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doctor in de wetenschappen, 

fysica

1995

Executive MBA-opleiding

•
 directeur

•
Strategische 

Projectenorganisatie Kempen, 

SPK vzw ”
“Ik heb de eindverantwoordelijkheid over alle activiteiten 

die vanuit onze organisatie worden ontplooid, en over 

alle medewerkers die voor SPK werken. 

Bart Wuyts

Ik ben directeur van SPK, een onafhankelijke 

streekontwikkelingsorganisatie die innovatieve toekomstgerichte 

projecten ontwikkelt en realiseert betreffende economische, 

sociale en ecologische thema’s. Ik heb de eindverantwoordelijkheid 

over alle activiteiten die vanuit onze organisatie worden ontplooid, 

en over alle medewerkers die voor SPK werken. Strategisch 

denken en werken is daarbij erg belangrijk, aangezien ik de 

projecten die worden uitgezet aanstuur, en deze projecten in een 

breed maatschappelijk kader liggen. Ik sta ook in voor het people 

management: ik stuur onze 40 medewerkers aan, die elk een 

andere achtergrond en expertise hebben. Daarnaast is het mijn 

taak om de netwerking te verzorgen. De meeste van onze 

projecten worden immers uitgevoerd in samenwerking met 

andere bedrijven en organisaties, waar ik contacten mee moet 

onderhouden. Bovendien is lobbywerk bij overheden en politiek 

noodzakelijk. Vanuit mijn functie ben ik in de loop der jaren ook 

actief betrokken geraakt als bestuurder in diverse andere 

organisaties. Hoewel ik een wetenschappelijke opleiding heb, is 

de focus van mijn loopbaan door de jaren heen steeds meer op 

management komen te liggen. Toch is mijn achtergrond als 

fysicus erg waardevol: de fundamentele inzichten die ik daar 

opdeed, en de vaardigheden om logisch, rationeel en conceptueel 

te redeneren, helpen me nog dagelijks. Veel studierichtingen kan 

je naderhand nog ‘bijbenen’ – door bijscholing (bv. economie – 

MBA) of door praktijkervaring (bv. psychologie als people 

manager) – maar dat gaat veel moeilijker voor richtingen als 

natuurkunde. 
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licentiaat in de fysica

1989

•
bedrijfsleider

•
Acoustical Engineering NV

”
“Ik geef advies in het kader van geluid en trillingen: mijn 

bedrijf meet bijvoorbeeld of de trillingen en het geluid 

die veroorzaakt worden door bepaalde privatieve en 

openbare werken niet hinderend zijn voor de omgeving 

of het milieu. 

Chris Busschots

Ik ben bedrijfsleider van Acoustical Engineering NV. Dat betekent 

dat ik een erkend MER deskundige ben op vlak van geluid & 

trillingen. MER staat voor Milieu Effecten Rapportage, wat 

betekent dat er eerst een studie wordt uitgevoerd naar de 

mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu van een bepaald 

project, voordat dit project wordt uitgevoerd. Voorbeelden zijn de 

aanleg van een nieuwe snelweg, de bouw van een energiecentrale, 

het droogleggen van een vijver... Ik geef advies in het kader van 

geluid en trillingen: mijn bedrijf meet bijvoorbeeld of de trillingen 

en geluid die veroorzaakt worden door bepaalde privatieve en 

openbare werken niet hinderend zijn voor de omgeving of het 

milieu. Het is dus een adviesbureau dat wordt ingehuurd in het 

kader van milieuvergunningen, uitbreidingen, klachten … Mijn 

diploma natuurkunde was de ideale basis om geluidsdeskundige 

te worden, aangezien ik mijn eindwerk gemaakt heb in de Afdeling 

Akoestiek aan de KU Leuven. Het heeft me technisch en 

wetenschappelijk voldoende onderlegd zodat ik nu succesvol 

kan zijn in wat ik doe. 
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doctor in de wetenschappen

1981

•
hoogleraar 

•
Technische Universiteit Delft

”
“Ik geef nu het stokje verder door, ik draag bij tot de 

opleiding van de volgende generatie natuurkundigen 

en ik voer onderzoek uit op het gebied van de 

technische natuurkunde. 

Dirk Roekaerts

Ik ben hoogleraar “reactive flows and explosions” bij de Faculteit 

Technische Natuurwetenschappen aan de Technische Universiteit 

Delft. Mijn vooropleiding tot natuurkundige komt volledig tot zijn 

recht in mijn huidige functie. Ik geef nu immers het stokje verder 

door, ik draag bij tot de opleiding van de volgende generatie 

natuurkundigen en ik voer onderzoek uit op het gebied van de 

technische natuurkunde. Naast mijn vooropleiding was ook mijn 

ervaring in de industrie (bij Shell) van belang om deze functie 

goed te vervullen. Mijn achtergrond in de theoretische natuurkunde 

was een goede basis voor onderzoek op het gebied van 

turbulente reagerende stromingen in de procesindustrie (o.a. 

schone en zuinige verbranding).
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doctor in de wetenschappen

1994

•
 partner 

•
Ernst & Young

”
“Als consultant bij Ernst & Young adviseer ik samen 

met mijn team internationale financiële instellingen, 

vooral banken, op het gebied van het meten en 

beheren van financiële risico’s. 

Frank De Jonghe

Als consultant bij Ernst & Young adviseer ik samen met mijn team 

internationale financiële instellingen, vooral banken, op het gebied 

van het meten en beheren van financiële risico’s. Om dat te doen 

hanteer ik wiskundige modellen voor financiële risico’s, die wij zelf 

bouwen en valideren, waarbij niet alleen met de academische 

kennis in dit domein wordt rekening gehouden, maar ook met  

het reglementaire kader zoals dat bijvoorbeeld op Europees 

niveau bepaald wordt. Dat wil zeggen dat ik ook moet nadenken 

over wanneer en in welke context deze modellen gebruikt moeten 

worden: we produceren niet zomaar cijfers om de cijfers. Mijn 

werkterrein is heel Europa. Naast het effectief bedienen van 

klanten, is het ook mijn opdracht om onze teams op Europees 

niveau aan elkaar te smeden, en gezamenlijke commerciële 

campagnes op te zetten, zoals het organiseren van seminaries. 

De wiskundige basis die ik heb verworven tijdens mijn 

vooropleiding en mijn doctoraat zijn van cruciaal belang, maar 

ook de presentatie- en rapporteringsvaardigheden die ik vooral 

tijdens het doctoraat heb opgedaan, blijken onontbeerlijk. Enkel 

wiskundige kennis is niet voldoende: om anderen (medewerkers 

en klanten) te overtuigen, heb je ook en vooral communicatieve 

vaardigheden nodig.
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master in de fysica

2000

Master in Artificial Intelligence

2001

•
 operations manager 

•
Bancontact MisterCash 

Company

”
“Momenteel zijn we volop bezig om een nieuwe 

infrastructuur te implementeren om Bancontact/Mister 

Cash om te vormen tot een waar Europees 

betaalsysteem.

Kim Van Esbroeck

Bancontact/Mister Cash is een betaalsysteem dat iedereen 

ongetwijfeld kent. Het systeem heeft twee grote functies, 

waarvoor wij als bedrijf verantwoordelijk zijn. Enerzijds bepalen 

we de regels die gevolgd moeten worden door de uitgevers van 

betaalkaarten (bv. de banken) en door de partijen die ervoor 

zorgen dat de betaaltransactie van op de betaalterminals (bv. de 

winkel) correct het systeem wordt ingestuurd. Anderzijds bieden 

wij een centrale infrastructuur aan waarop alle spelers in het 

betaalsysteem zich kunnen aansluiten. Ikzelf ben verantwoordelijk 

voor dit laatste gedeelte. Momenteel zijn we volop bezig om een 

nieuwe infrastructuur te implementeren om Bancontact/Mister 

Cash om te vormen tot een waar Europees betaalsysteem.

Nadat ik afgestudeerd was ben ik direct beginnen werken in de 

IT-sector, waar de programmeerkennis die ik verworven had 

tijdens mijn opleiding goed van pas kwam. De exacte kennis van 

de vele vakken fysica en wiskunde heb ik nooit gebruikt in mijn 

werk. Toch neem ik één zeer belangrijke troef mee uit mijn 

opleiding fysica: ik ben getraind in analytisch denken, en dit heb 

ik al meer dan tien jaar lang dagelijks nodig in mijn job. Op deze 

manier kan ik problemen zeer snel analyseren en oplossen. Het is 

dus niet per se de ‘cursuskennis’ die je zal nodig hebben in je 

verdere carrière, maar de manier van denken en werken die je 

tijdens je opleiding aangeleerd krijgt. 
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doctor in de wetenschappen

1983

•
CEO / lid van de directieraad

•
CMOSIS NV

”“Zolang het tegendeel niet is bewezen, is alles nog 

mogelijk.

Lou Hermans

Sinds 1 januari 2012 ben ik niet alleen aandeelhouder en 

bestuurder, maar ook COO van CMOSIS NV. Dat bedrijf is actief 

in het domein van ontwikkeling, productie en verkoop van CMOS 

beeldsensoren voor industriële en professionele toepassingen. 

Voordien was ik al mede-oprichter van FillFactory, een spin-off 

van IMEC, eveneens gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie 

en verkoop van CMOS beeldsensoren. In 2004 werd FillFactory 

overgenomen door Cypress Semiconductor Corp. Tot 2006 ben 

ik in die nieuwe organisatie actief geweest als marketing and 

sales director.

Mijn opleiding als fysicus, en meer in het bijzonder mijn 

doctoraatsopleiding, heeft me geleerd niets als een gegeven aan 

te nemen en niet dogmatisch te denken. Zolang het tegendeel 

niet is bewezen, is alles nog mogelijk. Deze houding opent deuren 

en schept opportuniteiten. Het komt er dan op aan die te grijpen. 

De opleiding leert ook risico’s te nemen: elke theorie die ontwikkeld 

en elk experiment dat opgebouwd wordt, levert vaak niet de 

verhoopte resultaten. Maar er valt, indien goed opgezet, meestal 

iets uit te leren en het biedt de mogelijkheid om met nieuwe moed 

verder te werken.
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licentiaat in de fysica

2007

•
contract manager noise

•
AIB Vinçotte International

”“De opleiding heeft mij bewust gemaakt dat alles relatief 

is :-) (Einstein).   

Martijn Verellen

Op dit moment ben ik werkzaam bij AIB Vinçotte International, 

een onafhankelijke dienstverlener die inspecties, testen en 

certificatie biedt op verscheidene vlakken. Ik werk als contract 

manager noise. Dit wil zeggen dat ik geluidsmetingen uitvoer van 

a tot z. 

Mijn opleiding fysica heeft voornamelijk bijgedragen tot het 

kritisch bekijken van metingen, meetmethodes en meetresultaten. 

De opleiding heeft mij bewust gemaakt dat alles relatief is :-) 

(Einstein). 
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master in de fysica

2011

•
doctoraatsstudent

•
Albert-Ludwigs-Universität 

Freiburg & KU Leuven ”
“Ik buig me als theoretisch natuurkundige over 

energietransport in complexen die aan fotosynthese 

doen, wat echt geen zuiver theoretisch fenomeen is. 

Mattia 
Walschaers

Ik ben aan een doctoraat aan het werken. Het gros van mijn tijd 

besteed ik dus aan onderzoek, wat in mijn geval betekent dat ik 

kwantummechanische modellen probeer uit te werken. Daarnaast 

heb ik ook een onderwijstaak, ik geef oefenzittingen aan andere 

studenten. Toch is mijn doctoraat in bepaalde opzichten een 

geval apart. Zo maak ik een binationaal doctoraat: ik werk aan 

twee universiteiten rond hetzelfde project. Concreet betekent dit 

dat ik gedurende twee jaar van mijn doctoraat mijn tijd in Duitsland 

doorbreng, en gedurende de hele periode moet ik regelmatig 

contact onderhouden met mijn beide promotoren. Ook inhoudelijk 

is mijn project niet zoals alle andere. Ik buig me als theoretisch 

natuurkundige immers over energietransport in complexen die 

aan fotosynthese doen, wat echt geen zuiver theoretisch 

fenomeen is. Mijn onderzoek is dus interdisciplinair georiënteerd, 

en ik werk geregeld samen met chemici, biochemici en biologen. 

In vergelijking met het buitenland is onze master fysica vrij breed, 

wat in mijn geval een voordeel is. Ik heb ook een verleden als 

studentenvertegenwoordiger, wat me veel heeft bijgebracht op 

het vlak van presenteren, vergaderen en efficiënt overleg. Deze 

vaardigheden komen me goed van pas, zowel op een conferentie 

als voor een klas studenten. 
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master in de sterrenkunde

2009

•
 doctoraatsstudent

•
Instituut voor Sterrenkunde,

KU Leuven ”“Ik reis geregeld de halve wereld rond om interessante 

dubbelsterren of nevels te observeren.

Michel Hillen

In mijn doctoraatsonderzoek bestudeer ik sterren in hun latere 

evolutiestadia met behulp van de hoogste angulaire resolutie die 

momenteel voorhanden is. Dit doen we door verschillende 

telescopen te combineren zodat de resolutie bepaald wordt door 

de afstand tussen de telescopen in plaats van door de diameter 

van één enkele telescoop.  

Slechts enkele observatoria ter wereld bieden deze relatief 

recente en hoogtechnologische techniek aan. Bij de KU Leuven 

hebben we een vlotte toegang tot één van die observatoria, 

namelijk de Very Large Telescope Interferometer in Chili. Bijgevolg 

reis ik geregeld de halve wereld rond om interessante 

dubbelsterren of nevels te observeren.

Tijdens mijn vele contacten met binnen- en buitenlandse 

onderzoekers heb ik al vaak gemerkt dat onze sterke project-

georiënteerde opleiding natuur- en sterrenkunde internationaal 

zeer competitief is. De goede balans tussen projecten of practica 

en meer traditionele vakken, bereiden je enerzijds goed voor om 

je eigen ideeën te ontwikkelen en geven tegelijkertijd voldoende 

bagage om die ideeën ook echt uit te werken en tot een goed 

einde te brengen.
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doctor in de fysica, 2007

postgraduaat wetenschaps-

onderwijs en - communicatie, 

2006

•
hoofd SCK•CEN Academy 

•
Studiecentrum voor 

Kernenergie SCK•CEN

”
“We organiseren nucleaire opleidingen, zowel voor 

studenten als voor werknemers uit de industrie, de 

medische sector, de overheid of onderzoekscentra, 

die in hun job rechtstreeks of onrechtstreeks in 

aanraking komen met radioactiviteit. 

Michèle Coeck

Na meer dan 10 jaar gewerkt te hebben als onderzoeker en 

lesgever bij SCK•CEN, ben ik nu  hoofd van de SCK•CEN 

Academy for Nuclear Science and Technology. Ik werk hier met 

een team van vijf  medewerkers en met de hulp van onze nucleaire 

experten in de verschillende SCK•CEN afdelingen aan vier grote 

thema’s. Eerst en vooral begeleiden we jonge wetenschappers: 

dit kunnen middelbare scholieren zijn, maar ook bachelor-, 

master- of PhD-studenten tot zelfs postdocs. Daarnaast 

organiseren we nucleaire opleidingen, zowel voor studenten als 

voor werknemers uit de industrie, de medische sector, de 

overheid of onderzoekscentra, die in hun job rechtstreeks of 

onrechtstreeks in aanraking komen met radioactiviteit. Ook 

stippelen we een nationaal en internationaal opleidings- en 

trainingsbeleid uit en doen we onderzoek naar de transdisciplinaire 

aspecten van nucleaire opleiding en training. 

Het maken van een doctoraat in de fysica leert je om zelfstandig 

te werken, en analytisch, oplossingsgericht en overkoepelend te 

denken. Ik sta nu zelf niet meer in het laboratorium, maar gebruik 

de eerder opgedane kennis en ervaring nog elke dag bij het 

adviseren en begeleiden van jonge onderzoekers, en het starten 

en leiden van opleidingsprojecten in binnen- en buitenland.
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licentiaat in de fysica

1983

•
hoofdredacteur van het 

magazine Bouwbedrijf / 

Construction

•
Confederatie Bouw

”“Wetenschappen leert je dat belangrijke dingen te 

moeilijk zijn om ze ingewikkeld te maken.

Peter Graller
Van natuurkundige tot hoofdredacteur? Ik denk dat ik mag 

zeggen dat ik een onderdeel ben van een bewijs. Het bewijs dat 

een diploma wetenschappen een ideale manier is om 

fundamentele basisvaardigheden te verwerven. Ik noem er vier: 

snelheid, abstractie, rigoureuze eenvoud en hard werken. Als 

hoofdredacteur leg ik de inhoudelijke en visuele lijn van het blad 

vast, maar ik schrijf ook reportages over de meest uiteenlopende 

thema’s die van belang zijn voor bouwbedrijven. Ik moet in mijn 

baan dus vaak snel moeilijke onderwerpen bestuderen, 

bijvoorbeeld over juridische problemen of sociale regelgeving. 

Dat lukt ondermeer omdat ik dankzij mijn studie wetenschappen 

abstract kan denken, voorbij de toevallige formuleringen en het 

jargon kan gaan en de kern van zaak vinden. Wetenschappen 

leert je nog iets: belangrijke dingen zijn te moeilijk om ze 

ingewikkeld te maken. Vandaar het belang van de vaardigheid 

om eenvoud en correctheid te combineren. Dat is een vaardigheid 

die in complexe organisaties – en een belangenvereniging als de 

Confederatie Bouw is complex – zeer hoog geprezen wordt. 

Tenslotte is er nog dat hard werken. Een masterdiploma 

wetenschappen halen vraagt inspanningen. Maar die studie heeft 

me geleerd om richting te geven aan dat werk, om net die ene 

stap te vinden waarin je nog energie moet stoppen om dichter te 

komen bij het doel. 
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doctor in de wetenschappen,

fysica

1983

•
 energie-efficiëntie-expert / 

gastprofessor 

•
Total Petrochemicals 

Research Feluy / UGent

”“Ik ontwikkel ook nieuwe werkmethodes en 

technologieën die het energieverbruik verminderen.

Philip de Smedt

Ik werk bij Total Research & Technology Feluy als expert energie-

efficiëntie voor de raffinagechemie (RC) branche van Total. In 

raffinage wordt ruwe olie door distillatie- en conversieprocessen 

omgezet naar brandstoffen zoals benzine, diesel en kerosine. 

Een bijproduct is naphtha, die vervolgens wordt gevoed naar 

stoomkrakers. Die zetten deze voeding om naar ethyleen en 

propyleen, de basisgrondstoffen om vervolgens polymeren te 

maken. Ik hou me onder meer bezig met het ontwikkelen, 

stimuleren en uitvoeren van programma’s voor energie-

efficiëntieverbetering  op onze raffinaderijen en petrochemische 

sites wereldwijd met als doel het energieverbruik van de Total RC 

branche terug te dringen. In concreto houdt dat in dat ik het 

energieverbruik van onze sites opvolg. De resultaten verwerk ik in 

indicatoren die ik naar mijn directie rapporteer. Ik ontwikkel ook 

nieuwe werkmethodes en technologieën die het energieverbruik 

verminderen.  

Daarnaast heb ik nog een andere functie: ik ben gastprofessor bij 

de Universiteit Gent. Ik geef  les aan de 1ste en 2de 

masterstudenten scheikundig ingenieur aan de Faculteit 

Ingenieurswetenschappen en Architectuur, waar ik de kennis die 

ik vergaard heb bij Total betreffende het ontwerpen van fabrieken 

overdraag aan mijn studenten.  

Tijdens mijn opleiding heb ik geleerd om problemen op een 

analytische manier te bestuderen en met  een oplossing naar 

voor te komen.  Deze vaardigheid is overal nuttig, en zeker ook in 

mijn huidige functie.F
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doctor in de wetenschappen,

fysica

1991

•
 manager North Sea & 

financial crude trading

•
Shell Trading (UK)

”
“Sinds 2008 ben ik terug bij Shell Trading in London, op 

dit ogenblik als manager North Sea & financial crude 

trading.

Stany Schrans

Ik ben enige tijd actief gebleven in het academische milieu als 

onderzoeker aan de KU Leuven en als visiting researcher aan de 

Texas A&M University (USA). In 1993 heb ik de overstap gemaakt 

naar Shell, eerst als research physicist in Amsterdam en daarna 

in trading in London. In 2001 ben ik teruggekeerd naar België 

waar ik verdere trading functies heb uitgevoerd eerst bij Electrabel 

en vervolgens bij Fortis, telkens in de energie-sector. Sinds 2008 

ben ik terug bij Shell Trading in London, op dit ogenblik als 

manager North Sea & financial crude trading.
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master in de fysica

2010

•
business consultant 

Financial Markets

•
KBC

”
“Als business consultant financial markets ben ik 

werkzaam in de marktenzaal van KBC, u weet wel, 

waar ze onder andere vreemde munten en staatspapier 

verhandelen.

Steven Waelbers

Als business consultant financial markets ben ik werkzaam in de 

marktenzaal van KBC, u weet wel, waar ze onder andere vreemde 

munten en staatspapier verhandelen. Die transacties worden 

geregistreerd op een “trading platform” genaamd Murex, en op 

dat platform vinden mijn dagelijkse activiteiten plaats. Met ons 

projectenteam zijn we ervoor verantwoordelijk dat nieuwe 

producten en/of divisies succesvol aansluiten op Murex.  Concreet 

houdt dit in dat we voorstudies doen waarin we alle relevante 

business-parameters in kaart brengen, die dan op hun beurt door 

ICT in het technische luik opgenomen worden. Op die manier 

verzekeren we dat we succesvol kunnen blijven handelen op de 

financiële markten.

Als fysicus wordt je getraind in analyseren, modelleren en 

synthetiseren. Die eigenschappen komen bijzonder goed van pas 

bij de voorstudies waarover ik eerder sprak. In een typisch 

scenario heb je immers enkele randvoorwaarden waaraan 

voldaan moet zijn (juridische aspecten, internationale 

standaarden…) maar tegelijk heb je daarbinnen een groot open 

speelveld dat je moet inkleuren. Daarbij zijn zaken zoals analyse 

en inzicht erg belangrijk, en laten dat nu net typische 

eigenschappen zijn van een fysicus. Die eigenschappen worden 

trouwens zeer gewaardeerd op de arbeidsmarkt, het hoeft dus 

ook niet te verbazen dat er hier in de bank wel meerdere fysici, 

wiskundigen en informatici werkzaam zijn. 
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licentiaat in de fysica

2004

•
development engineer en

laboverantwoordelijke

•
imec”“Als fysicus heb je een sterke basis om experimenten 

op te zetten en meetgegevens te analyseren. 

Anja Vanleenhove
In 2005 ben ik in een internationaal research team van Philips 

begonnen, dat vooral uit fysici, ingenieurs en chemici bestond. 

Die verschillende types onderzoekers vullen elkaar qua kennis en 

vaardigheden goed aan. Als fysicus heb je een sterke basis om 

experimenten op te zetten en meetgegevens te analyseren. 

Tijdens de opleiding doe je natuurlijk veel theoretische kennis op, 

maar vooral je denkwijze, het snel kunnen interpreteren van 

formules, grafieken en tabellen, je kritische oogopslag, je 

vermogen om verbanden te leggen en het kunnen verwerken van 

wetenschappelijke artikels zijn waardevol in het onderzoek. 

In 2008 kreeg ik de keuze om binnen Philips van onderwerp te 

veranderen of voor een Taiwanees partnerbedrijf te gaan werken. 

Uiteindelijk ben ik overgestapt naar imec om onderzoek te doen 

naar zonnecellen.  

Toen ik in 2010 moeder werd, was het zoeken naar een evenwicht 

werk-gezin. Werkende moeders hebben zelfs met een 

moderne(re) man aan hun zijde meestal nog steeds 2 jobs. En in 

een werkomgeving waar overuren maken eerder regel dan 

uitzondering is, valt dat niet altijd mee. Op dat moment moet je 

durven loslaten; anders gaan werken of meer hulp aanvaarden in 

huis. Echte emancipatie is dat vrouwen zelf kunnen kiezen. Ik heb 

het geluk dat ik nu een mooie afwisselende halftijdse job heb. De 

jobinhoud is enigszins veranderd ten opzichte van de voltijdse; 

enerzijds ondersteun ik collega’s in hun onderzoek en spring in 

waar nodig en daarnaast ben ik laboverantwoordelijke. Zodra ik 

thuis kom, ben ik enkel mama. Ik heb beide nodig om me goed 

te voelen.  
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doctor in de wetenschappen,

fysica

1990

master in bedrijfsbeheer en 

marketing

2004

•
COO

•
Strategisch 

OnderzoeksCentrum IBBT ”
“Als COO ben ik onder meer verantwoordelijk voor 

Research, Venturing, Technologie Transfer, Human 

Capital beleid en de (zeer intense) samenwerking met 

Vlaamse en internationale universiteiten. 

Danny Goderis

Ik ben een tijd als postdoc actief geweest aan de UCL. Vervolgens 

ben ik aan de slag gegaan bij de IT startup Orchis, en later bij het 

IT-departement van KBC. Van 1998 tot februari 2012 was ik 

tewerkgesteld bij Alcatel-Lucent, waar ik steeds actief ben 

geweest in technologisch onderzoek en strategische marketing. 

In mijn laatste positie maakte ik deel uit van het Belgische 

Management Board van Alcatel-Lucent en had ik de leiding over 

Bell Labs, de Research and Venturing organisatie van Alcatel-

Lucent, in de Benelux. Sinds februari 2012 ben ik COO van het 

IBBT, de ICT onderzoeksinstelling van Vlaanderen, met een 1000-

tal researchers verspreid over onze 5 universiteiten. Als COO ben 

ik onder meer verantwoordelijk voor Research, Venturing, 

Technologie Transfer, Human Capital beleid en de (zeer intense) 

samenwerking met Vlaamse en internationale universiteiten. 

Naast Fellow van de Faculteit Wetenschappen ben ik eveneens 

Fellow van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van 

de KU Leuven, en lid van de Facultaire Senaat van de 

Ingenieurswetenschappen.

Een doctoraat in de fysica is een goede voorbereiding voor dit 

type carrière in de industrie en uiteindelijk een management 

positie in het Vlaamse en Universitaire innovatielandschap. 

Stategisch denken en een hoog abstractieniveau zijn 

sleutelcompetenties die intrinsiek deel uitmaken van wetenschap. 

Voor dergelijke functies is een doctoraat absoluut noodzakelijk.
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Master of Science in Physics

2007

•
senior financial engineer 

•
Fujitsu Technology Solutions

”
“Ik ben verantwoordelijk voor het financiële luik van 

grote offertes van IT-diensten, in Europa, het Midden-

Oosten, Afrika en Indië.

Eric Janssens

Ik ben verantwoordelijk voor het financiële luik van grote offertes 

van IT-diensten, in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Indië. 

Fujitsu levert allerlei IT-diensten voor bedrijven tot de overname 

van de hele IT omgeving toe. Als een klant een vraag stuurt, werkt 

eerst een technisch team samen met het verkoopsteam de 

oplossing uit. Eenmaal dit gedaan is, kom ik in beeld en behandel 

het financiële luik: ik breng risico’s in rekening, spreek met 

belastings- en boekhoudingspecialisten en eventueel met 

financiële instellingen, bereken prijzen en marges en optimaliseer 

het geheel. Het werk is vrij analytisch maar vereist ook veel 

interactie en een creatieve geest om problemen op te lossen. 

Uiteraard is dit in samenwerking met het hele technische team.

Het feit dat ik in een internationaal kader werk, maakt het extra 

interessant. Ik reis af en toe en werk veel samen met mensen 

overal in de wereld (want zelfs voor Belgische contracten wordt 

veel vanuit het buitenland uitgevoerd). 

De ontwikkeling van mijn analytische geest is een van de 

belangrijkste zaken die ik uit mijn opleiding heb gehaald. In een 

volledig nieuwe omgeving kan ik me snel inwerken en los ik 

problemen op door naar de feiten en de essentie te kijken. Zo 

heb ik me snel ingewerkt in het financiële luik en heb ik begrepen 

hoe die informatica-oplossingen ongeveer in elkaar zitten. Ook 

voor de open geest die ik heb ontwikkeld ben ik heel dankbaar. 

F
ys

ic
a



19

F
ys

ic
a

doctor in de sterrenkunde, 

1997

•
performance manager / 

adviseur IR en dept. hoofd 

luchtvaartmeteorologie / 

gastdocent

•
FABEC / Belgocontrol / UGent

”
“Bij Belgocontrol lever ik als Adviseur Internationale 

Relaties adviezen aan de CEO op het vlak van de 

internationale positionering van Belgocontrol.
Hans Plets

Als Performance Manager van het functioneel luchtruimblok 

FABEC (dat het luchtruim van de Benelux, Duitsland, Frankrijk en 

Zwitserland omvat) leid ik een internationaal team van experten 

op het vlak van prestatiebeheer in de volgende prestatiedomeinen 

van het luchtverkeer: veiligheid, milieu, capaciteit en 

kostenefficiëntie. We ondersteunen de CEO’s van de 

luchtverkeersleidingdiensten van FABEC om de opgelegde en 

bindende prestatiedoelen te behalen binnen het gestelde 

tijdsbestek. 

Bij Belgocontrol lever ik als Adviseur Internationale Relaties 

adviezen aan de CEO op het vlak van de internationale 

positionering van Belgocontrol, in het bijzonder met betrekking 

tot het FABEC. De luchtvaartmeteorologische dienst van 

Belgocontrol heb ik grondig gerationaliseerd, om zo het hoofd te 

kunnen bieden aan de toenemende internationale druk om de 

diensten die de luchtverkeersleiding ondersteunen zo 

kostenefficiënt mogelijk te maken. 

Ten slotte geef ik aan de UGent het vak “general meteorology” 

aan studenten van “Postgraduate Studies in Weather and Climate 

Modeling”, dat wetenschappers voorbereidt op een loopbaan in 

het onderzoek rond weer- en klimaatmodellering.

De relevantie van mijn vooropleiding in de wetenschappen is 

bijzonder groot. Het gaat hierbij – behalve dan als lesgever aan 

de UGent – niet om de concrete kennis die opgedaan werd, maar 

wel om het vermogen om abstract en analytisch te denken, de 

aangekweekte wetenschappelijke ingesteldheid, en de 

kwantitatieve benadering van problemen.
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doctor in de wetenschappen,

fysica

1988

•
R&D manager

•
CNUD-EFCO”

“Op eigen initiatief doen we ook aan innovatie, we 

ontwerpen innovatieve systemen voor duurzame 

productie van glas en verbeterde afkoeling van coated 

isolatieglas.

Hans Strauven
CNUD-EFCO bouwt koelovens voor de vlakglasindustrie en heeft 

een marktaandeel van 70 procent. Op vraag van de klant bepaal 

ik het concept van de koeloven zodat een prijs en technische 

tekeningen kunnen worden gemaakt. Daarna wordt de koeloven 

in Roemenië gebouwd en getransporteerd naar de glasfabrikant. 

In geval van problemen met het afkoelproces, help ik om de 

procesparameters af te stemmen. Op eigen initiatief doen we ook 

aan innovatie, we ontwerpen innovatieve systemen voor 

duurzame productie van glas en verbeterde afkoeling van coated 

isolatieglas.

 

CNUD-EFCO heeft ook de koelovens voor cellulair glas gebouwd 

voor Pittsburgh Corning Europe, mijn vorige werkgever. Ook daar 

betrof het een verbeterd productieproces dat werd uitgevoerd in 

Tsjechië. Het procédé werd beschermd met een patent waarvan 

ik de “named inventor” ben. 

 

Voor deze job is het essentieel dat ik goed op de hoogte ben van 

de eigenschappen van glas, warmteleer, stromingsleer ... Die 

zaken integreren in een structuur, lijkt meer iets voor een ingenieur 

maar mijn technische vooropleiding (TSO) helpt mij daarbij enorm. 

Ik kan dus stellen dat de combinatie TSO en onderzoeker in de 

fysica mij tot deze goed betaalde hobby heeft gebracht. Ik begrijp 

de huidige discussie rond TSO versus ASO niet. Voor mij zijn 

beide bewezen gelijkwaardig, een TSO-opleiding voldoet perfect 

als voorbereiding voor een opleiding doctor in de fysica aan de 

KU Leuven, voor wie bereid is een tandje bij te steken.
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doctor in de wetenschappen,

fysica

1986

•
managing director

•
CANBERRA Semiconductor

”“De stap van universitair onderzoeker naar onderzoeker 

voor een bedrijf is klein. 

Jan Verplancke

Als experimenteel kernfysicus ben ik in 1983 verantwoordelijk 

geworden voor het onderzoek en de ontwikkeling van 

stralingsdetectoren bij CANBERRA Semiconductor, een 

Belgische dochter van de Amerikaanse marktleider voor nucleaire 

metingen. Vanaf 1987 ben ik steeds meer betrokken geraakt bij 

de technische ondersteuning, verkoop en marketing van nucleaire 

meetopstellingen. In 1991 heb ik een Europese CANBERRA-

afdeling opgestart met de bedoeling meetoplossingen te vinden 

voor nucleair afval en contaminatie en om instrumenten te 

ontwikkelen voor de controle van verspreiding van ‘Special 

Nuclear Materials’. Dat laatste was – zeker net na het vallen van 

het IJzeren Gordijn - zeer interessant. We hebben oplossingen 

gevonden voor een snelle controle van ‘verdachte nucleaire 

pakketten’ en we hebben de controle van het nucleaire passief in 

de voormalige Sovjet-Unie gemakkelijker gemaakt. In 1995 heb ik 

de leiding opgenomen van CANBERRA Semiconductor, een 

gezonde KMO met een jaarlijkse groei van 15 à 20%. 

Als gedelegeerd bestuurder bepaal ik de korte- en 

langetermijnstrategie en vertaal ze in dagelijkse taken, en 

structureer het bedrijf zo dat de taken op de mensvriendelijkste 

en goedkoopste manier worden uitgevoerd. Ik zorg voor goede 

contacten met het moederbedrijf en streef samen met de 

medewerkers continu naar verbetering.  

 

In de opleiding natuurkunde worden we getraind om complexe 

problemen te herleiden tot een reeks simpele basisprincipes om 

ze beheersbaar te maken. Mijn dagelijkse praktijk is niet anders: 

je definieert een aantal basisprincipes en -strategieën, rekening 

houdend met de omgeving (de wensen en menselijke eigenheid 

van alle stakeholders). Van daaruit zoeken we antwoorden op 

vragen die op het eerste gezicht heel ingewikkeld kunnen zijn. 
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doctor in de wetenschappen, 

fysica

2007

•
praktijkassistent fysica

•
KU Leuven ”

“Tijdens mijn doctoraat heb ik materiaaleigenschappen 

onderzocht door met lasers golven op te wekken, dat 

vond ik erg fascinerend.

Jozefien 
Goossens

Als praktijkassistent geef ik oefenzittingen en practica fysica aan 

studenten uit verschillende richtingen. Dat geeft enorm veel 

voldoening, ik heb het altijd leuk gevonden om mensen te 

motiveren om zelf iets te bereiken. Je krijgt bovendien echt veel 

terug van de studenten. 

Daarnaast optimaliseer en herschrijf ik het cursusmateriaal, dat is 

uitdagend omdat er zoveel interessant materiaal bestaat.

Onderwijs heeft me altijd geïnteresseerd, toch heb ik tussen mijn 

doctoraat en mijn huidige job nog enkele andere dingen gedaan 

die meer aanleunden bij onderzoek. Tijdens mijn doctoraat heb ik 

materiaaleigenschappen onderzocht door met lasers golven op 

te wekken, dat vond ik erg fascinerend.

De opleiding fysica was vooral verbredend na mijn studies 

wiskunde. Uiteraard deed ik inhoudelijke kennis op die nu erg 

nuttig is, maar daarnaast leerde ik ook nuttige vaardigheden 

zoals het schrijven van wetenschappelijke teksten en het werken 

met instrumenten in het labo.
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doctor in de wetenschappen,

fysica

2001

•
R&D manager  

Wiper System Development

•
Robert Bosch Productie N.V.*

”
“Samen met mijn groep ben ik verantwoordelijk voor 

het opbouwen van de knowhow, de ontwikkeling van 

simulatietools en het genereren van nieuwe 

productconcepten voor wissystemen. 

Kris 
Van de Rostyne

Een wissysteem lijkt een eenvoudig product, maar 

automobielconstructeurs stellen zeer hoge eisen, bijvoorbeeld 

wat betreft goede functie bij hoge voertuigsnelheden, 

geluidskwaliteit, reductie van gewicht en optimalisatie van de 

wismotorefficiëntie. Bosch wil als wereldleider in dit segment 

innovatieve oplossingen aanbieden aan  zijn klanten, en daarvoor 

is een diepgaand inzicht in de “fysica” van heel wat fenomenen 

nodig. Samen met mijn groep ben ik verantwoordelijk voor het 

opbouwen van de knowhow, de ontwikkeling van simulatietools 

en het genereren van nieuwe productconcepten voor 

wissystemen. Dit vraagt een grondige expertise in zeer 

verschillende domeinen, zoals in aerodynamica, vloeistof-

dynamica, wrijvingsleer, materiaaltechnologie, (psycho-)

akoestiek, trillingsleer, electronica, control engineering en 

software engineering. 

Ik ben geen absolute specialist in elk van de bovengenoemde 

domeinen, maar de brede vorming uit de studie natuurkunde 

helpt mij om me snel in verschillende thema’s in te werken, en de 

activiteiten, die zowel intern lopen als in samenwerking met 

externe partners, te kunnen opzetten, volgen en evalueren. De 

analytische denkwijze/mindset die eigen is aan deze 

wetenschappelijke opleiding, is zeer waardevol om resultaten uit 

de verschillende domeinen samen te brengen in één totaalbeeld, 

en om problemen op een systematische manier te onderzoeken 

en creatief nieuwe oplossingen te bedenken. 

*Robert Bosch Productie N.V. is een onderdeel van de divisie 

“Automotive Technology, Electrical Drives” binnen het BOSCH 

concern.
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doctor in de wetenschappen,

fysica

1995

•
wetenschappelijk redacteur

•
imec

”
“Ik werk binnen de afdeling externe communicatie, 

waar ik samen met 2 collega-redacteurs 

verantwoordelijk ben voor tal van publicaties.  

Mieke Van Bavel
Imec verricht onderzoek in het domein van nano-elektronica en 

nanotechnologie. Het onderzoek wordt toegepast in sectoren als 

gezondheidzorg, ICT (informatie- en communicatietechnologie) 

en hernieuwbare energie. Ik werk binnen de afdeling externe 

communicatie, waar ik samen met 2 collega-redacteurs 

verantwoordelijk ben voor tal van publicaties. Met deze publicaties 

willen we bekendheid geven aan de onderzoeksresultaten van 

imec en zo helpen samenwerkingen tot stand te brengen. Tot 

mijn dagelijkse taken behoren het schrijven van artikels voor 

imec’s Engelstalige elektronische nieuwsbrief en imec’s magazine 

InterConnect (dat naar Vlaamse en Nederlandse bedrijven gaat), 

het schrijven van wetenschappelijke artikels voor vaktijdschriften 

met breed lezerspubliek ... Mijn functie vereist dat ik een brede 

kijk heb op het onderzoek dat op imec verricht wordt, dat ik op 

de hoogte ben van de verschillende onderzoeksdomeinen en 

bijhorende visies, en van de trends en ontwikkelingen wereldwijd. 

Die kennis gebruik ik ook om maandelijks aan nieuwkomers op 

imec een overzicht te geven van de verschillende 

onderzoeksdomeinen binnen imec. 

Om input te vergaren voor artikels, ga ik regelmatig op interview 

bij wetenschappers, bedrijfsleiders ... Of ik baseer me op 

wetenschappelijke papers die de onderzoekers me bezorgen. 

Mijn wetenschappelijke achtergrond is essentieel om deze 

informatie – die vaak technisch is – te begrijpen en te interpreteren. 

Het is onze taak om die informatie op een verstaanbare manier 

aan de buitenwereld te communiceren.
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doctor in de wetenschappen,

fysica

2009

•
technology transfer officer 

•
KU Leuven Research & 

Development ”
“Omdat ik zelf onderzoek heb gedaan, begrijp ik ook 

welke problemen er kunnen optreden tijdens het 

onderzoek, met name rond kwesties van intellectuele 

eigendom, en op wat je als onderzoeker zou moeten/

kunnen letten.  

Sheron Shamuilia

Ik probeer mee te helpen om het onderzoek aan de KU Leuven te 

valoriseren of m.a.w. de technologie te transfereren. Dat betekent 

dat we (intellectuele) eigendomsrechten op universitaire kennis 

ter beschikking stellen, door verkoop of door het verlenen van de 

toestemming tot het gebruik ervan, aan derden. Die “derden” 

krijgen dus de toestemming om de kennis verder te ontwikkelen 

tot een product, dat vervolgens wordt gecommercialiseerd, al 

dan niet door dezelfde partner. Mijn rol bestaat er in om advies te 

verstrekken omtrent IP (Intellectual Property) strategie en 

patenteerbaarheid van het onderzoek gedaan aan de KU Leuven. 

Bovendien sta ik mee in voor het uitstippelen van beleid en 

procedures omtrent IP en het beheer van de IP portfolio van de 

universiteit. 

Mijn vooropleiding fysica laat me toe om complexe materies in 

verschillende technologische gebieden snel te analyseren en te 

begrijpen, wat noodzakelijk is om de waarde ervan te kunnen 

evalueren. Inhoudelijk is het heel divers: van cryptografische 

sleutels tot neurale implantaten… Omdat ik zelf onderzoek heb 

gedaan, begrijp ik ook welke problemen er kunnen optreden 

tijdens het onderzoek, met name rond kwesties van intellectuele 

eigendom, en op wat je als onderzoeker zou moeten/kunnen 

letten. 
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doctor in de natuurkunde

1993

•
IT director 

•
Cytec Coating Resins ”

“Samen met het globale IT-team bepalen we hoe 

bepaalde IT-oplossingen georganiseerd moeten 

worden en welke applicaties het beste passen bij de 

manier waarop het bedrijf wil werken.

Wim 
Vanderpoorten

Cytec is een wereldspeler op het gebied van coatingharsen. Ik 

ben verantwoordelijk voor de IT-organisatie van dit bedrijf uit de 

chemiesector. Samen met het globale IT-team bepalen we hoe 

bepaalde IT-oplossingen georganiseerd moeten worden en welke 

applicaties het beste passen bij de manier waarop het bedrijf wil 

werken.

De opleiding als natuurkundige leert je complexe problemen te 

analyseren en aan te pakken. Ze leert je onderliggende structuren 

te herkennen of te creëren, en dus problemen te herleiden tot de 

essentie. Zeker in een snel veranderende omgeving zoals een 

bedrijf dat internationaal actief is, komt dit goed van pas. De IT-

organisatie draait rond integratie van systemen en gegevens, die 

soms heel complexe bedrijfsprocessen ondersteunen. De zin 

voor analyse en synthese die je meekrijgt in natuurkunde helpt 

daar enorm. Daarbij geeft natuurkunde je ook een heel brede 

wetenschappelijke basis die zeker in een scheikundige omgeving 

goed van pas komt. 
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doctor in de wetenschappen,

fysica

1997

•
beleidsmedewerker

•
Europese Commissie

”“Mijn portfolio concentreert zich op innovatieve 

materialen met toepassingen binnen de energiesector.  

Erno Vandeweert

Als beleidsmedewerker verbonden aan het Directoraat-Generaal 

Onderzoek en Innovatie ben ik verantwoordelijk voor Europese 

projecten rond materiaalonderzoek. Mijn portfolio concentreert 

zich op innovatieve materialen met toepassingen binnen de 

energiesector. Dat is best wel een heel breed gebied: van de 

nieuwste supergeleiders voor het transport van elektriciteit over 

“slimme” netwerken tot en met materialen voor wieken met een 

lengte van meer dan 90 meter voor de windmolens van de 

toekomst die elektriciteit moeten genereren. Ik beheer die 

projecten voor de Europese Commissie niet alleen vanuit een 

wetenschappelijk perspectief maar ook financieel en juridisch. 

Bovendien timmer ik mee aan het toekomstig Europees beleid 

rond materiaalonderzoek, binnen en buiten Europa.

Voor de wetenschappelijke en technologische kant van mijn werk 

heeft mijn opleiding me voor de volle 100% voorbereid.  

Natuurkundigen zijn bij uitstek getraind om complexe problemen 

te ontrafelen en die analytische geest is ook bij het oplossen van 

financiële en juridische vraagstukken erg nuttig. Uiteraard zijn 

talenkennis, ervaring met projectbeheer -  ook in het buitenland 

-  en bereidheid om je eigen onderzoeksdomein te overstijgen 

even belangrijk.
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licentiaat in de fysica

1995

doctor in de sterrenkunde 

(Universiteit Amsterdam), 2002

•
hoogleraar / onderzoeker

•
University of Western Ontario / 

SETI Institute”
“De nadruk ligt op het begrijpen van de vorming van 

complexe (en mogelijk biologisch belangrijke) 

moleculen in de ruimte.

Jan Cami
Sinds december 2006 werk ik als hoogleraar (assistant-professor) 

aan The University of Western Ontario; ik ben tevens verbonden 

aan het SETI Institute als research scientist sinds december 

2005. Naast doceren verricht ik in mijn functie onderzoek naar de 

chemische samenstelling van gas en stof rond oude sterren en in 

het interstellaire medium. De nadruk ligt op het begrijpen van de 

vorming van complexe (en mogelijk biologisch belangrijke) 

moleculen in de ruimte. Het werk vergt samenwerking tussen 

allerhande verschillende onderzoeksgroepen met specifieke 

kennis van fysica, chemie, biologie, geologie, en 

computerwetenschappen. Naast een lopende samenwerking 

met het Instituut voor Sterrenkunde aan de KU Leuven werk ik 

vooral samen met collega’s bij SETI, NASA en verscheidene 

universiteiten in de VS, Europa en Japan. 

De omvangrijke basisopleiding natuurkunde aan de KU Leuven 

heeft volgens mij de fundamenten gelegd die ik nog steeds 

dagelijks gebruik. De nadruk die aan de KU Leuven gelegd wordt 

op zelfstandig verworven inzicht eerder dan encyclopedische 

kennis geeft een onderzoeker doorgaans een voorsprong bij het 

uitvoeren van fundamenteel onderzoek. 
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doctor in de sterrenkunde

2002

•
Marie Curie Fellow

•
Harvard University, Boston

”
“Mijn onderzoek gaat over asteroseïsmologie, een 

discipline die aan de hand van variaties in helderheid 

van sterren probeert te verklaren wat er binnen in de 

ster gebeurt.

Katrien Kolenberg

Mijn onderzoek gaat over asteroseïsmologie, een discipline die 

aan de hand van variaties in helderheid van sterren probeert te 

verklaren wat er binnen in de ster gebeurt. Voor asteroseïsmologen 

is dit een opwindende tijd. Door ruimtetelescopen zoals Kepler, 

beschikken we nu over grote hoeveelheden zeer nauwkeurige 

data, veel beter dan wat je van op de aarde kan meten. 

Ik heb enkele jaren aan de universiteit van Wenen gewerkt, en nu 

ben ik verbonden aan de Harvard University, met een ‘outgoing 

fellowship’ van het Marie Curie fonds. Dat betekent dat ik 

onderzoek doe in een niet-Europees land om daarna met de 

opgedane kennis en contacten een terugkeerjaar in Leuven door 

te brengen. Asteroseïsmologie is traditioneel een Europese 

discipline, in de Verenigde Staten heeft het Kepler-onderzoek 

andere accenten. De bedoeling van mijn fellowship is om 

Europese en lokale kennis samen te brengen. 

De opleiding in Leuven was van een hoog niveau. Ik heb een 

degelijke bagage meegekregen, in wiskunde, maar ook in 

discipline en verantwoordelijkheid. Als doctoraatsstudent heb ik 

ervaring opgedaan met lesgeven, wat in Wenen goed van pas is 

gekomen. Ik heb ook geleerd om mijn eigen projecten te schrijven 

en te verdedigen, en ik heb het stimulerende klimaat mogen 

ervaren dat in Vlaanderen rond wetenschappen hangt.
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doctor in de natuurkunde

2000

•
leraar / docent 

•
Sint-Lodewijkscollege 

/ KHBO

”
“Als leraar ligt voor mij de grootste uitdaging erin om 

jongeren het fundamentele van natuurkunde te laten 

ontdekken en begrijpen. 

Rik Provoost

Ik ben leraar fysica in de 2de en 3de graad van het Sint-

Lodewijkscollege in Brugge en docent natuurkunde voor het 1ste 

jaar academische bachelor revalidatiewetenschappen en 

kinesitherapie aan de KHBO Brugge. Als leraar ligt voor mij de 

grootste uitdaging erin om jongeren het fundamentele van 

natuurkunde te laten ontdekken en begrijpen. Een wiskundige 

afleiding van een natuurkunde-formule mag nooit geschuwd 

worden. Het geeft de leerlingen meer inzicht bij en het blijft ook 

veel langer kleven dan gewoon de oplossingen mee te geven. 

Enthousiasme opwekken bij de leerlingen gaat verder door het 

ontrafelen van toepassingen waar natuurkunde in verscholen zit. 

In het kader van het CLIL project (Content and Language 

Integrated Learning) geef ik in de wetenschappelijke ASO- 

richtingen een gedeelte van de cursus in het Engels en daarbij 

gebruik ik materiaal uit Engelstalige handboeken. Met die aanpak 

willen we jongeren een diepgaande interesse meegeven en hen 

goed voorbereiden op hoger onderwijs. 

Ik heb natuurkunde gestudeerd en me toegespitst op vaste-

stoffysica, halfgeleiding en supergeleiding. De opleiding met een 

stevige theoretische basis helpt me om jongeren de mooie 

combinatie tussen wiskunde en natuurkunde te laten ontdekken. 

De experimentele ervaring voor de licentiaatsverhandeling en 

doctoraatsproefschrift ondersteunt me om toepassingen te 

ontrafelen en de leerlingen onderzoeksvaardigheden bij te 

brengen. Ik heb oefenzittingen natuurkunde gegeven aan 

bachelorstudenten bio-ingenieur, dat  was een eerste proefschool 

om aan jongeren fysica bij te brengen en het heeft me gestimuleerd 

om volledig naar het onderwijs over te stappen.
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licentiaat in de fysica

1991

•
wetenschapsredacteur

•
De Standaard

”
“Ik schrijf over heel uiteenlopende onderwerpen: van 

het ontstaan van het heelal tot de nieuwste 

internettechnologie. 

Steven 
Stroeykens

Ik ben coördinator van de wetenschapsredactie bij de krant De 

Standaard. Sinds 2004 ben ik bovendien gastdocent 

wetenschapsjournalistiek aan de Lessius Hogeschool Antwerpen. 

Journalist worden lijkt niet meteen een voor de hand liggende 

beroepskeuze voor een natuurkundige. Maar als het je passie is 

om over wetenschap te vertellen of te schrijven, of als je mee een 

brug wil helpen bouwen tussen de wetenschap en de samenleving, 

of als je gewoon graag van dag tot dag wil volgen wat er beweegt 

aan het front van de wetenschap, dan is wetenschapsjournalist 

een job uit de duizend. 

Ik schrijf over heel uiteenlopende onderwerpen: van het ontstaan 

van het heelal tot de nieuwste internettechnologie. Het werk geeft 

mij de kans om met telkens weer nieuwe vakgebieden kennis te 

maken en om wetenschappers van over de hele wereld te 

ontmoeten. De stevige wetenschappelijke bagage die ik heb 

meegekregen in mijn opleiding natuurkunde, is daarbij van 

onschatbare waarde.
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doctor in de wetenschappen

2000

•
vicepresident R&D and 

Shared Engineering Services

•
Atlas Copco – 

Compressor Technique

”
“Onze afdeling houdt zich permanent bezig met het 

ontwerpen van de volgende generaties producten, 

met technologie scouting en met de ontwikkeling van 

ondersteunende technische en technologische 

competenties.

Wim Bouwen
De R&D afdeling van Atlas Copco is gespecialiseerd in 

onderzoeks- en ontwikkelingswerk op langere termijn en staat in 

voor business development in overeenstemming met 

klantenwensen en technologietrends. Onze afdeling houdt zich 

permanent bezig met het ontwerpen van de volgende generaties 

producten, met technologie scouting en met de ontwikkeling van 

ondersteunende technische en technologische competenties.

Shared Engineering Services is een groep vakmensen die intern 

diensten aanbieden op diverse gebieden, zoals geluid en trillingen, 

computer aided engineering, intellectual property protection, 

infrastructuur voor testen en computer aided testing, calibratie en 

materiaaltechnologie.

De hoofdlocatie van mijn functie ligt in België, maar ook India en 

China spelen een belangrijke rol. Een interessante eigenschap 

van de functie is dat ze drie belangrijke elementen verenigt: het 

trio wetenschap, technologie en innovatie, de combinatie van 

technology development en de commerciële relevantie ervan en 

last but not least het coachen van mensen. 

Mijn wetenschappelijke opleiding helpt me dagelijks om snel te 

kunnen doordringen tot de essentie van technologische 

ontwikkelingen. Ook de werkmethode van mijn doctoraat komt 

zeker van pas: deze ervaring is een hulp om snel te kunnen 

inwerken in nieuwe gebieden, om onderzoeksprogramma’s op te 

zetten, te begeleiden en te beoordelen, en ook om productieve 

samenwerkingen met onderzoeksinstellingen aan te gaan.
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master in de fysica

2009

•
ingénieur de recherche (als 

doctoraatsstudent)

•
CEA (Commissariat à l’énergie 

atomique), Saclay, France ”
“Mijn functieomschrijving is het beste samen te vatten 

als fundamenteel onderzoek in theoretische 

kosmologie, toegespitst op “gravitational lensing” en 

“cosmological perturbation theory”.

Nicolas 
Van de Rijt

Mijn functieomschrijving is het beste samen te vatten als 

fundamenteel onderzoek in theoretische kosmologie, toegespitst 

op “gravitational lensing” en “cosmological perturbation theory”. 

Het werk verdeelt zich grofweg in 3 grote groepen: literatuurstudie, 

specifiek onderzoek en communicatie. Het specifiek onderzoek 

is zowel analytisch als numeriek, en gebeurt dus zowel op papier 

als met de computer. Samenwerking met collega’s vormt daarbij 

een belangrijk aspect. De communicatie omvat schriftelijke 

communicatie (schrijven van papers en het proefschrift zelf) en 

mondelinge communicatie (presentaties tijdens conferenties).

Het is niet zozeer de specifieke vakkennis die ik vergaard heb 

tijdens al mijn jaren in Leuven die mij geholpen heeft, maar het zijn 

veeleer de vaardigheden. En mijn beperkte kennis in kosmologie 

die ik bij het afstuderen had, werd ruimschoots gecompenseerd 

door de verscheidenheid aan kennis die ik had verworven; het is 

immers gemakkelijker om iets bij te leren als je al van veel 

verschillende domeinen iets weet. Meer nog, het zorgt ervoor dat 

men sneller verbanden ziet tussen verschillende elementen.
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licentiaat in de fysica

1988

•
programmamanager

•
VITO

”“Natuurkunde lijkt wel een Sinatra-test: “if you can 

make it there, you can make it anywhere.” 

Jurgen Everaerts

Na 9 jaar leiding geven in onderzoek en ontwikkeling in 

aardobservatie bij VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch 

Onderzoek), ben ik recentelijk overgestapt naar iets totaal anders: 

de organisatie helpen in beter samenwerken en meer performant 

worden. Dat is weer eens een nieuwe uitdaging, waar een 

analytische aanpak van pas komt. Momenteel werk ik dus als 

programmamanager bij VITO, waar ik verantwoordelijk ben voor 

procesafstemming rond onderzoek, finance en aankoop. In onze 

organisatie zie je trouwens de natuurkundigen op alle mogelijke 

plaatsen, zelfs als het over gezondheid en milieu gaat.

Natuurkunde studeren heb ik nooit gedaan om er een beroep van 

te maken. Daarvoor zijn er te weinig beschikbare plaatsen. De 

opleiding heeft me echter wel geleerd om in alle omstandigheden 

een analyse te maken en oplossingen te zoeken. Hoewel ik de 

gevorderde vakken heb nooit nog nodig gehad, hebben ze me 

wel geleerd dat er écht moeilijke onderwerpen zijn. Natuurkunde 

lijkt wel een Sinatra-test: “if you can make it there, you can make 

iit anywhere.” 
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doctor in de wetenschappen, 

fysica

1991

General Management 

Programme, Cedep, Insead

2003

•
chief technology officer

•
Bekaert

”
“Via mijn opleiding heb ik een ruime en diepgaande 

kennis van materialen opgebouwd, gecombineerd 

met analytische onderzoeksvaardigheden.

Dominique 
Neerinck

Ik heb eerst als development engineer gewerkt bij Philips 

Components in Roeselare, vervolgens als research scientist bij 

Philips Research Labs in Eindhoven. Sedert 1995 ben ik bij 

Bekaert, sinds 2003 als chief technology officer. Sedert 2006 ben 

ik ook lid van het Bekaert Group Executive. Ik ben bestuurder bij 

een aantal vennootschappen van de Bekaert-groep en 

vertegenwoordig Bekaert bij EIRMA (European Industrial 

Research Management Association) en IRI (Industrial Research 

Institute, US). Daarnaast ben ik lid van de Raad van Bestuur van 

Agoria Vlaanderen en van het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) 

van de KU Leuven.

Ik draag verantwoordelijkheid voor het technologiebeleid bij de 

Bekaert-groep en neem de operationele leiding waar van het 

Bekaert Technology Center in Deerlijk (België) en Jiangyin (China). 

Ik ben ook verantwoordelijk voor het Industrial Coatings business 

platform. 

Het fijne aan mijn functie is dat het een combinatie is van 

technisch-wetenschappelijke inhoud en commercieel-industriële 

toepasbaarheid. Via mijn opleiding heb ik een ruime en diepgaande 

kennis van materialen opgebouwd, gecombineerd met analytische 

onderzoeksvaardigheden.


