikt door informatici om hierop onderzoek 
te doen en nieuwe applicaties uit te werken of 
bestaande te verbeteren. Daarnaast is het een groot 
informatica-technisch probleem om deze systemen 
op zo’n enorme schaal te laten werken: honderden 
miljoenen gebruikers wensen hun profiel voortdurend 
beschikbaar. De data-analyses die daarop dienen te 
gebeuren, teneinde juiste aanbevelingen te geven, 
vragen ook heel wat werk en onderzoek.



Katrien:	In	onze	onderzoeksgroep	wordt	een	
specifiek sociaal netwerk, Yammer, gebruikt voor 
interne communicatie binnen de groep. Het is een 
heel efficiënt communicatiemiddel omdat iedereen 
elk moment van de dag een kort bericht kan sturen 
over waar hij/zij mee bezig is. anderen kunnen daar 
dan onmiddellijk op inspelen met hun suggesties. 
ook binnen het onderwijs worden sociale netwerken 
gebruikt. Voor de cursus Gebruikersinterfaces van 
professor Duval worden de studenten gevraagd 
om via een sociaal netwerk hun begeleiders en 
mekaar op te hoogte te houden van hun vordering 
bij hun projectwerk. opnieuw laat dit toe om heel 
snel feedback te geven rond bepaalde vragen of 
problemen. Dit gebruik werd trouwens bekroond met 
de	prijs	van	de	Onderwijsraad	van	de	KU	Leuven	in	
2011.	Maar	ook	voor	vordering	binnen	het	thesiswerk	
wordt er door de studenten in onze onderzoeksgroep 
gecommuniceerd via sociale netwerken.

S@l: Sociale netwerken hebben dus ongetwijfeld 
nog heel wat in petto, zowel in de sociale als in de 
beroepsmatige context. Bedankt voor dit gesprek.

interview: prof. Danny De Schreye

EEn stuDEnt InFoRMatICa aan HEt WooRD
Waarom Informatica?

Computers interesseerden me al 
in het middelbaar. Het was voor 
mij dus niet meer dan normaal om 
voor informatica (of nu Bachelor 
of science in de informatica) te 
kiezen.
In deze discipline heb je al vanaf 
de 1ste fase informaticavakken. 
Je moet dus niet al te lang je 
enthousiasme sparen om achter 
je pc te kruipen en erin te vliegen!

Wat is de Leukste Les?

De lessen objectgericht pro-
grammeren gegeven door prof. 
steegmans vind ik tot nu toe nog 
altijd de interessantste lessen. 
Je leert interactief een goede stijl 
van programmeren waarop je dan 
altijd kan terugvallen in grotere 
projecten. Het was wel vroeg 
opstaan… Maar bon, dat hoort er 
ook bij hé!

Wat is je Mooiste Moment in 
Leuven?

Mijn mooiste momenten heb ik 
bij ulYssIs beleefd. ulYssIs 
is een vereniging die informatica-
diensten aanbiedt aan studenten 
en kringen. Hier heb ik prakti-
sche ervaring kunnen opdoen en 
samen met anderen kunnen wer-
ken aan grotere projecten zoals 
de	24-urenloop.
op dit moment ben ik bezig met 
een groot project voor de kringen. 
Ik vind het geweldig om te zien 
dat al die lessen toch hun vruch-
ten afwerpen en dat je effectief 
dingen kan gebruiken tijdens het
ontwikkelen van nieuwe program-
ma’s en diensten.

Heb je nog een Tip voor 
Twijfelaars?

Je gaat tot over je oren in de 
informatica zitten. als algoritmes 
niks voor jou zijn heb je hier niet

veel te zoeken. Indien wel, zou 
ik zeggen: stop met twijfelen en 
schrijf je in! als je niet goed
bent in wiskunde zal je meer 
moeite moeten doen dan de 
gemiddelde student, maar haal-
baar is het zeker!

John Gybels 
bachelor in de informatica

twitter
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bionanofysica: het klinkt als een mengeling 
van drie verschillende disciplines en dat 
is het ook een beetje. professor margriet 
van bael en professor carmen bartic 
zijn nochtans fysici in hart en nieren. 
wij spraken met hen over hun jongste 
onderzoekslijn.

S@l: U werkt samen in het domein van de 
bionanofysica. Wat is dat voor iets?

CB: Deze onderzoekscel rond bionanofysica is 
nog maar net gestart. Zoals de term het zegt: 
het gaat over onderzoek en toepassing van 
fysische concepten op biologische systemen 
op nanoschaal. 

MVB: We gebruiken typische meettechnieken 
uit de fysica, zoals scanning probe 
microscopie, om zaken te leren over 
biologische systemen, om de structuur en 
functie van cellen of eiwitten te ontrafelen. 

FYsICa

nieuwsgierigheid vOOr 
gevOrderden 

Professor	Margriet	Van	Bael	en	professor	Carmen	Bartic.
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We laten biologische moleculen vasthechten 
op nanodeeltjes, zodat we een bepaalde 
functionaliteit kunnen opleggen aan de 
nanostructuren. 

CB: Wij onderzoeken, bevragen en controleren 
biologische systemen, en we creëren nieuwe 
eigenschappen doordat we een interfase 
maken tussen een biologische structuur en een 
synthetische nanostructuur.

S@l: Dat vasthechten van biomoleculen op 
nanodeeltjes, hoe gaat dat in zijn werk?

MVB: soms gebruik je een bestaande 
eigenschap van het biomolecule – veel 
eiwitten hebben bijvoorbeeld een zwavelgroep, 
en dat is iets wat spontaan vasthecht aan 
goudpartikeltjes. soms ga je de deeltjes die 
aan elkaar moeten hechten manipuleren – wij 
fysici gebruiken de biomoleculen in principe 
zoals ze zijn (in tegenstelling tot biochemici) 
en manipuleren de nanopartikeltjes zodat ze 
ermee gaan binden. De link zelf tussen het 
biomolecule en het nanodeeltje is trouwens 
ook een deel van wat we bestuderen.

CB: We gaan kijken of de eigenschappen 
van de nanodeeltjes veranderd zijn door de 
interactie met het biomolecule, en vice versa.

MVB: nanopartikels hebben specifieke 
eigenschappen omdat ze zo klein zijn, 
biomoleculen hebben van zichzelf ook een 
bepaalde selectiviteit en/of reactiviteit. als 
je de twee combineert, kan je die aparte 
eigenschappen combineren of nieuwe 
eigenschappen creëren.

S@l: Dat zou wellicht duidelijker zijn als u een 
voorbeeldje kon geven…

CB: Wel, in verband met de ziekte van 
alzheimer gebeurt er heel wat onderzoek in 
de medische context. Bij patiënten worden 
zogenaamde amyloïde plaques in de hersenen 
gevonden, dat zijn opeenhopingen van 
eiwitfragmenten. Die eiwitten komen ook 
voor bij gezonde mensen, maar we kennen 
de functie nog niet. Bij alzheimerpatiënten 
vormen ze aggregaten waarvan we ook niet 
goed weten wat ze precies aanrichten, mogelijk 
blokkeren ze de werking van de zenuwcellen 
op het niveau van de synapsen, dus op de 
plaats waar zenuwcellen signalen doorgeven. 
Wat wij met onze technologie kunnen doen, is 
die eiwitstructuren zelf en hun interactie met 
de celmembraan gaan bestuderen. We kunnen 

kijken naar de configuraties van die eiwitten in 
gezonde en in pathologische situaties, en naar 
de invloed van die verschillende configuraties 
op de celmembraan. We gaan eerst werken 
met artificiële membranen maar het is de 
bedoeling om ook naar cellen te gaan kijken.

MVB: Voor dat alzheimeronderzoek werken 
we samen met de groepen rond Fred Van 
leuven en Bart Destrooper van de Faculteit 
Geneeskunde, die al jaren onderzoek doen 
naar alzheimer. 

CB: Biomoleculen binden zich aan nanokris-
tallen met speciale optische eigenschappen. 
Fotoluminescente materialen verbinden we 
met enzymes, eiwitten die een biochemische 
reactie veroorzaken. Wij werken bijvoorbeeld 
met glucose-oxidase, een eiwit dat een chemi-
sche reactie uitlokt van glucose, waarbij een 
ladingstransfer optreedt. Die biochemische 
reactie blijkt een invloed te hebben op de opti-
sche eigenschappen van het nanodeeltje, en 
dat kunnen wij meten. De fotoluminescentie 
gaat naar beneden, en het effect is afhankelijk 
van de glucoseconcentratie. Dat heeft dus een 
potentieel om zeer gevoelige sensoren te ont-
wikkelen, meer bepaald glucosesensoren voor 
diabetici.

S@l: Nanobiofysica is een nieuwe 
onderzoekslijn binnen het departement. 
Vanuit welke achtergrond zijn jullie daar aan 
begonnen?

CB: Ik heb voorheen bij imec gewerkt en 
met imec werken we trouwens nog steeds 
intensief samen. Zij ontwikkelen technologie 
op ingenieursniveau, op basis van concepten 
uit nanoelektronica. samen met imec 
is	KU	Leuven	ook	een	partner	in	NERF	
(neuro-electronics Research Flanders, een 
samenwerking	tussen	KU	Leuven,	imec	en	het	
VIB). Dat is een onderzoekscentrum dat speurt 
naar het verband tussen structuur en functie in 
de hersenen. 

MVB: Mijn specialiteit is vastestoffysica, en ik 
bestudeer eigenschappen van nanodeeltjes: nu 
dus ook in de context van de biofysica, maar 
daarnaast ook magnetische eigenschappen 
van nanodeeltjes, en supergeleiding in 
nanodeeltjes. 

S@l: Verschillen magnetisme en 
supergeleiding in nanodeeltjes dan van 
dezelfde dingen in ‘gewone’ materialen? 
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MVB: De hele nanowetenschap gaat er 
om dat materialen andere eigenschappen 
hebben wanneer ze in hele kleine partikeltjes 
voorkomen. neem bijvoorbeeld supergeleiding: 
de stroom wordt bij supergeleiding 
gedragen door elektronenparen met aparte 
eigenschappen, zogenaamde Cooperparen. In 
het geval van nanodeeltjes blijkt supergeleiding 
erg te veranderen wanneer de deeltjes 
kleiner worden dan de grootte-orde van 
zo’n elektronenpaar en zelfs te verdwijnen 
wanneer de deeltjes kleiner worden dan enkele 
nanometer. 
Elektronen worden gekenmerkt door een 
bepaalde energie-inhoud, in nanomaterialen 
kunnen ze niet gelijk welke energie-inhoud 
hebben. Ze bezetten één van een aantal 

discrete energieniveaus. Dat is één van die 
eigenschappen die veranderen wanneer 
we naar steeds kleinere nanodeeltjes 
gaan: hoe kleiner de deeltjes, hoe verder 
die energieniveaus uit elkaar liggen. Bij 
supergeleidende materialen condenseren 
bepaalde elektronen tot zo’n Cooperpaar, 
maar die moeten binnen bepaalde grenzen 
liggen qua energieniveau. Bij nanomaterialen 
liggen de energieniveaus vaak te ver uit elkaar 
en zijn er geen elektronen die in aanmerking 
komen om een Cooperpaar te vormen. andere 
theorieën voorspellen dan weer dat je in 
zulke uiterst kleine nanopartikels juist veel 
betere supergeleidende eigenschappen kan 
verkrijgen.

analyt (bv. glucose)

product

licht

enzym (bv. glucose‐oxidase)

nanokristal (bv. CdSe)

Enzym‐nanokristal hybride systeem met potentieel 
als glucose‐sensor: als er glucose aanwezig is, 
veroorzaakt dit een biochemische reactie in het 
enzym die een invloed heeft op de optische 
eigenschappen van het nanokristal.

14.94 nm

0.00 nm

65nm

Met behulp van atomaire‐
krachtmicroscopie kan de 
structuur van biomoleculen op 
nanometerschaal onderzocht
worden.  Hier zijn amyloïde β40 
fibrillen te zien, amyloïde
plaques spelen een rol bij de 
ziekte van Alzheimer.



S@l: Zijn er toepassingen van supergeleiding 
waarvoor dat van belang is? Wordt 
supergeleiding eigenlijk überhaupt toegepast in 
de praktijk?

MVB: Ja zeker. In scanners in ziekenhuizen 
gebruikt men bv. supergeleidende magneten. 
Voor zoiets is die mogelijke nanogrens geen 
probleem, maar voor andere toepassingen van 
supergeleiding, zoals voor de ontwikkeling van 
filters of kwantumcomputers, is de tendens 
vandaag om naar steeds kleinere schaal te 
gaan, en daar zal dus een belangrijke impact 
zijn. 

nu moet ik zeggen dat die toepassingen niet 
zijn wat mij in de eerste plaats drijft in mijn 
onderzoek: wat ik beoog, dat zijn fundamentele 
inzichten, onder andere dus in supergeleiding 
op nanoschaal.

CB: Ik vind wel dat het onderzoek wat ik doe 
ergens relevant voor moet zijn. niet dat ik aan 
het eind van de rit iets wil kunnen verkopen of 
zo, maar mijn onderzoek moet het potentieel 
hebben om belangrijke problemen te kunnen 
oplossen.

MVB: natuurlijk vragen we ons wel eens af: 
onderzoek in de fysica, is dat wel belangrijk? Is 
het niet belangrijker om op zoek te gaan naar 
een remedie tegen kanker? Maar uiteindelijk 
heeft dat kankeronderzoek ons wel nodig. als 
er geen computerondersteuning was, geen 
internet, geen systemen voor beeldvorming en 
dataopslag, dan kwam het kankeronderzoek 
ook niet vooruit. Die belangrijke hulpmiddelen 
zijn tot stand gekomen op basis van toevallige 
ontdekkingen van mensen die in principe 
met iets heel anders bezig waren. Wij zorgen 
voor innovatie: juist omdat wij niet naar de 
oplossing van een bepaald probleem op zoek 

zijn, maar allerlei dingen proberen, komen wij 
kennis op het spoor die echt vernieuwend is. Er 
moeten niet alleen mensen zijn die proberen te 
verbeteren wat er is, er zijn ook mensen nodig 
die ‘zotte’ dingen doen. De gloeilamp is niet 
uitgevonden door iemand die probeerde om de 
kaars te verbeteren.

CB: Ik ben het daar helemaal mee eens. Wij 
gaan met ons onderzoek alzheimer niet kunnen 
genezen. Maar het zuiver medische onderzoek 
zal ook geen genezing opleveren. Vanuit de 
fysica brengen wij nieuwe concepten, tools en 
inzichten aan over biologische systemen; de 
vooruitgang in de geneeskunde leunt eigenlijk 
sterk op inzichten uit de fysica. Biologische 
systemen zijn ontzettend complex, als je al 
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EEn stuDEnt FYsICa aan HEt WooRD
Waarom Fysica?

Ik was als kind al geïnteresseerd 
in de wereld rondom ons, en 
hoe die nu precies in elkaar zit. 
Doorheen mijn opleiding in de 
humaniora werd mijn interesse 
voor fysica en wiskunde aange-
wakkerd. Het is het gevoelige 
samenspel tussen complete 
abstractie en de concrete zaken 
rondom ons, het idee dat men 
met simpele formuleringen een 
fundamenteel deel van de hele 
wereld beschrijft, dat fysica voor 
mij de mooiste wetenschap 
maakt.

Wat is de Leukste Les?

In het eerste jaar ongetwijfeld 
statistische thermodynamica 
in het tweede semester. Het is 
het eerste fysica-vak dat wat 
dieper gaat dan de algemene 
natuurkunde vakken en een 
eerste aanraking met iets wis-

kundigere fysica. Doordat men 
niet enkel fysische principes 
bespreekt, maar ook onderzoekt 
waar ze precies vandaan komen 
op een fundamenteel niveau, is 
de aha-erlebnis bij dit vak nooit 
ver zoek. Het wordt op een bij-
zonder boeiende en zelfs enter-
tainende manier gegeven door 
professor Maes, en het handboek 
is erg aangenaam om lezen

Wat is je Mooiste Moment in 
Leuven?

Het is moeilijk om een mooiste 
moment te kiezen uit het leven in 
zo’n bruisende stad als leuven. 
Misschien is het nu ook omdat 
ik er nog middenin zit, maar de 
studententijd is één groot mooi 
moment. Het is een tijd om te 
leren en te groeien, maar ook 
om te profiteren van de jeugd. 
Ronddwalen in leuven in het 
midden van de nacht is altijd een 
belevenis.

Heb je nog een Tip voor 
Twijfelaars?

Er is geen reden om te twijfelen: 
in feite is er maar één juiste moti-
vatie om een studie te kiezen. 
als de studie in kwestie je passie 
is, dan zijn er geen praktische 
bezwaren groot genoeg om je te 
mogen tegenhouden.

Bram Verbeek 
bachelor in de fysica
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die componenten tegelijk wil bestuderen, dan 
kan je wel een aantal globale eigenschappen 
definiëren maar als je het systeem echt wil 
begrijpen, dan kom je er nooit op die manier. 
Wij met onze fysische technieken brengen 
een analytische manier van denken binnen 
die veel dieper graaft in het begrijpen van het 
systeem. En we onderzoeken concepten die op 
termijn nieuwe medische technologieën kunnen 
opleveren.

S@l: Is dat waarom een jongere vandaag zou 
moeten kiezen voor fysica als studierichting: 
omdat hij of zij graag diep graaft?

MVB: Eigenlijk wel, ja. Fysica studeren doe 
je uit nieuwsgierigheid. Ik denk dat fysici 
nog meer dan andere wetenschappers 
buitengewoon nieuwsgierige mensen zijn. Ze 
willen de eigenschappen van de materie tot 
op de bodem uitpluizen, altijd verder waarom 
vragen. Voor echt nieuwsgierige mensen 
is fysica de meest bevredigende van alle 
disciplines. Fysici zitten aan de frontlijn van de 
kennis. 

CB: Je moet graag wetenschappen en met 
name graag natuurkunde doen. Het is iets voor 
analytisch gerichte mensen, die bereid zijn om 
elke vraag kritisch te benaderen. 

MVB: In de opleiding leer je grondig abstract en 
analytisch denken. als dat bij je persoonlijkheid 
past, dan zal je veel plezier beleven aan 
een studie fysica. Gaandeweg leer je om de 
vinger precies op de kern van een probleem te 
leggen. En analytisch denken is een bijzonder 
waardevolle vaardigheid die eigenlijk overal 
van pas komt. Juist daarom vind je fysici in het 
beroepsleven op soms onverwachte plaatsen.

CB: Dat klopt, fysici leren met abstracte 
concepten denken. nu klinkt dat heel moeilijk 
en geleerd, maar dat is het eigenlijk niet. 
Fysica is echt niet alleen weggelegd voor 
wereldvreemde genieën. Wij willen gewoon zo 
graag altijd een uitleg vinden voor alles wat we 
waarnemen. 

S@l: Wij wensen jullie nog veel succes.

interview: Siska Waelkens
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CHEMIE

kijken naar mOleculen 

science@leuven sprak met professor Johan Hofkens. na 
het gesprek waren we er niet meer zo zeker van of we het 
nu over chemie, fysica, wiskunde, celbiologie of duurzame 
ontwikkeling hadden gehad… op de raakvlakken tussen 
disciplines gebeurt wellicht het meest innovatieve onderzoek.
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S@l: Waarom zou een jongere vandaag ervoor 
moeten kiezen om chemie te studeren?

JH: Een studiekeuze moet je altijd maken 
uit interesse. En chemie is gewoon razend 
interessant. als je naar de brede context 
kijkt, dan zie je overal chemie. Chemische 
processen liggen aan de basis van levende 
systemen en hebben er uiteindelijk voor 
gezorgd dat wij er zijn. En dagelijks gebruiken 
wij, onbewust, ontelbare dingen die een 
chemische geschiedenis hebben. Bij de 
studiekeuze moet je je hart volgen en niet te 
veel logisch nadenken. Maar er is toch nog 
een goede reden: wie voor chemie kiest, hoeft 
zich al zeker geen zorgen te maken over 
beroepsuitwegen. 

S@l: Waar komen chemici terecht op de 
arbeidsmarkt? 

JH: Zoals alle wetenschappers komen ook 
chemici in een brede waaier van carrières 
terecht bij de overheid, in het onderwijs en 
in de privésector. Zeker in de industrie is er 
een grote vraag naar chemici. De haven van 
antwerpen is een speler op wereldformaat 
wat betreft de chemiesector, en ons land heeft 
ook daarbuiten grote en kleine werkgevers die 
op chemici zitten te wachten. De chemische 
industrie is echt wel belangrijk voor onze 
economie en onze welvaart. Misschien heeft 
de sector nog altijd een imagoprobleem. 
nochtans speelt de hedendaagse chemie 
juist een belangrijke rol in de ontwikkeling van 
een duurzame economie. Voor problemen als 
afval en energie wordt gezocht naar duurzame 
alternatieven en oplossingen, vanuit de 
chemie. 

S@l: Uw onderzoek situeert zich in het domein 
van fotochemie en spectroscopie. Wat is dat 
precies?

JH: spectroscopie gaat over de interactie 
tussen licht en materie. Invallend licht 
treedt in interactie met elektronen, een 
molecule absorbeert een foton en geraakt 
daardoor in een hogere energietoestand. De 
geabsorbeerde energie wordt terug vrijgegeven 
als een uitgezonden foton met een andere 
golflengte dan het invallende licht. Dat 
fenomeen heet fluorescentie, en het is een 
ontzettend interessant onderzoeksdomein. 
Je kan het uitgezonden licht detecteren 
onder een fluorescentiemicroscoop, en zo 
allerlei dingen zichtbaar maken die met 
klassieke microscopie niet te zien zijn, of 

in elk geval niet met zo’n fijne resolutie. 
Fluorescentiemicroscopie is in een 
stroomversnelling geraakt met de ontdekking 
van	GFP	(green	fluorescent	protein),	een	eiwit	
dat fluorescente eigenschappen heeft. We 
kunnen fluorescente eiwitten laten binden aan 
specifieke onderdelen van cellen, en daardoor 
allerlei celstructuren zichtbaar maken onder de 
fluorescentiemicroscoop. onze specialiteit is 
om fluorescentie te detecteren van individuele 
moleculen, met aangepaste filters en 
detectoren. 

S@l: U bestudeert dus het gedrag van 
individuele moleculen in cellen? 

JH: In levende cellen, maar ook in allerlei 
andere contexten geven die single 
moleculemetingen zeer waardevolle informatie. 
als je de activiteit van een bepaald molecule 
wil meten, bijvoorbeeld van een enzyme, 
dan kan je een bulkmeting doen: je meet de 
totale activiteit van alle aanwezige moleculen 
samen. Dan meet je dus eigenlijk gemiddelde 
waarden van de bestudeerde activiteit. Maar 
als je gegevens verzamelt over individuele 
moleculen, dan zie je soms dat een deel van 
de populatie weinig actief is en een ander deel 
juist erg actief. Dan kan je je de vraag stellen: 
wat veroorzaakt het verschil? Zo kunnen we 
de activiteit van katalysatoren evalueren, of 
processen in polymeren op moleculaire schaal 
proberen te begrijpen. 

S@l: Hoe kan je microscopie gebruiken 
als techniek om moleculaire processen te 
bekijken? Je kan toch niet echt moleculen 
zien?

JH: De resolutie van een lichtmicroscoop heeft 
te maken met de golflengte van het licht dat 
je gebruikt. De normale resolutie ligt rond de 
300 nanometer – maar om de organisatie 
van moleculen in cellen of materialen te 
zien, heb je eigenlijk een resolutie nodig van 
5 à 10 nanometer. Een meting met onze 
apparatuur genereert een enorme set aan 
data, en het vraagt echt wel gevorderde 
wiskunde en complexe fysische modellen om 

Professor	
Johan Hofkens



18

die data te interpreteren. Vanuit onze datasets 
gebruiken wij dus een mathematische truc om 
een beeld te creëren met die zeer scherpe 
resoluties. We komen eigenlijk in de buurt van 
wat elektronenmicroscopie (EM) kan zien, 
maar dan met een techniek die veel minder 
ingrijpend is voor het staal dat we willen 
bekijken. We kunnen de techniek gebruiken 
in levende systemen en processen volgen in 
de tijd, iets wat met de gefixeerde stalen in 
EM natuurlijk niet kan. nu, ook EM is in volle 
evolutie, en er worden apparaten ontwikkeld die 
EM en fluorescentiemicroscopie combineren.

S@l: Analyse van datasets… Ligt uw 
onderzoek niet erg ver van de chemie?

JH: We hebben onze chemische bagage echt 
wel nodig, hoor. als we onze datasets willen 
vertalen naar een interpretatie van wat er 
zich op moleculair vlak afspeelt, dan hebben 
we de feeling nodig van wat een molecule 
is en hoe het zich gedraagt. Maar door onze 
methodologie kunnen wij vragen beantwoorden 

waar wetenschappers in allerlei disciplines mee 
zitten, en op die manier zijn wij betrokken in 
diverse onderzoeksprojecten. 
In samenwerking met de bio-ingenieurs van 
het Centrum voor oppervlaktechemie en 
Katalyse	kijken	we	naar	katalysatoren.	Met	
onze apparatuur kunnen wij het verloop van 
een chemische reactie die op de katalysator 
plaatsvindt, visualiseren. Zo zien we in 
welke gebieden de katalysator de hoogste 
activiteit heeft, en dan kunnen we ons weer 
afvragen hoe dat komt. Dat is interessant 
als fundamenteel onderzoek, maar het is bij 
uitbreiding ook interessant voor industriële 
processen waarbij betere katalysatoren 
worden ontwikkeld. In het kader van een 
andere samenwerking hebben wij technieken 
ontwikkeld om met superresolutie-microscopie 
naar virussen te kijken. Wij kunnen het 
ontstaan van viruspartikels visueel volgen, wat 
natuurlijk waardevol is voor de virologen van de 
Faculteit Geneeskunde.

S@l: Kan uw onderzoek ook bijdragen tot de 
ontwikkeling van een duurzame economie?

JH: Wij hebben meerdere projecten lopen die 
te maken hebben met de ontwikkeling van 
duurzame technologieën. Wij onderzoeken 
bijvoorbeeld chemische processen die 
kunnen leiden tot energie-efficiënte 
verlichtingsmethoden gebaseerd op olEDs 
(organic light emitting diodes). ook bestuderen 
we fotokatalysatoren die polluenten kunnen 
afbreken of waterstofgas produceren met 
behulp van zonlicht. Fotoactieve materialen 
kunnen ook toepassingen vinden in verbeterde 
of totaal nieuwe types van zonnecellen. 
Een grondige kennis van de chemische 
eigenschappen van dergelijke materialen 
kan bijdragen tot efficiënt gebruik van een 
energiebron die niet uitgeput zal geraken: 
de zon. En energie is zonder twijfel een 
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EEn stuDEnt CHEMIE aan HEt WooRD
Waarom Chemie?

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in hoe de 
wereld rondom mij werkt en waarom dat zo 
is. toen ik voor het eerst chemie kreeg in het 
middelbaar ging er dan ook een nieuwe wereld 
voor	mij	open.	Persoonlijk	vind	ik	dat	we	met	
atomen en moleculen de verschijnselen rond-
om ons het beste kunnen verklaren. Daarom 
ben ik nu ook verder aan het studeren in de 
chemie.

Wat is de Leukste Les? 

De tofste les uit het 1ste jaar was grondslagen 
van de chemie. De lessen waren vrij interes-
sant en professor Clays doet zijn best om de 
studenten mee te hebben.

Wat is je Mooiste Moment in Leuven? 

Men zegt vaak dat de studententijd het mooiste 
moment uit je leven is. Dat klopt volledig! 
En het is dan ook moeilijk om 1 moment uit 
te	kiezen.	Ik	heb	mij	de	laatste	2,5	jaar	rot	
geamuseerd. Je krijgt een unieke kans om 
helemaal opnieuw te beginnen en je leert veel 
nieuwe en interessante mensen kennen.
Kortom,	ik	vind	dat	iedereen	eens	geproefd	
moet hebben van het studentenleven. 

Heb je nog een Tip voor Twijfelaars? 

laat je niet tegenhouden door andere mensen. 
als je er zelf voor wilt gaan, twijfel dan geen 
moment!

Michaël Hillen 
bachelor in de chemie

belangrijke uitdaging voor de samenleving van 
de toekomst.

S@l: Iets heel anders dan: de bouw van het 
nieuwe chemiegebouw is gestart, zal dat voor 
de studenten een verschil maken?

JH: In het nieuwe gebouw zullen 
chemici terechtkomen uit drie faculteiten: 
Wetenschappen, Bio-ingenieurswetenschappen 
en Ingenieurswetenschappen. Dat is goed 
voor de kruisbestuiving. Zelf werk ik nu al 
samen met bio-ingenieurs rond katalyse en met 
burgerlijk ingenieurs rond het stromingsgedrag 
van polymeren. Fundamentele chemie streeft 
moleculaire inzichten na, de chemie van 
de ingenieurs is meer gericht op concepten 
en toepassingen, en die verschillende 
benaderingen verrijken elkaar vanzelf. Dat 
zal nog meer expliciet worden in het nieuwe 
gebouw, en dat zal ook voor de studenten een 
meerwaarde betekenen. 

ook de nabijheid van imec, waar eigenlijk 
prachtig fundamenteel onderzoek gebeurt, 
bevordert de kruisbestuiving. We associëren 
imec met micro-elektronica, maar veel 
hedendaags toponderzoek zit op de 
raakvlakken tussen disciplines, en daar komt 
verbazend veel chemie bij kijken. Zo was ik 
betrokken bij een doctoraat over de productie 
van 3D chips; een deel van dat project 
bestond er in om monolagen van polymeren te 
deponeren als isolator, wat natuurlijk een puur 
chemisch proces is. Zo hebben ingenieurs en 
chemici elkaar voortdurend nodig, dat soort 
interacties is verrijkend voor de studenten en 
het is bovendien een goede voorbereiding voor 
wat er later komt; waar ze ook terecht komen, 
ze zullen altijd samenwerken met mensen met 
een andere achtergrond.

S@l: Dat lijkt me een boeiend vooruitzicht. 
Bedankt voor dit interview!

interview: Siska Waelkens
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science@leuven sprak met giovanni 
maglia, over nanoporiën, maar vooral over 
de gedrevenheid en de creativiteit van een 
onderzoeker in de biochemie. 

S@l: U bent nog maar een jaar geleden gestart 
met uw onderzoek hier in Leuven. Wat hebt u 
voordien gedaan?

GM: Ik heb mijn basisdiploma in Italië behaald, 
en ben voor mijn doctoraat naar Birmingham 
getrokken. na mijn doctoraat heb ik al 1 jaar 
in	Leuven	gewerkt,	en	daarna	4	jaar	in	Oxford.	
nu ben ik hier met een ERC-beurs, ten minste 
voor 5 jaar en ik hoop voor langer. In leuven 
werk ik samen met verschillende groepen voor 
wie mijn specifieke expertise nuttig is.

S@l: Wat is die expertise precies?

GM: als biochemicus probeer ik biologische 
systemen zo ver te krijgen dat ze iets doen 
wat ik wil. Ik moet dus om te beginnen die 
systemen begrijpen, weten hoe ze werken, en 
dan kan ik er nieuwe functies aan toevoegen, 
of de functies van twee verschillende 
systemen samenvoegen. Wij brengen eigenlijk 
nanotechnologie en biologie bij elkaar.

Het biologische systeem waar ik mee werk, dat 
zijn nanoporiën: eiwitten die poriën vormen in 
membranen. alle levende cellen zijn omgeven 
door een membraan, en die nanoporiën zijn 
eigenlijk aan de basis een toxine dat gemaakt 
wordt door de bacterie E. coli. Het toxine is 
een wapen van de bacterie: het gaat in de 
membraan van doelwitcellen zitten en verstoort 
de osmotische balans. Dat betekent dat er een 
verstoring is van welke ionen zich binnen en 
buiten de cel bevinden, en daardoor sterft de 
cel af.

Wij gaan dat wapen nu gebruiken voor onze 
eigen doelen. Wij kunnen die poriën laten 

integreren in een kunstmatige membraan. 
Wanneer er één porie in het membraan zit, dan 
zien we dat er een stroomsignaal is wanneer 
we de ionenstroom tussen de beide zijden van 
het membraan meten. 

S@l: Kan je echt een effect meten van één 
enkele porie? 

GM: Jawel, want zo’n kunstmatig membraan 
laat volstrekt geen ionen door. Wanneer er in 
zo’n membraan één enkele porie zit, dan gaan 
daar ogenblikkelijk grote hoeveelheden ionen 
doorheen stromen, in de stijl van een miljard 
per seconde. Dat kan je wel degelijk meten. 
Dat stroomsignaal verandert wanneer er een 
molecule in de porie zit dat de doorgang van 
ionen beïnvloedt. Je kan de meting vergelijken 

Giovanni Maglia



21met de windstroom langs een auto die aan 
grote snelheid op de snelweg rijdt. naargelang 
hoe de auto de wind verplaatst, kan je 
conclusies trekken over de stroomlijn van 
de auto, je zal bijvoorbeeld een verschil zien 
wanneer er een raampje wordt opengedraaid 
of er een bagagedrager op het dak staat. Dat 
soort kleine veranderingen in ionenstromen 
meten wij dus, en daar trekken wij conclusies 
uit over wat er in de porie gebeurt. 

S@l: U meet dus ook het effect van de 
aanwezigheid van één enkel molecule in zo’n 
porie?

GM: Dat klopt. Wij gebruiken dat bijvoorbeeld 
om de werking van enzymes te bestuderen 
op het niveau van individuele moleculen. Met 
single molecule metingen meet je andere 
dingen dan in een zogenaamde bulkmeting, 
waar je de activiteit meet van een oplossing 
met een hele hoop moleculen. In bulk meet je 
gemiddelden, als je één molecule gaat volgen, 
dan kan je het verloop ook zien doorheen de 
tijd. Je ziet de dingen zoals ze ‘in het echt’ 
zijn: in de natuur, in een levende cel, is het 
ook soms één of enkele exemplaren van 
een enzyme die een bepaalde job doen. In 

single molecule metingen zie je individuele 
gebeurtenissen, met alle tussenstadia.

S@l: Misschien kan u een concreet voorbeeld 
geven van een molecule dat u zo bestudeert? 

GM: Een leuke toepassing is de mogelijkheid 
van single molecule Dna sequentiebepaling 
via nanoporiën. Voor dat project werken we 
samen met imec. De basis daarvoor komt uit 
het werk dat ik in oxford heb gedaan. Zoals 
gezegd worden ionenbewegingen beïnvloed 
wanneer er een molecule, zoals bijvoorbeeld 
een Dna-streng, in de porie zit, en dat meet 
je als een verschil in de ionenstroom. Een 
Dna-streng is een opeenvolging van vier 
verschillende bouwstenen, aangeduid met 
de letters a, C, G en t. In een eerste fase 
moesten we weten of het voor de gemeten 
stroom een verschil maakt welke van die 
bouwstenen precies centraal in de porie zit. 
Daarvoor hebben we de poriën zo bewerkt dat 
er een bouwsteenspecifieke blokkage in zit, en 
zo kunnen we een Dna-streng immobiliseren 
in de porie ter hoogte van een a, een G, een 
C of een t. En dat blijkt inderdaad een verschil 
te maken: als de ionen langs een C moeten, 
dan geeft dat een ander stroomsignaal dan 



wanneer dat langs een a, een G of een t is: 
voor elke bouwsteen vinden we een ander 
signaal. 

aangezien je aan het stroomsignaal kan 
herkennen welke bouwsteen op een specifieke 
positie in de porie zit, heb je dus een potentieel 
sequentiesysteem. Maar dan moet je nog een 
afleessysteem ontwerpen, dat de bouwstenen 
één na één leest. Daarvoor moet je de Dna-
streng dus op een gecontroleerde manier 
doorheen de porie sturen en het stroomverloop 
in de tijd meten. Dat kan opnieuw door een 
bestaand biologisch systeem zo te behandelen 
dat het zijn ding doet op de plaats en de manier 
dat jij dat wil. We gebruiken een enzyme dat 
Dna-dubbelstrengen van elkaar losmaakt, 
en hechten dat zo vast op de nanoporie, dat 
één streng doorheen de porie passeert. We 
proberen dat enzyme zo te manipuleren, dat 
het dat doet op een tempo dat geschikt is voor 
de meting van de stroom doorheen de tijd. 

S@l: Dat lijkt mij een toepassing met 
commercieel potentieel.

GM: Inderdaad, zo’n Dna-sequencingsysteem 
is op termijn mogelijk commercieel nuttig, en 
dat soort toepassingen houdt ons ‘in business’. 
Maar commercieel succes is op zich niet wat 
mij drijft. Wij willen gewoon nieuwe dingen 
maken, bestaande functies in de natuur 
modificeren en/of met elkaar combineren 
zodat er een nieuwe functie ontstaat. Dat je 
in staat bent om die dingen te manipuleren, is 
een garantie dat je het correct hebt begrepen. 
“What I cannot build, I cannot understand” 
is een citaat van Richard Feynman, een 
amerikaanse fysicus, en het werkt eigenlijk 
in de twee richtingen: wat ik niet begrijp kan 
ik niet zo manipuleren dat het doet wat ik wil, 
en als het niet doet wat ik wil, dan betekent 
dat wellicht dat ik het toch niet helemaal goed 
begrepen had. Je hebt iets pas echt begrepen 
als je het als een tool kan gebruiken om nieuwe 
dingen te maken, zoals je een schilderij maakt 
met verf en penseel: het resultaat heeft heel 
nieuwe functies ten opzichte van een doos met 
verftubes. 

S@l: Heeft u nog andere voorbeelden van 
toepassingen? 

GM: We werken ook aan een systeem voor 
verbeterde afgifte van medicijnen. liposomen 
zijn druppeltjes omgeven door een membraan, 
die kunnen worden gebruikt als drager om 
geneesmiddelen af te leveren in het lichaam. 

Maar gewone liposomen zijn ‘dom’: ze leveren 
het medicijn blindelings ergens af. Wij proberen 
wegen te vinden om liposomen te laten doen 
wat we willen: we modificeren ze zodat ze 
de doelwitcellen, bijvoorbeeld kankercellen, 
gaan herkennen, dan een nanoporie gaan 
vormen in de membraan van die doelwitcel 
en het medicijn via die weg naar binnen 
gaan brengen. Dat brengt mij trouwens 
bij een aspect van nanoporiën dat we nog 
onvoldoende begrijpen, de doelwitspecificiteit. 
Wanneer de bacterie E. coli het toxine gaat 
uitscheiden, worden andere E. coli-cellen niet 
aangevallen hoewel die net zo goed omgeven 
zijn door hetzelfde type membraan. Blijkbaar zit 
daar een receptorspecifiek mechanisme achter, 
dat we dus nog niet kennen. 

S@l: Kiezen voor een carrière als onderzoeker 
is een vrij radicale keuze, lijkt mij.

GM: Misschien is dat wel zo. Ik herinner mij 
nog precies wat ik voelde bij de publicatie van 
mijn eerste paper. toen dacht ik: dit blijft, al val 
ik morgen dood, dan heb ik toch een bijdrage 
geleverd, heb ik een beetje kennis beschikbaar 
gemaakt voor iemand die dat in de toekomst 
zal nodig hebben. 

om wetenschapper te worden, heb je een 
sterke motivatie nodig. Maar er zijn diverse 
graden van engagement. Je kan na je eerste 
diploma voor een doctoraat gaan, dan voor 
een postdoc en nog verder, maar je kan ook op 
eender welk moment uit dat systeem stappen. 
Je moet niet bang zijn om het te proberen; 
als je merkt dat een loopbaan als academisch 
onderzoeker niets voor jou is, dan is dat geen 
mislukking. trouwens de enige mensen die 
nooit falen zijn mensen die nooit iets proberen! 
Je mag je niet laten verlammen door angst 
om te mislukken. En als je geen academisch 
onderzoeker wil worden: er zijn voldoende 
andere beroepsuitwegen. 

S@l: Waarom zouden jongeren vandaag 
biochemie en biotechnologie moeten studeren?

GM: Biochemie studeren moet je doen als 
je zoveel mogelijk wil leren over biologische 
systemen. Je kan een bouwer willen worden, 
maar je kan ook een artiest willen worden, 
iemand die elegante nieuwe dingen creëert 
die werken. Wij als onderzoekers hebben de 
ambitie om de artiesten van de biologische 
systemen te zijn. Wij zijn niet bepaald 
bezig met kanker of aids, maar wij maken 
dingen die de ‘bouwers’ nodig hebben als 
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EEn stuDEntE BIoCHEMIE En BIotECHnoloGIE 
aan HEt WooRD
Waarom Biochemie en Biotechnologie?

In het middelbaar vond ik de lessen biologie 
altijd wel interessant, en dan vooral het 
deel over cellen. Hoe meer microscopisch, 
hoe leuker! Ik deed in het middelbaar 
wetenschappen-wiskunde en had een 
brede interesse voor wetenschappen. Ik 
was uiteindelijk nog aan het twijfelen tussen 
bio-ingenieur, biomedische wetenschappen 
en natuurlijk biochemie en biotechnologie. 
Wat toen voor mij vooral de doorslag heeft 
gegeven is de brede basis aan wetenschappen 
en echt aan de basis staan, niet zozeer de 
toepassingen.
 
Wat is de Leukste Les?

In het eerste jaar waren vooral de practica 
van celbiologie leuk. Heel rustig altijd en 
interessant. Voor de lessen zelf: grondslagen 
van de chemie. soms vraag je je af waarover 
de prof het vooraan eigenlijk heeft, maar hij 
geeft er altijd een leuke draai aan. 

Wat is je Mooiste Moment in Leuven?

Dat moeten de eerste weken van het eerste 
jaar geweest moeten zijn. alles is nieuw, maar 
toch heb je het gevoel dat alles in orde gaat 
komen, je wordt goed begeleid. Verder hebben 
wij nu ook met de derde bachelor biochemie en 
chemie het kerstfeestje gegeven, en zien dat 
iedereen zich goed amuseert op iets waar je zo 
veel tijd hebt ingestoken, is fantastisch!

 Heb je nog een Tip voor Twijfelaars?

In biochemie en biotechnologie zitten niet zo 
veel studenten, waardoor je al snel heel je 
klas kent! Verder heeft biochemie samen met 
chemie een eigen studentenkring, Chemika. 
Zij zorgen er voor dat je je meteen thuis voelt 
en dat je al snel ook wat ouderejaars kent. Met 
elk probleem kan je wel terecht bij hen, of ze 
kunnen je doorverwijzen.
Wanneer je je voor de meeste wetenschappen 
interesseert, is biochemie ideaal: je hebt 
ongeveer alle verschillende wetenschappen in 
je bachelor. En indien je na je bachelor beslist 
dat biologie of chemie toch interessanter is, 
kan je nog altijd overschakelen!

Charlotte Verstraeten 
bachelor in de biochemie en biotechnologie

ze iets willen ontwerpen om patiënten te 
helpen. Wetenschappers zijn altijd als eerste 
bezig met nieuwe dingen; alle vooruitgang 
in de geneeskunde en wellicht in andere 
domeinen vertrekt bij zuivere wetenschap. 
Vaak gaan ingenieurs of artsen met de 
pluimen lopen, maar dat is onze zorg niet: 
zelf weten we dat niets de mensheid meer 
vooruit brengt dan wetenschap. oplossingen 
voor maatschappelijke problemen zoals een 

verouderende bevolking, maar net zo goed 
globale armoede, zullen hun basis vinden 
in wetenschap en technologie. Biochemie 
en biotechnologie zorgen voor een betere 
toekomst.

S@l: Dat zijn mooie woorden om mee af te 
sluiten. Bedankt voor dit interview.

interview: Siska Waelkens
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gistcellen met menselijke 
trekjes  

puzzels oplossen, en 
samenwerken met interessante 
partners : zo beschrijft professor 
joris winderickx zijn werk als 
onderzoeker en hoofd van de 
afdeling Functionele biologie. 
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S@l: Uw onderzoek gaat over gistcellen, maar 
toch ook over ziektes bij mensen. Kan u dat 
uitleggen? 

JW: toen wij begonnen met de moleculaire 
biologie en het onderzoek van signaaltransduc-
tie in gist, hadden wij geen andere bedoeling 
dan een aantal cellulaire processen beter te 
begrijpen en dingen bij te leren over hoe het 
organisme gist zich aanpast aan veranderingen 
in zijn omgeving. Ik had toen geregeld contact 
met Fred Van leuven, die aan de Faculteit 
Geneeskunde begon met de ontwikkeling van 
transgene muizen. Zijn bedoeling was om 
muismodellen te ontwikkelen voor de ziekte 
van alzheimer. uit die informele contacten is 
het idee ontstaan om ook gist als modelorga-
nisme te gebruiken. als je iets kan leren van 
een muismodel, waarom dan niet van een 
gistmodel? We zijn aan het werk gegaan met 
eiwitten waarvan we weten dat ze belangrijk 
zijn	bij	ziektes	zoals	Alzheimer	en	Parkinson.	
Wat gebeurt er als je die eiwitten tot expressie 
brengt in gist? We krijgen natuurlijk geen gist 
die dementeert of problemen krijgt als beven of 
moeilijk lopen, maar we kunnen wel fundamen-
tele principes bestuderen die aan de basis lig-
gen van de degeneratie van neuronen. 

S@l: Zijn dat de fameuze ‘gehumaniseerde 
gistcellen’: gistcellen die menselijke eiwitten 
aanmaken?

JW: Dat klopt. Bij alzheimer bijvoorbeeld 
zijn er twee eiwitten beschreven die van 
belang zijn in de ziekte. Het beta-amyloid 
is in eerste instantie beschreven als het 
hoofdbestanddeel van extracellulaire plaques 
bij alzheimerpatiënten, maar het speelt ook 
binnen in de cellen een rol. Een tweede eiwit 
is het tau-proteïne, dat aggregaten vormt in 
de cellen, verstrengelingen van een hoop 
tau-proteïnen. Die twee eiwitten beïnvloeden 
elkaar: het beta-amyloid veroorzaakt een 
stress-situatie in de cel, waardoor het tau-eiwit 
bovenmatig wordt voorzien van fosfaatgroepen, 
en dat veroorzaakt de aggregatie. Dat proces 
kunnen we volledig nabootsen in gist, en in 
zo’n eenvoudig organisme is het dan uiteraard 
veel makkelijker om de gevolgen van dat 
proces te bestuderen dan in een complex 
systeem als de hersenen. 

Ook	voor	Parkinson	zijn	er	een	aantal	
essentiële eiwitten beschreven, zoals 
synucleïne en synphiline. als je die laat 
aanmaken door gistcellen, dan vormen ze 
spontaan aggregaten en dat blijkt een invloed 

te hebben op mechanismen van transport in de 
cel, meer bepaald transport via membranen: 
het zogenaamde vesiculair transport en 
endocytose. Dat soort resultaten, daar kunnen 
onderzoekers die met diermodellen of met 
patiënten werken mee aan de slag. Het is 
natuurlijk niet vanzelfsprekend dat wat bij 
gistcellen gebeurt ook in hersencellen zal 
plaatsvinden. Maar het geeft wel mogelijke 
richtingen aan voor het onderzoek bij patiënten, 
als je weet dat je bijvoorbeeld moet gaan kijken 
naar vesiculair transport in hersencellen. 

S@l: U bent één van de oprichters van een 
succesvol spin-offbedrijf, reMYND. Dat komt 
voort uit dit onderzoek met gehumaniseerde 
gistcellen?

JW: Met onze gistcellen als modelorganisme 
voor humane ziektes zijn we inderdaad een 
spin-off gestart. ReMYnD heeft als doelstelling 
om behandelingen te ontwikkelen voor ziektes 
die te maken hebben met beschadigde eiwitten 
die aggregaten vormen, zoals alzheimer en 
Parkinson	maar	ook	diabetes.

Wij doen geen onderzoek louter om het te 
valoriseren, maar als we mogelijkheden zien, 
dan doen we het heel graag. We hebben 
in leuven trouwens een zekere traditie in 
technologietransfer. Het succes van reMYnD 
was er nooit gekomen zonder de hulp van de 
KU	Leuven,	daarom	ben	ik	persoonlijk	erg	blij	
dat reMYnD ook iets kan teruggeven aan de 
KU	Leuven.	We	hebben	dat	recent	gedaan	in	
de vorm van een science@leuven fellowship, 
een beurs voor een buitenlandse student die 
zijn master aan de Faculteit Wetenschappen 
van	de	KU	Leuven	komt	behalen.	En	met	dit	
initiatief	hoop	ik	dat	ook	andere	KU	Leuven	
spin-off’s en bedrijven zullen volgen.

S@l: Ziet u zichzelf als een onderzoeker of een 
ondernemer?

JW: Ik houd van het puzzelwerk. Wat mij 
drijft is het verlangen om het hoe en waarom 
te begrijpen. Ik heb misschien gedeeltelijk 
een ondernemersgeest, in die zin dat ik 
altijd als reflex nadenk over de mogelijke 
toepasbaarheid van onderzoeksresultaten en 
dat ik enorm blij ben met realisaties die succes 
hebben. Maar dat is op zich niet de drijfveer 
voor het onderzoek. Ik blijf een fundamentele 
wetenschapper en zou die valorisatie-
initiatieven zelf niet kunnen waarmaken 
zonder de hulp van lRD, leuven Research 
and Development. Voor de valorisatie is lRD 
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de cruciale factor. Zij hebben een neus voor 
mogelijke toepassingen van fundamenteel 
onderzoek, ze bieden een onmisbare service 
wat betreft ondernemerschap, maar vooral 
stimuleren ze het denken, geven ze hints: 
“heb je daar of daar al aan gedacht?”. 
Valorisatie is altijd het resultaat van geslaagde 
samenwerkingen, en zou niet haalbaar 
zijn zonder de ondersteuning van lRD. Ivo 
Roelants	en	Paul	Van	Dun	van	LRD	weten	
precies wat er zoal te koop is aan onderzoek 
aan	de	KU	Leuven,	en	dat	is	nochtans	erg	veel.	
Ze zien mogelijkheden voor samenwerking en 
denken actief mee, dat is bijzonder stimulerend 
en prettig. 

na reMYnD is er nu vanuit ons onderzoek 
een tweede spin-offproject waarbij lRD 
een sleutelrol speelt, aDx neurosciences, 
een biotechbedrijf dat zich toelegt op de 
ontwikkeling van nieuwe (bio)merkers die 
kunnen worden gebruikt voor de diagnose van 
dementie. 

ook buiten het strikte spin-offcircuit doen de 
mensen van lRD aan matchmaking: naar 
aanleiding van ons fundamenteel werk rond 
autofagie, bijvoorbeeld, hebben ze ons in 
contact gebracht met Greet Van den Berghe 
van Intensieve Geneeskunde, wat tot een 
wederzijds vruchtbare samenwerking heeft 
geleid.

S@l: Ook voor fundamenteel onderzoek werkt 
u met een heel aantal onderzoeksgroepen 
samen?

JW: Het leukste aan het wetenschapsbedrijf, 
naast het pure puzzelen, is het opzetten 
van dat soort vruchtbare samenwerkingen. 
niemand kan in alles een expert zijn, dat is te 
tijdrovend en onbetaalbaar. Veel efficiënter is, 
om onze expertise beschikbaar te stellen voor 
wie ze nodig heeft, en expertise van anderen 
op te sporen en te gebruiken wanneer wij die 
nodig hebben. Dat is niet enkel goedkoper en 
sneller, maar het heeft als bijkomend voordeel 
dat je overal in de wereld mensen leert kennen 
die je partners worden. Zo’n partnerschap 
werkt natuurlijk alleen als je elkaar blindelings 
kunt vertrouwen. Dat vertrouwen gaat niet 
alleen over de kwaliteit van de data die je krijgt 
van een partner, je moet ook volledig open 
kunnen zijn naar elkaar zonder dat één van de 
partners daar misbruik toe maakt. 

Wij waren, en zijn wellicht nog steeds, pioniers 
op het vlak van gehumaniseerde gistcellen. Dat 
is een expertise die andere onderzoeksgroepen 
graag willen hebben voor hun eigen voordeel 
– soms kan een samenwerking aanleiding 
geven tot spanningen, maar op zo’n moment 
wordt dan duidelijk wie een goede partner is. 
En goede partnerschappen zijn een bron van 
veel voldoening, niet enkel wetenschappelijk 
maar het zijn gewoon ook boeiende mensen 
waar je mee in contact komt, soms uit verre 
buitenlanden. Wetenschap is een door en 
door internationaal gegeven. Ik raad elke 
student heel sterk aan om onder zijn kerktoren 
vandaan te komen en een periode in het 
buitenland te gaan studeren of werken. De 
meerwaarde is onschatbaar, op menselijk vlak 
en carrièrematig. 

S@l: Kan u een voorbeeld geven van hoe zo’n 
samenwerking met een buitenlandse groep tot 
stand komt?

JW: Wij zijn een poos geleden aangesproken 
door een groep onderzoekers uit Zweden, en 
die samenwerking heeft geleid tot een mooie 
paper in het tijdschrift Cell. Dat ging ook over 
eiwitaggregatie, vanuit een meer fundamentele 
invalshoek. Eiwitaggregatie is een probleem 
van verouderende cellen. Het zijn beschadigde 
of defecte eiwitten die aggregaten vormen. 
Een organisme heeft er belang bij dat 
nieuwgevormde cellen zo weinig mogelijk 
beschadigde eiwitten meekrijgen. Bij gistcellen 
kan je dat heel mooi volgen: een moedercel 
gaat een knopje vormen dat uitgroeit tot een 
dochtercel die zich uiteindelijk losmaakt van de 
moedercel. De ‘verjongde’ dochtercel zou best 
zo weinig mogelijk van de beschadigde eiwitten 

onderzoeksgroep Functionele Biologie - 
Gist Biotechnologie
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aanwezig in de moedercel moeten meekrijgen. 

S@l: Als zo’n cel splitst, wordt de inhoud dan 
niet gewoon verdeeld over de oude en de 
nieuwe cel? 

JW: Er blijkt dus een actief systeem te 
bestaan dat geaggregeerde eiwitten naar de 
moedercel doet migreren. Eigenlijk was daar 
discussie over, of de migratie van aggregaten 
bij de celdeling gericht gebeurt of een random 
proces	is.	Precies	om	daar	uitsluitsel	over	te	
vinden, hebben de Zweedse onderzoekers 
samenwerking gezocht met ons. onze gisten 
met ziekteproteïnen zijn daar natuurlijk een 
goed model voor, omdat ze vol aggregerende 
eiwitten zitten. De Zweden zelf hebben een 
grote expertise om die migratie zichtbaar te 
maken: zij kunnen sequentiële foto’s en zelfs 
films maken van het proces. 

S@l: Het resultaat was blijkbaar overtuigend, 
vandaar het artikel in Cell? 

JW: We hebben duidelijk kunnen zien dat het 
transport een actief proces is, en dat het eiwit 
actine erbij betroken is. actine maakt deel 
uit van het cytoskelet van eukaryote cellen, 
in spiercellen zorgt het samen met myosine 
voor de samentrekking van de spieren. En 
het blijkt dus ook verantwoordelijk voor de 
migratie van eiwitaggregaten. De aggregaten 
zitten specifiek tegen de actinekabels aan. In 
mutante gistcellen die afwijkingen hebben in de 
vorming van actinekabels, is het transport van 
aggregaten verstoord. ook medicijnen die een 
invloed hebben op de vorming van actinekabels 
of op de polariteit tussen moedercel-dochtercel, 

verstoren het proces. 

Dat is een goed voorbeeld van hoe 
onderzoek in gist dingen mogelijk maakt 
waar je in diermodellen nog niet van kan 
dromen. Wij beschikken over een totale 
collectie gistmutanten: van elk gen zijn er 
overexpressiemutanten en deletiemutanten, 
voor zover die leefbaar zijn natuurlijk. Je kunt 
dus genoom-wijde screenings doen: gaan 
kijken of een bepaald proces beïnvloed wordt 
in elke mutant. 

S@l: Waarom zou, volgens u, een jongere 
vandaag biologie moeten studeren?

JW: We zijn in het tijdperk aangekomen van de 
biologische revolutie. We hebben in de voorbije 
decennia de It-revolutie meegemaakt, en 
dat is één van de factoren die de biologische 
revolutie mee mogelijk maakt, naast de tools 
en methoden die recent zijn ontwikkeld. 
Er wordt op dit ogenblik onwaarschijnlijk 
snel vooruitgang gemaakt in biologie, en in 
de verwante disciplines biotechnologie en 
biochemie.

als je bedenkt hoe die biologische revolutie, 
met wortels in de It-revolutie, ook te maken 
heeft met gezondheidswetenschappen, dan 
zitten we in leuven op een gedroomde plek. 
Er is een enorme expertise aanwezig in It, 
in biomedische wetenschappen, biologie, 
biochemie, biotechnologie; we hebben 
imec naast de deur, en de universitaire 
onderzoekslaboratoria en het ziekenhuis 
op de Gasthuisberg. Dat is een optimale 
cocktail om dingen te realiseren. Ik heb het 
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EEn stuDEntE BIoloGIE aan HEt WooRD
Waarom Biologie?

Ik ben erg internationaal 
opgegroeid, waardoor ik een 
fascinatie heb gekregen met 
de wereld en alles dat erop 
leeft. Biologie sprak mij aan 
omdat het veelzijdig is op een 
internationale niveau; het is 
een echte wereldstudie! Het 
brengt namelijk elementen van 
allerlei richtingen samen onder 
een dak. Dat kan je zelfs 
zien aan de diversiteit van 
studenten die deze richting 
hebben gekozen… en er valt 
zo veel te ontdekken!

Wat is de Leukste Les?

Ik hou van momenten waar 
ik de les uit loop met de 
gedachte “wow, dat wist ik 
niet”. Vaak zijn het enkele 
toepassingen op een thema, 
waar ik dagenlang discussies 
over kan hebben met mijn 
medestudenten.
Zo hebben we eens een 

fanpagina op Facebook 
opgericht ter ere van de 
Fluwelen Zeemuis en zijn 
glanzende “vacht” die ter 
zake gebracht werd tijdens 
de dissectiepractica van 
Dierkunde.

Wat is je Mooiste Moment in 
Leuven?

Waarschijnlijk het moment dat 
ik voor het eerst sneeuw heb 
gezien! Ik ben opgegroeid in 
thailand, waar sneeuw niet 
bepaald vaak uit de lucht valt. 
Ik herinner me nog dat al 
mijn klasgenoten me kwamen 
halen om een sneeuwman te 
maken (wat ik dus nog nooit 
had gedaan). Het mondde 
uiteindelijk uit in een heus 
sneeuwballengevecht… Maar 
goed: het bleef een prachtig 
moment!

Heb je nog een Tip voor 
Twijfelaars?

Biologie is de studie van het 
leven! En er is veel wat het 
leven te bieden heeft. 

Coco	Koedoder
bachelor in de biologie

gevoel dat onderzoekers in leuven heel goed 
beseffen hoe belangrijk interdisciplinariteit is 
in het hedendaagse onderzoek. Het is net de 
aanwezigheid van die explosieve cocktail van 
expertises, samen met de hub-functie van 
lRD, die ons in staat stelt om zeer innovatieve 
zaken te realiseren.

S@l: Wat is de specifieke inbreng van de 
bioloog in die cocktail?

JW: Biologie is een zeer diverse 
wetenschapdiscipline, die gaat van pure 
ecologie over evolutiemechanismen tot 
studies op cellulair en moleculair niveau. Die 
combinatie maakt biologie zo interessant. Het 
is als het ware een interdisciplinaire discipline 
op zichzelf. 

Zelf werk ik voortdurend samen met bio-
ingenieurs en biomedici. De complementariteit 
en de profilering van de verschillende 
richtingen zijn belangrijk, zeker voor 

toekomstige studenten, maar echt vaste 
grenslijnen zijn er niet. In principe kan je stellen 
dat biologen van de Faculteit Wetenschappen 
meer op fundamentele kennis zijn gericht, 
bio-ingenieurs meer op toepassingen in de 
industrie, en biomedici meer op toepassingen 
in de gezondheidssector. In de praktijk zijn 
dat allemaal zeer goede opleidingen voor wie 
deel wil uitmaken van de biologische revolutie; 
daar zit geen foute studiekeuze tussen. Er zijn 
trouwens biologen die in keiharde industriële 
sectoren terechtkomen en bio-ingenieurs 
die een uitstekende neus hebben voor 
fundamenteel onderzoek. Maar voor iemand 
die de diversiteit binnen de biologie boeiend 
vindt en graag het hele plaatje ziet, is biologie 
echt de juiste studierichting.

S@l: Bedankt voor uw tijd.

interview: Siska Waelkens
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GEoGRaFIE

egea 
maps: meanings and purpOses

van 10 tot 15 september 2012 zal 
voor de allereerste keer het jaarlijks 
congres van het europese netwerk 
voor geografiestudenten en jonge 
geografen, “egea”, plaatsvinden in 
belgië. Om en bij de 200 internationale 
studenten afkomstig uit 80 verschillende 
universiteiten over 26 landen in europa 
zullen elkaar ontmoeten in leuven voor 
een week vol wetenschap en sociale 
netwerking. thema van het congres is 
“maps: meanings and purposes”, dit 
naar aanleiding van de 500ste verjaardag 
van een leuvense godfather die onze 
studentenstad letterlijk en figuurlijk op 
de kaart heeft gezet: gerardus mercator! 
het organiseren van zo’n congres is een 
taak die niet zomaar op enkele dagen 
afgehandeld is. een kernteam bestaande 
uit 6 vaste medewerkers is hier al 
meer dan een jaar actief mee bezig, en 
ondertussen is er al een heel deel van 
het werk verricht. de hoogste tijd dus 
om samen met de organisatoren al eens 
terug te blikken naar enkele mijlpalen in 
de organisatie van dit grootse event.

“we have a dream” 
(Augustus	2010	-	Turkije)

tijdens de veldcampagne van het sagalassos-
project ergens in het zwoele turkije ontstaat 
het	idee	bij	Kristel	Sieprath	en	Wendy	Wuyts	
om met EGEa leuven eens een congres te 
organiseren. Binnen Europa was (en is nog 
steeds) leuven een van de meest actieve enti-
teiten, dus leek het ons een geschikt moment 
om eens iets zots te doen en leuven stevig op 
de kaart te zetten. tijdens een weekenduitstap 
naar het Meer van Egirdir wordt er ergens laat 
in de avond aan Ruben Maes gevraagd of ook 
hij graag zou willen meewerken. Verder werd 
er gespeculeerd wat we met onze leuvense 
entiteit nu precies willen organiseren: een 
regionaal	congres	zoals	we	in	2008	al	eens	
gedaan hadden samen met de vrienden uit 

Brussel, of meteen het grote werk. ambitieus 
als we zijn, werd snel duidelijk: het wordt het 
jaarlijks congres … alles of niks!

“van 3 naar 6” 
(najaar	2010	-	België)

“EGEa leuven zkt gemotiveerde vrijwilligers 
voor het organiseren van een congres!”. Zodra 
we terug in België zijn begint een actieve zoek-
tocht naar meer leden om ons kernteam verder 
uit te breiden. Met succes! Martijn Claes, tom 
De Bruyn en later ook Federica Bono beslissen 
om mee in de boot te stappen en dus waren 
we	ondertussen	met	6.	



Binnen de organisatie EGEa wordt nu voor de 
eerste keer al subtiel de boodschap verstuurd 
dat leuven zich kandidaat zou stellen om het 
Annual	Congress	in	2012	te	organiseren.	In	
leuven begint voornamelijk het brainstorm-
werk waarbij we ons buigen over een mogelijk 
thema en concept, de interne taakverdeling en 
planning, praktische zaken zoals een geschikte 
locatie en infrastructuur. na e-mailcorres-
pondentie	met	de	Dienst	Cultuur	van	de	KU	
leuven en studentenkring Merkator leuven 
vzw (waar EGEa leuven deel van uitmaakt) 
bleek	dat	in	2012	het	precies	500	jaar	geleden	
is dat cartograaf Mercator geboren werd. op 
de vraag van de Dienst Cultuur of de studen-
tenkring een bijzondere activiteit zou opzetten 
om dit jubileum te vieren werd meteen geant-
woord: “uiteraard, je gaat nog van ons horen”. 

concurrentie 
(voorjaar	2011	-	België	en	Polen)

Vanuit EGEa krijgen we te horen dat er min-
stens	2	kandidaten	zouden	zijn	om	het	Annual	
Congress	te	organiseren	in	2012.	Onze	rivalen:	
de	Polen,	undercover	als	“EGEA	Warszawa”.	
2012	bleek	niet	enkel	een	jubileumjaar	voor	
Mercator te zijn, ook de organisatie EGEa mag 
dan	25	kaarsjes	uitblazen.	Daar	Warschau	een	
van de drie stichtende entiteiten geweest is 
(van het netwerk dat nu bestaat uit 80 entitei-
ten), wilden ze maar al te graag het congres 
laten doorgaan waar EGEa ooit begonnen is. 
Het werd duidelijk dat er een serieuze tegen-
kandidaat op de proppen was gekomen en 
dat we flink ons best moesten doen om de 
slag thuis te halen, dit door ondermeer een 
goed concept uit te werken en vele entiteiten 
via contactpersonen te overtuigen om wél op 
leuven en niet op Warschau te stemmen.

Onze troeven: 
stella beer & “belgian Fries”! 
(April	2011	-	Nederland)

Hoogtepunt in de reclamecampagne: de 
“Cultural Fair” op het regionale congres in 
sint-Michiels Gestel in nederland. De “Cultural 
Fair” is een typische activiteit op een EGEa 
conferentie waarbij leden uit de verschillende 
landen iets typisch streekgeboden eetbaars en/
of drinkbaars meebrengen en dus ook kunnen 
kennismaken met producten uit verschillende 
landen. Dit leek ons de ultieme kans om zoveel 
mogelijk entiteiten te overtuigen. onder het 
motto “Doe (nog) eens iets zot” kwam EGEa 

leuven op het geniale idee om eens te stun-
ten met onze Belgische specialiteiten: stella 
(van het vat) en versgebakken echte Belgische 
frietjes. Zo gezegd, zo gedaan. Ruben huurde 
een tapinstallatie, kocht een vat stella en nam 
friteuses mee. op de avond van de cultural 
fair	is	hij	vanuit	de	Kempen	samen	met	Wouter	
t seyen even een avondbezoek gaan brengen 
aan het regionale congres. Gevolg: België werd 
verkozen tot beste tafel op de Cultural Fair. 

 

België op de Cultural Fair: frieten en bier!

Officiële campagne 
(Augustus	2011	-	Europa)

aangezien het jaren geleden was dat er 
nog eens twee kandidaten waren voor de 
organisatie van het aC, besliste het EGEa 
bestuur om te mikken op een zo ‘eerlijk’ 
mogelijke campagne. Doorheen de maand 
augustus werd door beide kandidaten elke 
week een tipje van de sluier opgelicht.
achtereenvolgens werden via de EGEa 
website (www.egea.eu) het team, het thema, 
de financiële situatie en de locatie voorgesteld. 
alle ‘EGEanen’ mochten hun kritische vragen 
stellen aan de organisatoren. op die manier 
werd iedereen voldoende geïnformeerd om 
uiteindelijk op het aC in Duitsland z’n stem te 
kunnen uitbrengen...

verkiezingen 
(September	2011	-	Duitsland)

Op	het	AC	2011	in	Ebermannstadt	(D)	zou	uit-
eindelijk de beslissing definitief vallen. tijdens 
de General assembly werd een stemming 
gehouden zodat alle entiteiten met stemrecht 
konden	beslissen	wie	in	2012	de	eer	zou	
krijgen om het aC te organiseren, leuven of 
Warschau?

30
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De dagen voor deze General assembly werd 
er nog extra moeite gedaan om zoveel moge-
lijk mensen te overtuigen om voor leuven 
te	kiezen.	Presentaties,	discussies	en	vele	
gesprekken doorheen dag en nacht werden 
aangewend om de leuvense kandidatuur te 
promoten in de laatste rechte lijn.
op de dag van de stemming zelf kon er nog 
weinig gedaan worden qua promotie, het was 
nu wachten op de stemming en hopen dat 
onze inzet en goede uitslag zou geven. tot op 
het laatste moment was het speculeren over 
wie het nu zou halen. 
De stemming was geheim en na een 5-tal 
minuten werden de stemmen één voor één 

luidop geteld. De spanning was te snijden in de 
zaal, de hoop steeg en daalde even snel weer 
bij beide teams. uiteindelijk werd een climax 
bereikt toen de laatste stem werd voorgele-
zen: beide teams hadden evenveel stemmen 
gehaald,	en	er	waren	2	onthoudingen.
Hierdoor moest er dus opnieuw gestemd wor-
den en dit tot er een winnaar uit de bus kwam.
nadat alle entiteiten weer hun stem hadden uit-
gebracht werd besloten om niet opnieuw luidop 
elke stem voor te lezen omdat de bloeddruk 
van leuven en Warschau al door het dak aan 
het gaan was. De Board of EGEa telde daarom 
in stilte de stemmen en riep na deze telling de 
winnaar uit: lEuVEn! De ontlading was enorm 
en op 1 seconde tijd viel er een ton stress en 
zenuwen van onze schouders. We hadden het 
gehaald, zij het wel met slechts 1 stem meer 
als Warschau!

aftellen tot september 
(2012	-	EUROPA)

ondertussen is er al een hele hoop werk ver-
richt, maar er is uiteraard nog werk aan de 
winkel in het volgende half jaar. Een ding is 
ondertussen zeker: heel Europa kijkt al uit 
naar wat wellicht een van de beste en mooiste 
EGEa congressen ooit zal zijn: het congres in 
leuven. als organisatoren zijn we zeer actief 
aan het werk om Mercator een mooi verjaar-
dagsfeest te kunnen aanbieden waarover er in 
Europa nog lang zal gesproken worden. 

tot slot geven we nog graag de weblink door 
van onze officiële congreswebsite: 
http://www.ac2012-leuven.eu

let’s have a leuvely time!

naar aanleiding van dit congres zal 
ed parsons op 13 september om 20u een 

lezing komen geven over 
“the use of geospatial information 

by google” in de aula pieter de somer. 
meer informatie volgt.
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GEoGRaFIE

master in het tOerisme 

Het studiedomein van toerisme focust op de com-
plexiteit van toerisme als maatschappelijk feno-
meen, als beleidsdomein en als economische acti-
viteit. Vanuit de bedrijfskunde wordt de toeristische 
sector bestudeerd als een ‘keten van producten en 
diensten’. Het accent ligt op sectorspecifieke mar-
ketingstudies, inclusief concurrentieanalyses. naast 
en in relatie met het economische zijn er echter 
nog andere aspecten die ook in rekening worden 
gebracht bij een duurzame toerisme-ontwikkeling, 
zoals het gedragspatroon van ‘guests’ en ‘hosts’, 

planning en beheer van bestemmingen of toeris-
mebeleid. Dit betekent dat ook de sociale, geogra-
fische en culturele disciplines hun plaats krijgen in 
een coherent programma waarin het multidimensio-
nale karakter van toerisme ten volle aan bod komt. 
Het opleidingsprogramma wil zijn wat toerisme zelf 
is: een geïntegreerd geheel van de aspecten peo-
ple-place-product-policy waarvan kennis en bena-
dering per definitie interdisciplinair zijn. Deze oplei-
ding is vernieuwend door de gemengde instroom 
van professionele en academische bachelors.

EEn stuDEntE GEoGRaFIE aan HEt WooRD
Waarom Geografie?

Ik deed altijd graag aardrijkskunde en mij leek 
het wel tof om dan geografie te studeren. ook 
het feit dat de opleiding uit een combinatie 
bestaat van exacte wetenschappen en sociale 
wetenschappen, was voor mij een extra 
motivatie om geografie te gaan studeren. 

Wat is de Leukste Les?

nu in de master vond ik tot hiertoe de lessen 
‘urban spatial structures and social change’ 
het interessantst. In eerste bachelor vond ik 
‘Geografische voorstellingen’ echt wel super, 
omdat je daar echt zelf kaartjes leerde maken. 

Wat is je Mooiste Moment in Leuven?

Ik vind bij geografie vooral de excursies echt 
wel een meerwaarde hebben: je leert op die 
manier de theorie in praktijk brengen, ziet 
wat je in de les geleerd hebt in het echt en 
het zijn ook gewoon fijne momenten met je 
jaargenoten. 

Heb je nog een Tip voor Twijfelaars?

Kom	naar	de	opendeurdag,	dan	kan	je	een	
babbeltje doen met enthousiaste mensen uit 
de richting zelf zodat je zeker aan geografie wil 
beginnen.

Sofie	Penders		
master in de geografie



GEoloGIE

de wetenschap van 
het systeem aarde

in tongeren loopt de tentoonstelling sagalassos, 
city of dreams. science@leuven sprak met pro-
fessor in de geologie patrick degryse, die mee-
werkte aan de opzet van de tentoonstelling.

S@l: Uw naam duikt op in een lijst van medewerkers 
aan de tentoonstelling Sagalassos, City of Dreams. 
Wat doet een geoloog in een archeologisch project?

PD:	In	de	catalogus	van	de	tentoonstelling	staat	
de volledige lijst van alle wetenschappers die ooit 
hebben bijgedragen aan het onderzoek van de site 
van sagalassos. Daar zal je niet alleen mijn naam 
vinden, er staan zo’n twintig geologen in die lijst. 

Geologie is de studie van het systeem aarde. Dat 
gaat over de geschiedenis van de planeet, zoals die 
te lezen is in gesteenten en gesteentepakketten. Het 
gaat ook over de geschiedenis van het leven, over 
een enorm lange tijdsschaal. 

Maar met onze kennis van gesteenten en mineralen 
kunnen we ook vragen beantwoorden die opduiken 
op een archeologische site. op zo’n site worden 
allerlei materialen gevonden: objecten in metaal 
of in keramiek, de stenen waaruit de gebouwen 
zijn opgebouwd… al die materialen komen ergens 
vandaan, metaal is gewonnen uit een erts, keramiek 
is gemaakt van klei, de stenen zijn ergens uit een 
steengroeve gehaald. Geologen hebben kennis 
van hoe ertsen, kleien en gesteenten ontstaan, 
en kunnen zo achterhalen waar de gevonden 
materialen oorspronkelijk vandaan komen. Welke 
stenen werden gebruikt om gebouwen te maken, 
en kwamen die uit lokale steengroeven, of zijn deze 
bouwstenen geïmporteerd? Wat zegt ons dat over 
uitwisselingspatronen en handel? Wat geldt voor 
bouwstenen, geldt ook voor andere materialen die 
gevonden worden op een archeologische site: waar 
komt de marmer vandaan waar beelden van zijn 
gemaakt, welke klei hebben ze gebruikt om keramiek 
te maken, welk zand om glas te maken, welke ertsen 
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om metalen te winnen. De herkomstbepaling 
van al die materialen is geologenwerk, en 
vooral in dat domein, dat we archeometrie 
noemen (kwantificering van archeologische 
materialen), ligt mijn bijdrage aan sites zoals 
Sagalassos.	Ook	collega	Philippe	Muchez	is	
daar bij betrokken. Dat is een eerste praktische 
toepassing van de geologie in archeologische 
vraagstukken. 

S@l: Een “eerste” praktische toepassing? Zijn 
er dan nog andere?

PD:	O	zeker,	ook	buiten	de	archeometrie	
sensu strictu maken geologen zich nuttig op 
archeologische sites. Geologen bestuderen 
de structuur van gesteentepakketten en 
halen daar informatie uit over zaken zoals 
de tektonische geschiedenis. Die structurele 
geologie is uitermate relevant bij bijvoorbeeld 
de studie van aardbevingen. Collega Manuel 
sintubin wordt geregeld gevraagd om duiding 
te geven bij recente aardbevingen, maar ook 
voor de studie van antieke maatschappijen is 
zijn expertise zeer nuttig. aan de bloeitijd van 
de stad sagalassos is een einde gekomen 
door een zware aardbeving, collega sintubin 
heeft aanzienlijk bijgedragen aan de studie van 
de opgravingssite, en daarmee ook aan de 
tentoonstelling.

Dan is er nog een derde zaak waarvoor 
archeologen een beroep doen op geologen, 
namelijk wanneer ze gebouwen willen 
conserveren of restaureren. als ze uit 
brokstukken opnieuw een muur willen 
opbouwen, bijvoorbeeld, dan willen ze daar 
de juiste restauratiemortel voor gebruiken. 
Cement is daarvoor ongeschikt: het is te sterk 

en houdt een risico in voor beschadiging van 
de historische brokstukken, en bovendien 
ziet het er niet uit, een reconstructie van een 
historisch gebouw met modern cement. Ideaal 
zou men de mortel van het oorspronkelijke 
gebouw willen benaderen. Een geoloog kan 
de mineralogische samenstelling van het 
historische materiaal bestuderen en dan 
een geschikte mortel ontwerpen voor de 
reconstructie. In leuven is het collega Jan 
Elsen die zo’n vragen behandelt.

S@l: Dat zijn wel drie heel verschillende 
soorten vragen, geologen zijn blijkbaar van vele 
markten thuis.

PD:	Zoals	gezegd	is	het	Systeem	Aarde	het	
onderzoeksobject van de geologen. Hoe 
evolueert dat systeem doorheen de diepe 
tijd, over een tijdspanne van miljarden jaren? 
Geologen bestuderen ook de diepe aarde, 
naast de korst ook de mantel en de kern. 

Maar het systeem aarde is uiteindelijk 
het substraat voor allerlei fenomenen die 
andere wetenschappen bestuderen, zowel 
fundamentele als meer toepassingsgerichte 
vragen. Denk maar aan klimaatevolutie, het 
voorkomen van water, of van bodems en 
planten. Geologie is de wetenschap van de 
grote omgeving, groot in de ruimte en de tijd. 
op die manier reiken geologen informatie 
aan die nuttig is voor onderzoek op kleinere 
schalen. Het zijn niet enkel de archeologen die 
daar gebruik van maken.

S@l: Het lijkt niet zo evident dat een 
archeoloog op het idee komt om de hulp van 
een geoloog in te roepen.
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Slijpplaatje in een petrografische microscoop, 
het plaatje komt van een laat-Romeinse amfoor 
gevonden in Sagalassos. Linksboven en linksonder 
zijn fossielen te zien, en daarnaast zijn er ook 
mineralen te herkennen in de klei: witte kwarts en 
rode biotiet. Uit die karakteristieke eigenschappen 
van de klei, kunnen we te weten komen wat de 
herkomst is van de amfoor. Deze komt vermoedelijk 
uit Palestina, wat erop wijst dat er uitwisselingen 
waren tussen Sagalassos en Palestina. Soms zijn 
er nog sporen van de inhoud van zo’n amfoor, 
bijvoorbeeld graan of olijfolie, en dan kan je een 
beeld krijgen van waar de stad Sagalassos graan 
en olijfolie vandaan haalde. Voor zo’n onderzoek 
doen archeologen graag een beroep op exacte 
wetenschappers, die hen helpen om een beeld te 
krijgen van de maatschappij die ze bestuderen.



PD:	Het	idee	om	exacte	wetenschappen	
te gebruiken bij archeologisch onderzoek 
is niet zo nieuw, hoor, het dateert al uit de 
jaren	1960.	De	leider	van	de	opgravingssite	
in sagalassos, professor Marc Waelkens, 
heeft zeker de verdienste gehad dat idee 
krachtig toe te passen, hij heeft al vroeg 
gezien hoe andere wetenschapsdisciplines 
konden bijdragen aan de studie van “zijn” 
stad. sagalassos was een belangrijk centrum 
voor de productie van keramiek, en al in de 
late	jaren	1980	nam	Waelkens	de	geologen	
Willy Viaene en Raoul ottenburgs mee op 
het terrein om te bestuderen welke klei als 
grondstof voor die productie had gediend en 
waar die klei vandaan kwam. Hij nam ook 
nog andere wetenschappers mee, zoals de 
cartograaf Frans Depuydt of geomorfoloog 
Etienne	Paulissen,	en	al	gauw	waren	er	ook	
landbouwkundigen en biologen mee op het 
veld. 
Er zijn ook nu nog geologen aan het 
werk in sagalassos, met steeds nieuwe 
onderzoeksvragen.	Zo	bestudeert	Katrijn	Dirix	
voor haar doctoraat antieke vervuiling van de 
bodem, en trekt daar conclusies uit over welke 
activiteiten er op de verschillende plaatsen 
hebben plaatsgevonden. 

S@l: Zou u aan jongeren aanraden om met 
een studie geologie te beginnen?

PD:	Ja,	echt	wel.	De	opleiding	geologie	
in leuven is erg breed, net zoals in Gent 
overigens. In buitenlandse universiteiten zie je 
vaak dat geologen wat enger opgeleid zijn, tot 
structureel geoloog of paleontoloog, mineraloog 
of kristallograaf. In onze opleiding komen al die 
disciplines aan bod: de evolutie van het leven 
doorheen de geologische tijd, de structurele 
eigenschappen van het systeem aarde, en 
ook de studie van het voorkomen van ertsen, 
water, aardolie… Het is een brede opleiding, 
die bovendien een sterke component heeft 
in terreinwerk en kartering en beschrijving 
van geologische structuren. Het gaat om 
fundamentele wetenschappen maar die staan 
dicht bij allerlei erg relevante sectoren zoals 
milieu, grondstoffen, bouwkunde, en alles wat 
met evolutie van het leven te maken heeft. Het 
valt trouwens op dat onze afgestudeerden sterk 
gewaardeerd worden op de arbeidsmarkt, juist 
door hun brede opleiding en terreinervaring. 

S@l: Waar komen geologen zoal terecht op de 
arbeidsmarkt?

PD:	We	hebben	daar	een	goed	beeld	van,	
want in het kader van een visitatie hebben we 

een bevraging gedaan van iedereen die ooit 
geologie heeft gestudeerd in leuven en nog 
beroepsactief is, in totaal waren dat zo’n 300 
respondenten. Van die 300 was er eentje die 
op het moment van de bevraging niet aan 
het werk was, die persoon zat namelijk net 
tussen twee jobs in en wachtte tot zijn nieuwe 
contract zou starten. Ruim vier vijfden was 
ergens actief waar hij of zij nog echt met 
geologie bezig was, en vaak in hoge functies. 
Geoloog ben je blijkbaar voor het leven. Velen 
zitten in sectoren die te maken hebben met 
milieu of water, of geotechnische studies. Een 
aanzienlijk deel van de afgestudeerden is actief 
in het buitenland: prospectie naar aardolie 
of delfstoffen, baggerwerken. twee recent 
gedoctoreerde alumni werken nu in australië 
voor prospectie, andere doen gelijkaardig werk 
in Centraal afrika. Ze zitten eigenlijk over de 
hele wereld verspreid, onze alumni, in een 
breed gamma aan beroepen. 

S@l: Is geologie studeren dan iets voor 
avontuurlijke mensen?

PD:	Het	terreinwerk	is	soms	wel	avontuurlijk.	
De studenten doen tijdens de masterjaren een 
uitgebreide terreinstage in Bretagne, en zitten 
daar inderdaad in weer en wind met de knieën 
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EEn stuDEntE GEoloGIE aan HEt WooRD
Gek op Geologie?

Ik vond het ongelofelijk 
moeilijk om een studierichting 
te kiezen. Zoveel verschillende 
richtingen aan zoveel 
verschillende universiteiten, 
dat was echt teveel keuze! 
tijdens het doorbladeren 
van al die brochures die me 
toen toegestuurd werden, 
stootte ik op geologie en ik 
dacht ‘Hé, dat zou het wel 
eens kunnen zijn.’ na de 
infodagen was ik volledig 
verkocht. Het leek mij boeiend 
om het samenspel tussen 
alle processen in de aarde 
te bestuderen en meer te 
leren over de indrukwekkende 
dingen die deze aarde doet. 
Verder sprak het mij heel erg 
aan dat geologie een zeer 
brede wetenschap is, waar 
ook veel kennis over andere 
wetenschapsdisciplines in 
wordt opgedaan. Het leek 
mij vooral een heel complete 
studie. 

Wat is de Leukste Les? 

Voor mij zijn de geologische 
vakken het interessantst 
(Geologie in het eerste jaar, 
Geologie van België in het 
tweede), maar wat écht 
leuk is, dat zijn natuurlijk de 
excursies. Vaardigheden 
opdoen op terrein, de theorie 

in praktijk zien, veel klauteren 
en ploeteren …  dan weten 
we weer volledig wat geologie 
zo geweldig maakt! En het 
zorgt natuurlijk voor een 
geweldig groepssfeer, zeker in 
zo’n kleine groep.

Wat is je Mooiste Moment in 
Leuven? 

Voor mij was mijn allereerste 
geos-weekend het mooiste 
moment tot nu toe. aan het 
begin van ieder academiejaar 
organiseert de studentenkring 
zo’n weekend. We doen dan 
samen een heleboel activitei-
ten en gaan ook een dag op 
excursie. als eerstejaars is dit 
natuurlijk geweldig: je wordt 
opgenomen in de groep, leert 
ook  de ouderejaars wat ken-
nen en gaat samen met hen 
op je allereerste excursie. 
Zo krijg je een kennismaking 
met het terreinwerk in een 
ontspannen sfeer en merk je 
wat voor een kleine, gezellige 
studentenkring geos is. 

Heb je nog een Tip voor 
Twijfelaars? 

Een geoloog is een 
zeer breed gevormde 
wetenschapper. In onze 
opleiding zitten dus niet alleen 
geologische vakken, maar 
ook veel vakken uit andere 
wetenschapsdisciplines 
(vooral in de minor). Daardoor 
zit er veel variatie in de 
opleiding. ook de afwisseling 
tussen lessen, oefenzittingen, 
excursies en practica is heel 
aangenaam. Zo ben je heel 
gevarieerd bezig en wordt het 
niet snel saai. 
En wanneer je dan nog 
twijfelt, denk dan eens na 
over hoe machteloos wij zijn 
tegenover onze planeet aarde 
(tsunami’s, vulkanen … ) en 
hoe boeiend de wetenschap 
geologie dan wel niet moet 
zijn!

Ingrid Wevers 
bachelor in de geologie
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op de koude steen. De studenten vinden die 
terreinstage trouwens enorm leerzaam en ook 
gewoon geweldig leuk. Maar gesofisticeerde 
laboratoriumanalyses en microscopie maken 
net zo goed deel uit van het pakket. 
Het publiek komt vaak in contact met 
geologie naar aanleiding van grote rampen: 
een tsunami, een vulkaanuitbarsting, een 
aardbeving. op zo’n momenten wordt 
geologie erg zichtbaar, maar het is breder 

dan dat. Geologen bekijken de wereld op 
verschillende schalen en in vier dimensies. Ze 
bestuderen atomen, mineralen, gesteenten, 
gesteentepakketten en hele continenten. En 
dat allemaal over een tijdsdiepte van miljarden 
jaren.

S@l: Bedankt voor uw tijd.

interview: Siska Waelkens
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dOctOraten wetenschappen
periode 1 november 2011 tot 31 januari 2012

richting datum naam titel thesis promotor(en)
Geografie 3	november	2011 Bert DusaR late Holocene sediment dynamics in a 

mediterranean mountain environment 
G. Verstraeten

Geografie 4	november	2011 Els VERaCHtERt soil piping in a temperate humid climate. the 
Flemish ardennes (Belgium)

J.	Poesen	/	 
J. Deckers / M. 
Van Den Eeckhaut

Fysica 4	november	2011 Jorg	DE	HAECK Mass spectrometric Developments and 
a study of lithium Doped silicon and 
Germanium Clusters 

P.	Lievens

Biologie 7	november	2011 Benny lEMaIRE Diversity and Evolution of Bacterial 
Endosymbionts in leaf nodulated 
angiosperms 

E. smets /  
s. Dessein

sterrenkunde 8	november	2011 Elvire	DE	BECK Molecular Diagnostics of the Circumstellar 
Envelopes of asymptotic Giant Branch stars. 
Mass loss and Chemistry

l. Decin /  
H. Van Winckel

Fysica 16	november	2011 steven DElRuE simulations as a guidance to support 
and optimize experimental techniques for 
ultrasonic non-destructive testing 

K.	Van	Den	Abeele	
/ H. De Gersem/ 
E. Blomme

Fysica 17	november	2011 Els JanssEn ultrasonic imaging of microdamage using 
time reversal techniques based on nonlinear 
elastic wave spectroscopy

K.	Van	Den	Abeele	
/ n. F. Declercq

Chemie 17	november	2011 tibor HÖltZl structure of scandium and yttrium doped 
coinage metal clusters 

M. nguyen

Geografie 18	november	2011 an Van DEn 
PUTTE

application of conservation tillage in 
European cultivated landscapes: possibilities 
and limitations 

G. Govers /  
J. Diels

Fysica 23	november	2011 Mauricio ManFRInI nanocontacts for spin-torque-based devices l. lagae/  
G. Borghs

Fysica 24	november	2011 Bart Van DaMME optimisation of nonlinear elastic wave 
spectroscopy for diagnostic nondestructive 
testing and imaging 

K.	Van	Den	Abeele

Geologie 30	november	2011 Thi	Minh	Phuong	
nGuYEn

Experimental dissolution studies on Cenozoic 
foraminiferal assemblages. Improving 
the reliability of paleoenvironmental 
reconstructions.

R. speijer

Chemie 5	december	2011 servaas 
MICHIElssEns

Computational chemistry of conformational 
dynamics and reactivity of biomolecules: 
anti-HIV active phosphoramidates and 
the development of enhanced sampling 
algorithms

a. Ceulemans

Fysica 5	december	2011 Jo	CUPPENS Confinement Effects of the Condensate and 
Flux in nanostructured superconductors 

V. Moshchalkov / 
M. Van Bael

Fysica 6	december	2011 Francisco alMEIDa Exchange springs and exchange bias studied 
with nuclear methods 

a. Vantomme /  
J. Meersschaut

Wiskunde 7	december	2011 Zahida EHsan Charging and nonlinear interactions in 
complex plasmas 

S.	Poedts	/	 
n. tsintsadze

Chemie 7	december	2011 ayele teshome 
GoRFo

optimizing Dipolar Chromophores for 
second-order nonlinear optical applications

K.	Clays	/	 
I. asselberghs

Wiskunde 7	december	2011 Karl	VAN	
VALCKENBORGH

Rational points on orbifolds J. Denef /  
E.	Peyre

Fysica 9	december	2011 Domenica VIsallI optimization of Gan-on-si HEMts for high 
voltage applications 

G. Borghs /  
a. stesmans

Chemie 9	december	2011 Geert DEHaEn self-assembled heteropolymetallic complexes 
as MRI contrast agents 

K.	Binnemans	/	 
t. Vogt

Geologie 13	december	2011 Mumtaz- 
Muhammad sHaH

Hydrothermal dolomites in platform 
carbonates (Early albian) of the Ranero 
zone (nW-spain): distribution, petrography, 
geochemistry and genesis.

R. swennen /  
D. Garcia

Fysica 19	december	2011 Jan 
DESCHEEMAEKER

Elastic characterization of porous materials 
by surface and guided acoustic wave 
propagation analysis

C. Glorieux



Fysica 20	december	2011 lino Da Costa 
PEREIRA

structure and magnetism of transition-metal 
implanted dilute magnetic semiconductors 

A.	Vantomme	/	K.	
temst / u. Wahl

Fysica 21	december	2011 Claudia 
FlEIsCHMann

atomic scale investigation of the oxidation 
and sulfidation processes of Ge(100) 
surfaces 

a. Vantomme /  
K.	Temst

Geografie 22	december	2011 Christoph 
lanGHans

the effect of rainfall intensity and water 
depth on the scale-dependency of infiltration 
on a hillslope

G. Govers /  
J. Diels

Biologie 22	december	2011 Ellen	MEELKOP the functional characterization of the 
pigment	dispersing	factor	(PDF)	pathway	in	
the nematode Caenorhabditis elegans

l. schoofs

Fysica 22	december	2011 Koen	KEUNEN Electron spin Resonance Identification of 
Inherent	Point	Defects	in	Neutron-Irradiated	
Si,	Si/SiO2	and	Si/low-k	Insulator	Structures	

a. stesmans

Fysica 23	december	2011 Els Van aaRlE the optically bright post-aGB population of 
the large Magellanic Cloud 

H. Van Winckel

Geografie 12	januari	2012 Yannan DInG urbanization, informal settlement and 
Chinese urbanism: a study on the 
Chengzhongcun

C.	Kesteloot	/	 
M. loopmans /  
B. de Meulder

Fysica 17	januari	2012 Simona	CAPPONI Glass transition dynamics of ultra-thin 
H-bonding liquid layers studied by dielectric 
spectroscopy.

M. Wübbenhorst

Geografie 20	januari	2012 Wim ClYMans land use related silica dynamics in terrestrial 
ecosystems

G. Govers /  
E. struyf /  
a. Van Rompaey

Biologie 20	januari	2012 David RaBaEY Micromorphological study of pits in tracheary 
elements of woody angiosperms

E. smets

Fysica 23	januari	2012 Joost DEMEtER Exchange bias by ion implantation: From the 
classical bilayer system to a new induction 
method 

a. Vantomme /  
K.	Temst

Fysica 26	januari	2012 Sebastian	KÖLLING three dimensional composition analysis of 
semiconductors with the atomprobe 

W. Vandervorst

Fysica 26	januari	2012 Cinzia RotElla Ultrathin	Polymer	Films	Probed	by	Dielectric	
Relaxation spectroscopy: Interfacial Effects 

M. Wübbenhorst

Wiskunde 27	januari	2012 Klaas	DESCHOUT Multiple orthogonal polynomial ensembles A.	Kuijlaars
Chemie 31	januari	2012 Han Jin 

aDIsoEJoso
two-dimensional nanoporous networks s. De Feyter 

Ontdek jezelf. 
Kom naar onze infodag wetenschappen op 17 maart 2012.

www.wet.kuleuven.be/infodag
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CAMPUSPRAAT

naar aanleiding van de onderteke-
ning van het onderwijsconvenant 
tussen de chemische sector en 
de diverse onderwijskoepels in 
Vlaanderen	werd	op	16	januari	in	
het Errerahuis te Brussel het edu-
catief	project	‘De	zaak	Polly	Meer’	
voorgesteld. Dit pakket werd door 
Essenscia en technopolis ont-
wikkeld in samenwerking 
met de specifieke lera-
renopleiding chemie 
en het Departement 
Chemie. Zij kregen 
hiervoor de steun 
van het departe-
ment Economie, 
Wetenschap en 
Innovatie.

Het	project	‘De	zaak	Polly	
Meer’ werd ontwikkeld om leerlin-
gen van de eerste graad van het 
secundair onderwijs op een toffe 
manier kennis te laten maken met 
chemie en onderzoek in een labo-
ratorium. Het project heeft als doel 
de interesse in chemie en weten-
schappen te stimuleren en past in 
de lessen natuurwetenschappen. 
Het project bestaat uit een onder-
zoeksschrift voor de leerlingen, een 

handleiding voor de begeleidende 
leerkracht en een box met materia-
len die nodig zijn voor het uitvoeren 
van de opdrachten in de klas. Voor 
de leerkrachten is een opleidings-
sessie voorzien in technopolis.

Vooraleer met het project begon-
nen wordt, krijgen de leerlingen een 
opdracht mee naar huis. Ze lezen 
het	inleidend	verhaal	over	Polly	
Meer, een meisje dat gekidnapt 
werd door een onbekende dader. 
De leerlingen maken kennis met 
de verdachten en ontdekken op 
welke manier ze de speurders van 
het rechercheteam kunnen helpen. 

Daarnaast gaan de leerlingen thuis 
op zoek naar verschillende soorten 
plastic. Ze maken kennis met recy-
clagedriehoeken, recycleercodes 
en de wetenschappelijke bena-
mingen van verschillende soorten 
plastic.

tijdens het eerste lesuur gaan 
de leerlingen aan de slag 

met materialen uit de 
box. Ze ontdekken dat 
verschillende soorten 
plastic verschillende 
eigenschappen hebben. 
aan de hand van die 
eigenschappen stellen 
ze een determineersleu-

tel voor plastics op. Die 
determineersleutel gebruiken 

ze tijdens het tweede lesuur om 
het bewijsmateriaal, stukjes plastic 
die in de schoenzool van slachtof-
fer	Polly	Meer	werden	gevonden,	te	
identificeren. Door op het internet 
op zoek te gaan naar informatie 
over de beroepen van de verdach-
ten, kunnen de leerlingen hun 
besluit vormen. Het project eindigt 
met de ontknoping van het span-
nende misdaadverhaal…

Voor	het	eerst	heeft	de	KU	Leuven	een	wedstrijd	georganiseerd	
waarbij elke faculteit een eigen huisartiest toegewezen kreeg. 
uit 7 kandidaten voor de Faculteit Wetenschappen, waarvan 5 
fotografen, 1 beeldend kunstenaar en 1 schrijver, werd fotografe 
Aranka	Persyn	door	een	professionele	én	een	faculteitsjury	
gekozen als Faculty star.
aranka vindt fotografie zo leuk omdat je er je eigen stijl in 
kan leggen. Ze maakt graag foto’s met een “antieke tint” en 
experimenteert graag met (oude) materialen, rare kleding en 
water. Haar portfolio kan je bekijken op http://www.flickr.com/
photos/arr_ In een volgend nummer verneemt u meer over dit 
creatief talent!

De zaak Polly Meer

Eerste Faculty Star: Aranka Persyn
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scientica 
Scientica en haar cursusdienst:  
(nog) net niet beroemd, wel al bemind

Academiejaar	2003-2004	was	voor	de	studenten	
wetenschappen een spannend jaar: naar aanleiding 
van	het	oprichten	van	de	Facultaire	Permanente	
onderwijscommissie Wetenschappen richtten 
de studenten de overkoepelende onderwijsraad 
(ooR) op. Dit was eveneens de aanleiding tot het 
oprichten van een samenwerkingsverband tussen 
de wetenschapskringen: scientica. scientica zou 
een kader worden waarbinnen de kringen van 
onze faculteit samen grotere activiteiten konden 
organiseren om de verschillende wetenschappers 
meer te laten verbroederen. De oude rotten in 
het kringleven bekeken deze evolutie met een 
sceptische blik: zouden Bios, Chemika, Geos, 
Merkator en Wina spoedig opgaan in dit groter 
geheel? Iets meer dan zeven jaar later kunnen 
we hen alvast geruststellen: enkele veranderende 
visies, een bestuur, een eenmaking en een vzw-
oprichting later bestaan onze kringen nog steeds in 
volle glorie!

scientica bestaat tegenwoordig uit drie geledingen: 
de kringraad, ooR en de cursusdienst. leuven 
kent wellicht de kringraad het best dankzij 
het galabal, de bedrijvendag en de werking 
rond internationale studenten. op vlak van 
studentenvertegenwoordiging is ooR al vele jaren 
een	kwaliteitslabel	op	LOKO’s	onderwijsbureau	en	
een kritische partner van de faculteit. Veel minder 
bekend naar de buitenwereld, maar eigenlijk de 
kers op de taart, is de cursusdienst. scientica-cudi 
is niet alleen bekend bij de eigen studenten en 
docenten als bron van cursussen, maar ook in de 
algemene statistieken kent men scientica-cudi als 
de grote uitschieter.

onze cursusdienst doet immers haar best om uit 
te blinken op vlak van informatisering, service 
en prijs. De structuur is uiteraard vervat in de 
statuten van de vzw. Wat betreft cudi begint deze 
uiteenzetting dan ook steevast met het ultieme 
doel: “zo goedkoop mogelijk cursussen aanbieden 
aan de leden”. Deze missie mag men gerust 
letterlijk nemen: er wordt onderhandeld tot op 
tienden van eurocenten en waar mogelijk wordt een 
cursus een paar cent goedkoper gemaakt. Dankzij 
de goeie ondersteuning op It vlak kunnen de 
veiligheidsmarges bovendien miniem blijven.

Dat prijzen, service en informatisering 
samenhangen, moeten we uiteraard niet uitleggen. 
Dankzij ons legertje informatici hebben we 
natuurlijk de capaciteit voor het onderhouden 
van een mooi computersysteem. Barcodes 
op de lidkaarten, s-nummers, een uitgebreide 
database van de beschikbare cursussen, 
eventueel gewoon gematcht aan modeltrajecten: 
alles wordt vlotjes aan elkaar gekoppeld. De 
student kan zich dus gewoon via de centrale 
KU	Leuven	login	aanmelden	op	de	cudi	website,	
zijn opleidingsonderdelen ingeven en zien welk 
cursusmateriaal er voor hem beschikbaar is. 
Reserveren doet hij met een klik en als hij de e-mail 
ontvangt dat zijn cursussen beschikbaar zijn kan hij 
zijn dosis toekomstige kennis gaan ophalen. In de 
cursusdienst volstaat het inscannen van zijn lidkaart 
om snel de bestelde voorraad papier in handen te 
krijgen. Betalen doet hij uiteraard met bancontact.

Het is wel duidelijk dat we er zijn voor de studenten, 
maar een ander belangrijk aspect is dat het ook de 
studenten zelf zijn die dit mogelijk maken. Dankzij 
een aanzienlijke ploeg gemotiveerde vrijwilligers, 
aangevoerd door onze vier bestuurders, is de 
cursusdienst wat hij is. of het nu hard werken is 
voor de lange rijen in het begin van het semester, 
of boterhammen opeten tijdens een middag in de 
laatste week van het semester omdat er misschien 
toch nog een ongelukkige student een cursus 
vergat te kopen: onze medewerkers zullen er staan. 
uiteraard staat de cursusdienst ook garant voor 
een gezellige en gemoedelijke sfeer waar al eens 
nagepraat wordt over de tD van de avond ervoor, 
of waar nog snel de laatste zaken afgesproken 
worden voor de vergadering van die avond.

De statistieken bevestigen het: onze cursusdienst 
is met voorsprong de goedkoopste van leuven. 
Dit is het resultaat van het harde werk van veel 
mensen en van de steun van de faculteit en het 
docentenkorps. Wanneer je dan ziet dat dit alles 
bekroond wordt met de glimlach van de student, 
mogen we terecht fier zijn op deze welgeoliede kers 
op onze zeer kleurrijke scienticataart.

neem zeker snel een kijkje op scientica.be!



4141

Leuvens oogonderzoek valt in de prijzen

Tijd voor biodiversiteit. Een verhaal over genen, 
soorten en ecosystemen

Op	25	november	werden	tijdens	
het academia ophthalmologica 
Belgica congres, de jaarlijkse 
prijzen van het “Fonds voor 
Research in oftalmologie” (FRo) 
uitgereikt. Maar liefst 5 jonge 
leuvense wetenschappers vielen 
in de prijzen. 
Het FRo heeft tot doel weten-
schappelijk onderzoek in de oog-
heelkunde aan Belgische universi-
teiten te bevorderen via het uitrei-
ken van prijzen aan jonge, belof-
tevolle wetenschappers. tijdens 
het Europese EVER congres in 
oktober, stelden de kandidaten 
hun onderzoek voor aan een 
internationale jury die vervolgens 
een aantal projecten selecteerde 
voor een FRo beurs.
De eerste prijs (gesponsord door 
de stichting Brailleliga) ging 
naar lies De Groef, die binnen 
het departement Biologie van 
de	KU	Leuven	onderzoek	doet	
omtrent glaucoom. Daarnaast 
ontving lies De Groef, docto-
randa in de onderzoeksgroep 
voor neurale ontwikkeling en 
Regeneratie	o.l.v.	Prof.	Dr.	Lieve	
Moons, ook een prijs van de Jules 
François stichting.

 “Mensen kennen glaucoom 
voornamelijk als een oogziekte,” 
vertelt De Groef, “maar meer 
en meer wordt het duidelijk dat 
glaucoom ook effecten heeft in de 
hersenen. Er zijn heel wat gelijke-
nissen met andere degeneratieve 
aandoeningen zoals bijvoor-
beeld de ziekte van alzheimer of 
Parkinson.	Het	project	waarvoor	
ik bekroond werd, wilt meer klaar-
heid brengen over de impact van 
glaucoom in het oog en in de 
hersenen. Daarnaast onderzoe-
ken we ook de betrokkenheid van 
bepaalde eiwitten, de zogenaam-
de matrix metalloproteinasen, bij 
het ontstaan en het verloop van 
de ziekte. op termijn zou dit kun-
nen leiden tot nieuwe strategiëen 
om glaucoom te behandelen.”
ook het leuvense departement 
neurowetenschappen deelde in 
de prijzen. Het onderzoek van
Prof.	Dr.	Ingeborg	Stalmans	
(laboratorium voor oftalmologie) 
naar het gebruik van Rho kinase 
inhibitoren voor de behandeling 
van verschillende oogaandoe-
ningen, ontving fondsen van het 
FRo.

http://bio.kuleuven.be/df/lm
http://www.fro-online.org/

Waarom is biodiversiteit belang-
rijk? sterven er echt zoveel soor-
ten uit? Wat zijn de oorzaken van 
het verlies in biodiversiteit? En 
wat zijn de gevolgen? Wat kunnen 
wij doen?
We kunnen er niet omheen: er 
sterven dagelijks, misschien zelfs 
elk uur, soorten uit. natuurlijke 
evenwichten raken verstoord, vol-
ledige ecosystemen zijn in gevaar. 
Dat is erg voor de natuur, maar 
ook voor het voortbestaan van de 

mens, want die heeft goed functio-
nerende en stabiele ecosystemen 
nodig om in zijn basisbehoeften te 
voorzien. Zuiver water, voedsel-
voorziening, een stabiel klimaat, 
geneeskrachtige planten: het zijn 
allemaal dingen die we nodig heb-
ben om te overleven en die we als 
evident beschouwen, maar die we 
slechts in stand kunnen houden 
als we de biodiversiteit niet verder 
laten aftakelen.
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Waarom is biodiversiteit belangrijk? Sterven er echt zoveel soorten uit? Wat zijn de oorzaken van het 
verlies in biodiversiteit? En wat zijn de gevolgen? Wat kunnen wij doen?

We kunnen er niet omheen: er sterven dagelijks, misschien zelfs elk uur, soorten uit. Natuurlijke even-
wichten raken verstoord, volledige ecosystemen zijn in gevaar. Dat is erg voor de natuur, maar ook 
voor het voortbestaan van de mens, want die heeft goed functionerende en stabiele ecosystemen 
nodig om in zijn basisbehoeften te voorzien. Zuiver water, voedselvoorziening, een stabiel klimaat, 
geneeskrachtige planten: het zijn allemaal dingen die we nodig hebben om te overleven en die we als 
evident beschouwen, maar die we slechts in stand kunnen houden als we de biodiversiteit niet verder 
laten aftakelen.

Dit boek geeft geen pasklare oplossingen, maar wil wel de actuele kennis over biodiversiteit beschik-
baar maken voor iedereen die zich om onze planeet bekommert. Ecologen, evolutiebiologen, speci-
alisten in systematiek, natuurontwikkeling of landbouw hebben de handen in elkaar geslagen om in 
begrijpelijke taal een overzicht te geven van de wetenschap van de biodiversiteit.

Siska Waelkens is bio-ingenieur in de scheikunde en doctor in de landbouwwetenschappen. Sedert 
1995 legt zij zich vooral toe op wetenschapscommunicatie, onder andere als redacteur van teksten 
voor het grote publiek.

Filip Volckaert is licentiaat in de biologie en doctor in de oceanogra� e. Zijn onderzoek spitst zich 
toe op de evolutiebiologie van vissen en hun paras ieten.



Dit boek geeft geen pasklare 
oplossingen, maar wil wel de 
actuele kennis over biodiversiteit 
beschikbaar maken voor iedereen 
die zich om onze planeet bekom-
mert. Ecologen, evolutiebiolo-
gen, specialisten in systematiek, 
natuurontwikkeling of landbouw 
hebben de handen in elkaar 
geslagen om in begrijpelijke taal 
een overzicht te geven van de 
wetenschap van de biodiversiteit.

over de auteurs:

siska waelkens is bio-inge-
nieur in de scheikunde en doctor 
in de landbouwwetenschappen. 
Sedert	1995	legt	zij	zich	vooral	
toe op wetenschapscommunicatie, 
onder andere als redacteur van 
teksten voor het grote publiek. 

Filip vOlckaert is licentiaat in  
de biologie en doctor in de oceano-
grafie. Zijn onderzoek spitst zich toe 
op de evolutiebiologie van vissen 
en hun parasieten.

Verschijningsdatum:	oktober	2011	
ISBN:	9789033481093	
Pagina’s:	192	
€	29.50	
www.acco.be

Lezingenreeks Scientica

Stephen Hawking op bezoek

op 13 maart is het opnieuw tijd om enkele sprekers aan het woord te 
laten	in	het	kader	van	de	Scientica	lezingenreeks.	Om	19u	zal	profes-
sor nathal severijns het hebben over “spotten neutrino’s, de meest 
raadselachtige	deeltjes	in	de	natuur,	met	Einstein?”	Om	21u	neemt	nie-
mand minder dan bioloog Dirk Draulans het woord over “In het kielzog 
van Charles Darwin”.

Van harte welkom!

Op	25	oktober	2011	had	de	Faculteit	
Wetenschappen de eer en het genoegen om 
stephen Hawking voor een lezing te mogen ontvan-
gen. Redactielid en student liebrecht De sadeleer 
was erbij.

De avond van de lezing van stephen Hawking was 
behoorlijk indrukwekkend. De dagen ervoor werd 
de spanning al opgebouwd: reportages op tV over 
de lange wachtrijen om een ticket te bemachtigen, 
het stadspark dat in gereedheid werd gebracht en 
de nervositeit die door de universiteit gierde aan de 
vooravond van de lezing om alles tijdig in orde te 
brengen. En de avond zelf was natuurlijk het hoog-
tepunt: een volgestouwd stadspark met een enorm 
scherm, een paar kleerkasten van de security aan 
de	ingang,	de	chef	Protocol	die	alles	met	strenge	
hand	in	goede	banen	leidde	en	een	Pieter	De	Somer	
aula die vol spanning wachtte op wat komen ging. 
studenten fysica konden op het podium vooraan 
zitten en zaten zo letterlijk met hun neus op de fei-
ten, dichter dan de vicerectoren en uitgenodigde 
proffen. De sfeer was heel speciaal omdat iedereen 

besefte dat het een unieke avond zou worden: de 
fel gegeerde tickets en hoge veiligheidsmaatregelen 
benadrukte dat once-in-a-lifetime-gehalte. De inhoud 
van de lezing was voor studenten die wat vertrouwd 
zijn met gevorderde fysica niet spectaculair, maar 
dat verwachtte ook niemand: het verhaal, het icoon 
en de sfeer deden genoeg; de gevorderde fysica 
kunnen	we	in	boeken	en	papers	lezen.	Kortom,	een	
fascinerende avond die ons nog lang zal bijblijven.

Herbekijk de lezing via wet.kuleuven.be
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KRINGNIEUWS

De	elektronische	versie	van	het	PDL-nummer	van	
januari is terug te vinden op 
http://www.kuleuven.be/pdl/pdlinfo/PDL_
Info_2012_1/PDL_Info_2012_1.html

In dit nummer:
- Biologie@leuven: onderzoeksnieuws van het 

Departement Biologie
-	De	winnaars	van	de	PDL-Masterprijzen	2011	

aan het woord
- Fotoreportage: achter de schermen van de 
Nationale	Plantentuin

- aankondiging: tijd voor Biodiversiteit

Vanaf 1 september werd an steegen 
de nieuwe coördinator voor luCon 
(voorheen Vliebergh-senciecentrum), 
optie aardrijkskunde.
In de zomervakantie organiseert 
luCon een driedaagse excursie 
naar de noordoostelijke ardennen 
o.l.v. professor Gert Verstraeten 
waarbij de interactie milieu-mens 
centraal staat. 

uiteraard zijn leerkrachten 
aardrijkskunde uitgenodigd, maar 
ook andere geïnteresseerde alumni 
kunnen deelnemen. 

Meer info vindt u op https://www.
kuleuven.be/samenwerking/lucon/
nascholingen

Op	vrijdag	23	maart	om	16u	
organiseert Chemici leuven 
haar jaarlijkse voorjaarslezing in 
Celestijnenlaan	200G	aula	00.06,	
3001 Heverlee. 

Prof.	dr.	ir.	Peter	Van	Eenoo	heeft	het	
dan	over	“Dopinganalyse	anno	2012	
door de ogen van een analytisch 
chemicus”. Iedereen welkom!

PDL info online

Geografische excursie, 
open voor alle alumni

Voorjaarslezing 
Chemici Leuven

4343
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op 5 maart jl. zou Gerard de Cremer 500 
geworden zijn (als hij niet overleden was in 
1594,	natuurlijk).	Vandaag	kennen	wij	de	
man onder zijn latijnse naam Gerardus 
Mercator. Deze verjaardag mag van-
zelfsprekend niet onopvallend voor-
bijgaan. Daarom hebben de alumni-
Geografen en de afdeling Geografie 
(i.s.m. de studentenvereniging, het 
departement en de faculteit) een uit-
gebreide reeks lezingen gepland. op 
de pagina hiernaast vindt u hierover 
meer informatie.

voor alle duidelijkheid: de opening 
van de mercatortentoonstelling vindt 
plaats op 22 maart, en niet op 23 maart, 
zoals verkeerdelijk werd aangekondigd in 
het vorige nummer.

500 jaar Mercator

Contactgegevens Leuvense kringen

science@leuven
Kasteelpark	Arenberg	11	bus	2100,	3001	Leuven	(Heverlee)
Tel:	016/32	14	01	-	e-mail:	nieuwsbrief@wet.kuleuven.be
http://wet.kuleuven.be/alumni

Vereniging van leuvense Geografen
Celestijnenlaan	200E,	3001	Leuven	(Heverlee)	
Tel:	016/32	24	42	-	e-mail:	marc.declercq@lessius.eu
http://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	
http://www.kuleuven.be/pdl

B.V.l.G. - Beroepsvereniging leuvense Geologen
p.a.	Afdeling	Geologie	Celestijnenlaan	200E,	3001	Leuven	(Heverlee)
Tel:	016/32	64	40	-	e-mail:	bvlg@geo.kuleuven.be	
http://geo.kuleuven.be/BVlG

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

V.W.n.I.l. - 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
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B.V.l.G. - Beroepsvereniging leuvense Geologen
p.a.	Afdeling	Geologie	Celestijnenlaan	200E,	3001	Leuven	(Heverlee)
Tel:	016/32	64	40	-	e-mail:	bvlg@geo.kuleuven.be	
http://geo.kuleuven.be/BVlG

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

V.W.n.I.l. - Vereniging voor Wiskundigen, natuurkundigen en Informatici lovanienses
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www.kuleuven.be/vwnil

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

Mercator 500 jaar later: een 
nieuwe kijk op de wereld 
In 2012 is het 500 jaar geleden dat Mercator werd geboren. Sinds de ‘gouden eeuw van 
ontdekkingen’ waarin Mercator leefde en waarin vooral de ontdekking van nieuwe 
werelden centraal stond, is er veel veranderd. De mens exploreert nu nog steeds, maar 
beheerst toch vooral de wereld. Dit biedt nieuwe uitdagingen voor geografisch onderzoek. 
De interacties tussen mens en milieu, en de daaraan gekoppelde ruimtelijke patronen, 
worden voor 8 actuele thema’s door experts aan u voorgesteld.  
Deze lezingen gaan telkens door op donderdagavond van 20:00 tot 21:30 in Auditorium 
Zeger Van Hee (DV1 91.56), College De Valk, Tiensestraat 41, 3000 Leuven. Na de 
eerste en laatste lezing wordt een receptie aangeboden. Alle lezingen zijn vrij toegankelijk 
en gratis. 

 
16 februari 2012 
Nicole Van Lipzig – Waarom is de klimaatverandering niet overal op aarde gelijk? 
 
22 maart 2012 
Wim Lahaye – Kunnen we nog zonder satellieten leven ? 
*deze lezing zal uitzonderlijk doorgaan in de Campusbibliotheek Arenberg te  Heverlee, dit naar aanleiding van de opening 

van de Mercatortentoonstelling 
 
19 april 2012 
Maarten Loopmans – Migratie en diversiteit als uitdaging voor de 21e eeuw ? 
 
24 mei 2012 
Hans Bruyninckx ‘Shifting geographies’ en internationaal milieubeleid 
 
21 juni 2012 
Dominique Vanneste – Toerisme: hefboom voor lokale en globale ontwikkeling ? 
 
4 oktober 2012 
Gerard Govers Kijken naar de Aarde: wordt de Blauwe Planeet bruiner of groener ?  
 
8 november 2012 
Frank Witlox – Mondiale transport- en productienetwerken en wereldsteden 
 
6 december 2012 
Gert Verstraeten – De mens als motor achter globale landschapsveranderingen ? 
 

Voor meer informatie kan u terecht op: 
http://aow.kuleuven.be/geografie/mercator500jaar/ 

Een organisatie van de KU Leuven, afdeling Geografie, in samenwerking met het Departement 
Aard- en Omgevingswetenschappen, de Faculteit Wetenschappen, de alumnivereniging van 
Leuvense Geografen, de Leuvense studentenvereniging Merkator en het Leuvens Universitair 
Centrum voor Onderwijsgerichte Nascholing. �Ru�Ru� bik's Cube® used by per ssion of Sevevev n Towns Ltd. 

www.rubiks.com
rmiss

Alumnivereniging 
Leuvense 
Geografen 

studentenvereniging 
Merkator 

Faculteit Wetenschappen 

© European Union 
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VERslaG 
Christmas Lecture 2011 - enkele sfeerbeelden

Op	zaterdag	17	december	2011	sprak	prof.	Bert	Weckhuysen	(Universiteit	Utrecht)
in	Aula	Pieter	De	Somer	over	“A	sustainable	world:	dreams	can	come	true	with	
chemistry”. De namiddag werd afgesloten met het uitreiken van de science@leuven-
beurzen en het reMYnD-scholarship, gevolgd door een kerstreceptie.

De Christmas Lecture kon genieten van een grote belangstelling.

Voorzitter van Science@Leuven Jos Peeters.



De aanwezige bursalen.

Michelle Panting, die het reMYND scholarship mocht ontvangen uit handen 
van managing director Koen De Witte, aan het woord.

Promotor Luc Van Meervelt

Bert Weckhuysen tijdens de lezing.
Uitreiking van de beurzen.

Peter Lievens tijdens het openingswoord.

47

“als innovatief bedrijf beseft 
reMYnD als geen ander het 
belang van kennisverwerving. 
Goede opleidingen maken het 
verschil, niet alleen voor de 
studenten zelf, maar ook voor 
de omgeving waarin zij later 
terechtkomen. reMYnD draagt 
daar via het science@leuven 
Fund graag haar steentje aan bij.” 
(dhr. Paul Van Dun)

“reMYnD steunt van harte het 
science@leuven Fund omdat heel 
wat reMYnDmedewerkers destijds 
zelf hebben kunnen genieten 
van internationale studiebeurzen 
en dan ook beseffen hoe dit 
mogelijkheden biedt voor zowel de 
student als voor de instelling.”  
(dhr. Koen De Witte)
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SCIENCE@KORTRIJK

je bachelOrdiplOma 
wetenschappen behalen aan 
de kulak? het kan!

De studenten die hun studies wetenschappen aanvangen 
op	Campus	Kortrijk,	kunnen	daar	voortaan	een	volledige	
bacheloropleiding doormaken!    

De Faculteit Wetenschappen heeft hiervoor nieuwe 
studieprogramma’s met een eigen profiel samengesteld 
en goedgekeurd. alle wetenschapsopleidingen te 
Kortrijk,	d.w.z.	de	opleidingen	biologie,	biochemie	en	
biotechnologie, chemie, fysica, informatica en wiskunde 
hebben een nieuw samengesteld profiel. De programma’s 
worden voortaan inhoudelijk opgevolgd door twee eigen 
onderwijscommissies, respectievelijk voor de cluster 
wiskunde - informatica - fysica (WIF) en biologie - 
biochemie en biotechnologie - chemie (BioChem), en dit in 
overleg	met	de	facultaire	en	Kulak-bestuursorganen.

Een	schematisch	overzicht	van	de	Kortrijkse	bachelor-
programma’s wetenschappen vind je op de volgende 
pagina. De gedetailleerde info per opleiding is terug te 
vinden op www.kuleuven-kortrijk.be/drie 
 
Bijzonder in het oog springend in deze opbouw zijn de 
mogelijkheden om al tijdens de bacheloropleiding voor 
je studies in het buitenland te verblijven of aan een 
projectstage in een onderzoeksteam - al dan niet van of in 
een bedrijf - mee te werken. Elke student voegt aan zijn 
project een profiel (15 sp) toe. Er is hiervoor keuze tussen 
een profiel “lerarenopleiding”, meteen al een vervroegde 
start van de opleiding tot leraar, een profiel “Economie en 
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Management” en een profiel “technologie”. 
Het profiel “Economie en Management” 
introduceert je in het economisch jargon en het 
managementaspect, het profiel “technologie” 
biedt, per opleiding, een boeiende verbreding 
met W&t vakken of Biomedische vakken.

uniek in Vlaanderen is verder de mogelijkheid 
om een extra ingroei-ondersteuning 
basiswetenschappen (wiskunde en fysica in 
de opleidingen fysica, informatica, wiskunde 
en chemie; en wiskunde, fysica en chemie 
in de andere opleidingen) als onderdeel van 
je	studieprogramma	op	te	nemen.	Kulak	
onderlijnt hiermee opnieuw één van haar 
bijzondere kenmerken, nl. de sterke studie-
omgeving en -ondersteuning op de brug tussen 
secundair onderwijs en universiteit. De ingroei-
ondersteuning wordt slechts toegestaan na het 
doormaken van een intake-procedure die een 
toets en een interview omvat. Ze kan bestaan 
uit een septembercursus (3 studiepunten), een 
jaarvak ‘intensief oefenen’ (5 studiepunten), 
of een combinatie van beide. uiteraard is 
dit niet verplicht, en wordt verwacht dat heel 
wat studenten gaan kiezen voor het gewone 
modeltraject van de opleiding. De eerste 
generatie studenten die van dit bijzonder 
aanbod kan genieten, is inmiddels reeds 
gestart!

Bij dit alles mogen we evenmin uit het oog 
verliezen dat de bachelorprogramma’s in 
Kortrijk	blijvend	zeer	polyvalent	en	met	
opvallende gemeenschappelijkheid starten. Dit 
laat toe er een succesvol tweejarig traject naar 

de bachelor in de ingenieurswetenschappen of 
bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen 
op te nemen, of een eenjarig traject naar de 
bachelor in de farmaceutische wetenschappen. 
In het algemeen blijft overigens gelden 
dat	je	na	2	jaar	studie	in	de	bachelors	
wetenschappen, bv. omwille van een specifieke 
keuzemogelijkheid te leuven, al naar leuven 
kunt doorstromen. Wil je meer weten over het 
gehele	studieaanbod	van	Kulak,	vertrek	dan	bij	
www.kuleuven-kortrijk.be/onderwijs 

Vele	onderwijsvisitaties	leren	dat	Kulak-
alumni comparatief meer succesvol zijn in 
hun studietrajecten, en bevestigen zo de 
interfacultaire en studiesterke omgeving van 
deze	campus.	Voortaan	zullen	Kulak-alumni-
bachelors rechtstreeks kunnen instromen in 
diverse	masters,	niet	enkel	aan	de	K.U.Leuven,	
maar ook nationaal en internationaal. 

door prof. Paul Igodt en prof. Hans Deckmyn

algemeen vormend + 
discipline specifiek  

= 144 sp
keuze van een profiel  

(15 sp) aangevuld met

•	6	bachelors,	i.h.b.

- biologie

- biochemie en 
biotechnologie

- chemie

- fysica

- informatica

- wiskunde

•	lerarenopleiding	(niet voor 
informatica)

•	economie	en	management

•	technologie

•	een	internationaal 
studieverblijf	(21	sp)

•	een	projectstage (bedrijf, 
labo, instelling …) 

•	eventuele ingroei-
ondersteuning en een 
coherent pakket uit  
de tweede discipline  
(tot 180 sp)



sCIEnCE@lEuVEn 
IntERnatIona(a)l 

een internatiOnale ervaring telt!
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Een internationale ervaring is en blijft een grote troef voor studenten. 
Internationalisering staat hoog op de politieke en academische agenda. 

In	2009	vond	in	Leuven/Louvain-La-Neuve	de	
viering van 10 jaar Bolognaproces plaats. Het 
Bolognaproces	was	in	1999	gestart	met	het	
introduceren van een uniforme structuur in het 
Europees Hoger onderwijslandschap (een 3-jarige 
bachelor,	een	1-	of	2-jarige	masteropleiding	
en een doctoraatsopleiding) met als doel de 
mobiliteit tussen de verschillende Europese 
landen te vereenvoudigen en bevorderen. In 
de verklaring van leuven werd opgenomen dat 
20%	van	alle	afgestudeerden	tegen	2020	een	
buitenlandervaring zou moeten hebben. 

In de loop der jaren heeft de Europese unie 
verschillende programma’s in het leven geroepen 

om financiële steun te geven aan studenten die 
naar het buitenland wensen te gaan. Het oudste 
en meest bekende programma is het ERasMus-
programma	dat	in	1987	werd	opgestart.	

Het ERasMus-programma is gebaseerd op een 
aantal voorwaarden. De Erasmusstudent studeert 
aan een buitenlandse instelling gedurende 1 
semester tot maximum een volledig academiejaar. 
Hiervoor mag geen extra inschrijvingsgeld aan 
de ontvangende universiteit betaald worden. 
Het verblijf maakt integraal deel uit van de 
vorming aan de thuisuniversiteit, waardoor de 
behaalde credits meetellen voor het behalen 
van het diploma. aangezien het systeem van 
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evalueren en quoteren nog niet geuniformiseerd 
is, is het wel mogelijk dat hier een correctiefactor 
op toegepast wordt. na de selectie voor deelname 
aan het ERasMus-programma, krijgt de student 
een bescheiden beurs gedurende het verblijf in het 
buitenland.

De beurs is bedoeld als tegemoetkoming voor de extra 
kosten, verbonden aan een buitenlands verblijf. Het 
bedrag van de beurs is afhankelijk van het gekozen 
land en het gezinsinkomen. Een student moet 
onderdaan zijn van één van de deelnemende landen 
om een beurs te krijgen. De beurs kan ook pas vanaf 
de tweede fase toegekend worden en kan maar één 
maal aangevraagd worden. 

Voorafgaand aan de uitwisseling moet er een 
samenwerkingsakkoord afgesloten worden tussen 
de beide opleidingen, waarbij men afspreekt hoeveel 
studenten uitgewisseld kunnen worden. sommige 
universiteiten werken enkel met een rechtstreekse 
uitwisseling waarbij een student van de ene 
universiteit uitgewisseld wordt met een student van de 
andere universiteit. De meeste universiteiten echter 
vinden dit niet noodzakelijk. studenten kunnen de 
universiteit waar ze naartoe willen kiezen uit de lijst 
van bestaande uitwisselingsakkoorden. In sommige 
gevallen kan een student buiten deze lijst kiezen. 
In dat geval kan de uitwisseling enkel plaatsvinden 
indien de gekozen universiteit bereid is om een 
samenwerkingsakkoord af te sluiten. De Faculteit 

Wetenschappen vindt het echter heel belangrijk dat de 
kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd wordt en is 
een lijst aan het samenstellen met prioritaire partners. 

naast de voorwaarden opgelegd door de Europese 
unie legt de Faculteit Wetenschappen ook enkele 
voorwaarden op. De faculteit ziet de studenten die ze 
uitstuurt	als	ambassadeurs	voor	de	KU	Leuven,	voor	
de Faculteit Wetenschappen en voor de opleiding. 
Daarom heeft men sinds kort beslist dat studenten 
enkel kunnen vertrekken indien ze alle credits die in 
de voorgaande fase opgenomen werden, behaald 
hebben. Bovendien kunnen studenten die de 
uitwisseling op masterniveau willen opnemen enkel 
vertrekken indien ze effectief hun bachelordiploma 
behaald hebben. 

naast al deze praktische voorwaarden is een 
buitenlandse ervaring echter eerst en vooral een 
belangrijke stap in het proces naar volwassenheid. 
Voor veel studenten is dit de eerste keer dat ze echt 
helemaal op eigen benen staan, zonder de veilige 
nabijheid van ouders en vrienden. studenten vallen 
terug op zichzelf en op hun aanpassingsvermogen. 
Een belangrijke levensles die gewaardeerd wordt door 
het bedrijfsleven. 

door Bieke Dutoit, 
stafmedewerker onderwijs en internationalisering

sCIEnCE@lEuVEn 
IntERnatIona(a)l

Op erasmus naar denemarken 

de Faculteit wetenschappen biedt aan heel wat 
geïnteresseerde studenten de mogelijkheid om 
voor een half jaar of een jaar in het buitenland te 
studeren. in je eerste of tweede masterjaar laat 
je dan het vertrouwde leuvense studentenleven 
achter en ruil je het in voor... het avontuur!

Weg van je vrienden en van lekkere Belgische 
frietjes en geen ouders meer om je was te doen en 
je (ten minste in het weekend) van gezond eten te 
voorzien. In ruil leer je dan weer voor jezelf te zorgen 
en kom je terecht in een internationale groep van 
uitwisselingsstudenten. 

al vanaf de eerste dag kom je terecht in een 
introductieweek waar je heel snel de vele andere 
uitwisselingsstudenten leert kennen. ook zij 
zijn nieuw en ook zij zijn op zoek naar nieuwe 
vriendschappen. De eerste dagen leer je elke 
dag tientallen nieuwe mensen kennen en eigenlijk 
blijft deze open mentaliteit altijd heersen onder 
de buitenlandse studenten. na het beantwoorden 
van drie vragen (met respectievelijk “Vincent”, 
“Belgium” en “astronomy”) kan je steeds bij elke 
groep aansluiten alsof je iedereen al een eeuwigheid 
kent. Waar je ook heen gaat op Erasmus, je zal 
er vrienden maken die over de volledige kaart van 
Europa of zelfs de hele wereld verspreid wonen.
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Foto	1	en	foto	2:	Skagen,	het	meest	noordelijke	punt	van	
Denemarken waar twee zeeën samenkomen, op georganiseerd 
bezoek met de internationale studenten.
Foto 3: nieuwe vrienden en klaar om naar het strand te gaan, voor 
mijn Deens kot met 13 internationale studenten (voorzien door het 
International Center).
Foto	4:	Internationale	keuken:	samen	koken	met	vrienden	uit	heel	
Europa	(Kerstdiner).
Foto 5: Een strandje in de stad ter gelijkheid van het aarhus 
Festuge, een weeklang stadsfestival dat een beetje aan de Gentse 
feesten doet denken.
Foto	6:	Op	bezoek	in	Kopenhagen	rond	Kerstmis.
Foto 7: Deense vlag met foto’s van de nieuwe vrienden, een 
verjaardagscadeau!
Foto 8: Een bezoek aan het studenterhus aarhus (student House)

Zelf vertrok ik in augustus naar Denemarken en studeerde ik er 
mijn volledig tweede masterjaar. Ik schrijf mijn thesis dan ook in het 
buitenland, in het Engels. Voor mijn opleiding als sterrenkundige is 
het een enorme kans om een tijdje een andere omgeving te kunnen 
opzoeken. We zijn een kleine wetenschappelijke wereld, waardoor 
het voor iedereen de moeite loont om eens over de grenzen heen te 
kijken.

Denemarken is misschien niet de meest voor de hand liggende 
buitenlandse bestemming, maar toch zeker de moeite waard! 
Het spaanse weer moeten we hier helaas missen, maar in 
Denemarken maak je wel kennis met de scandinavische cultuur 
en ook academisch is het land van niels Bohr en Hans Christian 
andersen een aanrader. In aarhus (spreek uit als “oh-hoes”, jawel!) 
woon ik in de tweede grootste stad van het land, in een plaats 
die qua studentenleven erg aan leuven doet denken. Ik ben hier 
bijvoorbeeld met veel plezier vrijwilliger bij het studenterhus aarhus, 
zo’n beetje de plaatselijke studentenorganisatie.

alle buitenlanders (en dus ook de tweeduizend buitenlandse 
studenten hier in aarhus) kunnen gratis Deense les volgen. Dat is 
even leuk als moeilijk, maar aan de universiteit worden lessen wel 
altijd in het Engels gegeven en eigenlijk spreken alle Denen dat ook 
zeer goed. onder de Erasmusstudenten is de voertaal hoe dan ook 
het Engels. Het Deens is hier dus zeker geen must, maar wel een 
leuke uitdaging!

Het buitenland is altijd een beetje nieuw en anders, en dus 
buitengewoon verrijkend. Menselijk, taalkundig, academisch, 
cultureel… en later heb je alleen maar spijt van de dingen die je 
niet hebt gedaan! of zoals men het aan onze leuvense universiteit 
pleegt te zeggen: ontdek jezelf, begin bij de wereld!

Vincent Van Eylen
2e master sterrenkunde

http://lachendwakkerworden.blogspot.com
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MonItoRaat 

starten aan de Faculteit 
wetenschappen

elders in dit nummer 
hadden we het al over de 
inhoud van de verschillende 
richtingen. maar hoe voelt 
dat voor een kersverste 
eerstejaars om in leuven 
toe te komen en aan 
het studentenleven te 
beginnen? we vroegen 
het aan enkele studenten 
uit de eerste studiefase 
van de bachelor: 
geologiestudenten cas en 
pepijn, wiskundestudenten 
brecht en cedric, en 
biologiestudenten arne, 
coco, heleen en jonas.

S@l: Voor de ene is het al 
makkelijker om een studie-
keuze te maken dan voor de 
andere. Wanneer hebben jullie 
je studiekeuze gemaakt? 

Coco: Ik wist al dat ik biologie 
zou gaan studeren van toen 
ik nog een klein meisje was. 
Arne: Voor mij was het ook vrij 
snel duidelijk, van in het begin 
van	het	middelbaar.	Planten	
en dieren hebben me altijd al 
gefascineerd, dus mijn keuze 
sprak vanzelf. 
Cedric: Mijn studierichting 

in het secundair onderwijs, 
wetenschappen-wiskunde, 
interesseerde me mateloos 
en ik wist dus al gauw dat ik 
iets wilde studeren waarin veel 
wiskunde aan te pas kwam. Ik 
heb wel lang getwijfeld tussen 
wiskunde en burgerlijk ingeni-
eur maar tijdens de infodagen 
en zo merkte ik dat er bij de 
burgies vooral aandacht wordt 
gevestigd op toepassingen. 
Ik was meer te vinden voor 
de abstractere kant van de 
wiskunde en heb dus voor 
een bachelor in de wiskunde 
gekozen.  
Brecht: ook ik wist na de 
infodag Burgerlijk Ingenieur 
dat ingenieurswetenschappen 
echt niets voor mij was en dat 
ik voor wiskunde moest gaan.
Pepijn: Ik heb pas begin juli 
definitief gekozen voor geolo-
gie. Ik wilde  sinds het vijfde 
jaar secundair onderwijs iets 
met geschiedenis doen, maar 
toen ik in het zesde ook met 
geologie en geografie gecon-
fronteerd werd, heeft geologie 
uiteindelijk de voorkeur gekre-
gen. 
Cas: Voor mij is de keuze voor 
geologie zelfs pas in septem-

ber gemaakt…
Heleen: Ik heb eerst een jaar 
bio-ingenieurswetenschappen 
gestudeerd, maar dat viel 
tegen en gedurende dat ganse 
jaar speelde ik al met de 
gedachte om over te schake-
len naar biologie. Ik heb wel 
nog al mijn herexamens mee-
gedaan, maar uiteindelijk toch 
besloten biologie te studeren. 
En ik ben veel gelukkiger nu. 
Ik ben er zeker van dat ik nu 
op mijn plaats zit.

S@l: Wanneer je de keuze 
maakt is natuurlijk minder 
belangrijk dan dat je de juiste 
keuze maakt. Welke concrete 
tips zou je meegeven aan 
laatstejaarsstudenten om een 
goede studiekeuze te maken?
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Pepijn: Een keuze maken is nooit 
makkelijk, zeker een keuze die 
een groot deel van je leven in 
een bepaalde plooi zal leggen. 
Persoonlijk	vond	ik	de	openlesda-
gen aan de universiteit zeer nuttig, 
die gaven me toch al een beter 
zicht hoe het er aan toegaat in 
een bepaalde richting. De site van 
de	KU	Leuven	is	eveneens	een	
goede bron aan hulp en uitleg. 
Hoe vaak ik de pagina’s herlezen 
heb van de opleidingen waarvoor 
ik me interesseerde... Maar vol-
gens mij is het het belangrijkste 
dat je iets kiest waarbij je je het 
beste voelt en waarvoor je je inte-
resseert.
Jonas: En als er té veel is dat 
je graag doet, ga dan voor een 
brede opleiding met goede 
beroepsmogelijkheden!
Brecht: Begin ook op tijd met infor-
matie te zoeken door infoboekjes 
te lezen, oudejaarsstudenten te 
bevragen ... ! Maar blijf ook niet 
te	lang	twijfelen.	Kiezen	is	immers	
verliezen: geen enkele richting is 
100%	volledig	naar	je	zin,	je	hebt	
altijd wel een vak dat je minder 
goed ligt. 
Arne:	Kies	sowieso	nooit	voor	een	
richting omdat een vriend dat ook 
doet. Je ontmoet nieuwe mensen 
in de les zelf, en je vrienden van 
het middelbaar zie je nog zo vaak 
op stap en in het weekend. als je 
kiest wat je zelf het meest interes-
seert, ben je ook veel gemotiveer-
der om het te leren, en als je ook 
al weet welk beroep je ongeveer 
wilt uitoefenen, is dat ook zeker 
iets waar je dan naartoe werkt. 
Cas: Ga zelf op onderzoek uit en 
durf vragen te stellen. sluit vooral 
geen richtingen uit waarvan je nog 

niets weet of eerder geen belang-
stelling voor toonde. 

S@l: Hoe verliepen de eerste 
dagen aan de universiteit, had je 
het gevoel dat je goed werd opge-
vangen? 

Cedric: De eerste dagen aan de 
universiteit zijn zeer druk maar 
boeiend, want je duikt van de een 
nieuwe ervaring in een andere 
en ontmoet nieuwe mensen die 
allemaal in hetzelfde geïnteres-
seerd zijn als jijzelf. als je dan ook 
nog op kot zit, moet je vanaf nu ‘s 
avonds je eigen potje koken wan-
neer je na een vermoeiende dag 
thuiskomt. Voor je het beseft, ben 
je al enkele weken verder en voelt 
het nog alsof je pas gestart bent. 
toch merk je redelijk snel dat je 
ontzettend veel bijleert op korte 
tijd. 
Jonas: Ik herinner me vooral de 
hectische zoektocht naar de leslo-
kalen. Ze waren overal en ik wist 
er geen enkel staan. 
Arne: Ja, maar zelf je weg zoeken 
went wel enorm snel, het vergt 
alleen wat zelfstandigheid en plan-
ning. na twee weken ben je al 
helemaal in het studentenleven 
gerold en voel je je al overal op je 
gemak. als je eenmaal weet waar 
je lessen zich bevinden, hoe laat 
die zijn, hoe toledo werkt, waar 
je boodschappen kan gaan doen 
en waar je bv. je fiets moet laten 
repareren valt er veel druk van je 
schouders af en kan je je concen-
treren op de belangrijkere dingen. 
Brecht: Ik ben mee geweest op 
een eerstejaarsweekend van wina, 
de studentenvereniging, zodat ik 
op de eerste dag al direct een pak 
mensen kende. Dat vergemakke-
lijkte het wat natuurlijk! De eerste 
week werden er ook veel activi-
teiten en rondleidingen door wina 
georganiseerd. Een goede raad is 
dus: sluit je aan bij je studenten-
kring, je gaat je meteen meer op 
je gemak voelen. 
Coco: Het was erg wennen! In 
het begin moet je veel zelf uitpuz-
zelen aangezien je in een nieuw 
systeem terecht komt. naast het 
nieuwe leven als student had ik 
het vooral zwaar door de cultuur-
schok.  Ik heb mijn hele leven in 
thailand gewoond dus het was 

wel even wennen toen ik in België 
aankwam. Maar, leuven is een 
geweldige en zeer vriendelijke 
stad en de vele internationale 
mensen hebben me snel op mijn 
gemak gemaakt. Ik had niet beter 
kunnen kiezen. 
Heleen: al bij al vind ik dat de 
Faculteit Wetenschappen heel 
veel moeite doet om zijn studen-
ten op een goede manier op te 
vangen door o.a. rondleidingen op 
de campus, infosessies…op elke 
vraag vind je wel een antwoord!

S@l: Wat vond je van de stu-
diebegeleiding tijdens het eerste 
semester? 

Pepijn:	Persoonlijk	vind	ik	het	
monitoraat een zeer nuttig ‘hulp-
middel’. Elke week een ‘monito-
raatszitting’ waar door de monitor 
extra uitleg en verduidelijkingen 
worden gegeven over de leerstof 
en oefeningen die in de hoorcol-
leges en oefenzittingen aan bod 
zijn gekomen. Je krijgt er ook tips 
over de examens… Buiten die ‘zit-
tingen’ kun je ook een persoonlijke 
afspraak maken met een monitor 
als je wat moeilijkheden hebt met 
een deel van de leerstof. 
Jonas: Ik vond de monitoraatses-
sies ook zeer nuttig en omdat die 
sowieso georganiseerd worden, 
wat de stap om ze te volgen ook 
kleiner maakt. 
Heleen: Door die sessies bij 
te wonen merk je ook dat je 
niet de enige bent die hier en 
daar wat problemen heeft met 
het verwerken van de leerstof. 
Verhelderende uitleg, tips bij het 
studeren van een cursus, verban-
den binnen de cursus… Ik heb 
altijd dankbaar gebruik gemaakt 
van de monitoraatsessies.
Brecht: Het is ook handig dat het 
monitoraat zelfs open is tijdens de 
examens 
Cedric: naast de groepssessies 
heb ik eigenlijk het meeste geleerd 
van medestudenten uit mijn stu-
dentenkring. Zij hebben deze vak-
ken allemaal al een keer gehad en 
kunnen daarom zeer goed wijzen 
op de knelpunten. 

S@l: Wat vond je het grootste 
verschil met het middelbaar onder-
wijs?
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Cedric: alles gaat veel sneller 
dan in het middelbaar en juist 
dat maakt het moeilijker. Het 
begeleidende handje van in het 
middelbaar en van thuis valt weg 
en je bent dus heel vrij in je doen 
en laten. In het begin is het dan 
ook zoeken naar een evenwicht 
tussen je schoolse activiteiten 
en je vrije tijd. Dit vond ik eerst 
niet zo gemakkelijk maar met 
de hulp en tips van kotgenoten 
en oudere jaars uit mijn studen-
tenkring kon ik toch alles onder 
controle houden.
Jonas: Inderdaad. Je hebt veel 
meer vrijheid, wat meteen ook 
het addertje onder het gras is. Je 
‘moet’ pas echt iets op de exa-
mens, maar als je alles tot dan 
laat liggen blijken je cursussen 
iets te groot voor de overgeble-
ven tijd.
Brecht: Het grootste verschil met 
het middelbaar is voor mij de 
grote berg leerstof. ook zijn de 
lessen minder persoonlijk, gaan 
ze veel sneller vooruit en zie je 
veel meer op een uur dan dat je 
in het middelbaar ziet. En je hebt 
constant werk: is het niet leerstof 
na te kijken, dan is het wel een 
practicum voorbereiden, of oefe-
ningen maken of studeren.
Cas: Je moet nu ook terug dur-
ven om zelf de eerste stap te 
zetten en vragen te stellen. 

S@l: Wat vind je het fijnste aan 
je studie? 

Jonas: Biologie blijkt een giganti-
sche waaier aan toepassingen te 
bieden. Ik ben ook verrast door 
de uiteenlopende levenswijzen 
en werkingsmechanismen die er 
bestaan. Het is een veel bredere 
studie dan ik besefte toen ik me 
inschreef.

Arne: nadat je eerst een aan-
tal verplichte basisvakken hebt 
gevolgd, kan je uiteindelijk ook 
zelf vakken kiezen waar je het 
meest van wil weten en waar je 
je in wilt specialiseren. Dan kan 
je bijna niet meer met tegenzin 
naar de les gaan lijkt mij!
Cedric: Het is ook gewoon tof 
om in de les te zitten en te luis-
teren naar een prof die gepas-
sioneerd is voor zijn vakgebied. 
Daarbij komt nog eens dat wij 
maar	met	zo’n	36	mensen	deze	
studierichting doen en daarom 
kennen we elkaar zeer goed en 
heerst er een hechte sfeer. op 
dit vlak is er niet zoveel verschil 
met het middelbaar, we kunnen 
altijd op elkaar rekenen als je 
iets niet begrijpt.
Cas: Het fijnste aan geologie 
vind ik de diversiteit van deze 
opleiding. Grondwaterbeheer, 
bodemonderzoek, sterrenkun-
dige of paleontoloog… Het kan 
allemaal. Met het oog op de 
toekomst is dit dus zeker een 
richting waarmee je een ver-
scheidenheid aan beroepen mee 
kunt uitoefenen. 
Heleen: De opvang en de bege-
leiding vanuit de faculteit zelf 
is ook echt wel top. Is er een 
probleem, dan is er altijd wel 
iemand waarbij je terecht kan. 
Bovendien heb ik een heleboel 
vakken ontdekt waarvan ik eer-
der dacht dat ik ze nooit leuk zou 
vinden.
Brecht: En natuurlijk zijn er ook 
nog de vrijheid, meer interessan-
te vakken dan in het middelbaar 
en last but not least het kotleven!

s@l: Zou je vrienden die interes-
se hebben om wetenschappen te 
studeren, aanraden om voor de 
KU	Leuven	te	kiezen?

Arne: Voor mij is het omwille van 
de aanpak van de studierichting 
alleszins de geschikte univer-
siteit. Een studierichting kan 
immers verschillen van universi-
teit tot universiteit.
Cas: natuurlijk kan je niet verge-
lijken omdat je niet aan meerde-
re universiteiten studeert. Maar 
de	KU	Leuven	staat	al	jarenlang	
garant voor een kwaliteitsoplei-
ding en tot hiertoe werd ik nog 

niet teleurgesteld. 
Pepijn: Er hangt hier ook een 
gezellige sfeer, sympathieke 
proffen en uitgebreide hulp 
langs alle kanten. En is leuven 
niet DE studentenstad van 
Vlaanderen?
Jonas: natuurlijk, leuven is ook 
perfect aangepast aan de stu-
dent, alles op wandelafstand, 
goedkope restaurantprijzen, job-
diensten... En met de cultuur- en 
sportkaart zijn er ook heel wat 
mooie deals te sluiten. 

S@l: Hebben jullie nog extra tips 
and tricks?

Coco: soms kan de gekozen 
studie richting op het eerste zicht 
toch teleurstellen. De eerste vak-
ken van biologie bijvoorbeeld 
zijn erg wetenschappelijk gericht, 
maar die basis moet je nu een-
maal gehad hebben. laat dit je 
niet afleiden! 
Cedric: Ja, specifiek voor wis-
kunde wil ik graag zeggen dat 
er vaak een fout beeld leeft over 
wat dit precies inhoudt. Ze den-
ken aan het vak wiskunde in het 
lager of middelbaar en dat klopt 
niet. De studierichting wiskunde 
aan de universiteit gaat veel ver-
der en behandelt verschillende 
aspecten  van de wiskunde. Het 
is dus een zeer uitgebreide en 
boeiende studierichting. 

S@l: Bedankt voor dit interview 
en nog veel succes.

interview: Cindy Beelen
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science@leuven is een initiatief van de gelijknamige 
overkoepelende alumnivereniging van de Faculteit 
Wetenschappen	van	de	K.U.Leuven.	Met	deze	
nieuws brief 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 
en haar afgestudeerden te versterken. De nieuwsbrief 
houdt afgestudeerden en personeel op de hoogte van de 
ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek aan de Faculteit 
Wetenschappen. Jaarlijks wordt één breed informatief 
nummer opgesteld dat ook gericht is naar studenten en 
leraars van de hoogste graad van het secundair onderwijs 
om hen te informeren over het onderwijsaanbod van de 
Faculteit Wetenschappen. De verspreiding gebeurt naar 
alle betalende alumnileden, naar het personeel en naar 
externe relaties. Het breed informatieve nummer wordt 
ook verspreid naar wetenschapsleerkrachten en hun 
studenten. 

Wetenschap in breedbeeld

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