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Stuur een e-mailtje naar Magazine@UGent.be  
met vermelding van je coördinaten en 
het antwoord op de vraag ‘Wie is de curator  
van deze tentoonstelling?’
Wees er snel bij! De eerste 10 reacties  
met het juiste antwoord worden beloond  
met twee gratis tickets.

voor de tentoonstelling ‘Edmond Sacré,  
portret van een stad’.

10 duotickets

adv ugent | edmond sacre.indd   1 13/12/11   13:22

Hotel Gravensteen
Jan Breydelstraat 35 · 9000 Ghent

T +32 (0)9 225 11 50
F +32 (0)9 225 18 50

HOTEL GRAVENSTEEN GHENT-RIVER-HOTEL HOTEL DE FLANDRE

info@hoteldeflandre.be
www.hoteldeflandre.be

Hotel de Flandre
Poel 1 - 2 · 9000 Ghent
T +32 (0)9 266 06 00
F +32 (0)9 266 06 09

info@ghent-river-hotel.be
www.ghent-river-hotel.be

Ghent-River-Hotel
Waaistraat 5 · 9000 Ghent

T +32 (0)9 266 10 10
F +32 (0)9 266 10 15

hotel@gravensteen.be
www.gravensteen.be

49 rooms

Unique Hotel in 
the city centre with business

and meeting facilities.

77 rooms

Trendy Hotel
in the city centre with business 

and meeting facilities.

47 rooms

Luxuious Boutique Hotel in 
the heart of town with meeting

facilities up to 350 people.

3  P R I V A T E  H O T E L S  I N  T H E  H E A R T  O F  G H E N T

Hotels (advertentie kamer van koophandel 2009) 43290.indd   1 20/04/09   12:33
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Edito
Samen vooruit

Bij het begin van het nieuwe jaar hoort traditioneel een trotse en  

tevreden terugblik naar de academische hoogtepunten van 2011.  

Een welgemeend dankwoord ook aan alle medewerkers en studenten 

van de UGent: zonder uw dagelijkse inzet en enthousiasme kan onze 

universiteit niet bestaan.

Het is een bewogen jaar geweest met de opening van een nieuw Data-

center aan de Sterre en nieuwe studentenhomes aan de Kantienberg, 

en de start van de Material Research Cluster in Gent. We werden  

vereerd met hoog bezoek van Alumni toptalenten Sophie Dutordoir, 

Linda De Win, Toon Coppens en Ingrid Mallems, maar hadden ook  

een hele hetze rond ons GGO-aardappelveld en het FLM. Middenin dit 

magazine blikken we nog eens terug in woord en beeld, om dan hoop-

vol naar de toekomst te kijken. 

Zoals u weet is de UGent inmiddels gestegen naar de 89e plaats op 

de Shanghai-ranking. Onze universiteit wil wereldwijd blijven uitblinken 

op onderwijs- en onderzoeksvlak en heeft een Strategisch Plan klaar 

om die ambitie waar te maken. In de praktijk willen we het niveau van 

onze opleidingen intern bewaken, ons speerpuntenbeleid uitdiepen en 

ons diversiteitsbeleid veralgemenen. Wij streven naar een maximale 

betrokkenheid van onze mensen met optimale kansen voor verdere 

professionele ontwikkeling. 

Want onderwijs en onderzoek draaien niet om individuele prestaties 

– hoe knap ook – maar om het collectieve functioneren van mensen, 

die het klimaat van hechte samenwerking en open debat aan de UGent 

waarderen en ondersteunen. Samen kunnen we de sterke positie van 

onze universiteit consolideren en onze maatschappelijke rol met glans 

vervullen. 

Ik wens u een gelukkig en succesvol 2012! 

Prof. Paul Van Cauwenberge, rector

 

in dit nummer
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Verborgen schatten  
aan de UGent? p

Communicatiestudenten  
adviseren SonicAngel p 
Het muziekplatform SonicAngel laat muziekfans 
zelf investeren in nieuw talent. Dat is op zich al  
innovatief, maar het kan altijd beter. Daarom gingen 
communicatie studenten van de UGent op zoek naar 
nieuwe mogelijkheden, op maat van deze ‘klant’.
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Het lijkt een evidentie, als je er even 

over nadenkt: een openbare instel-

ling met 7.500 personeelsleden en 

zo’n 39.000 studenten moet zich-

zelf doelstellingen op lange termijn 

opleggen. Want alleen met een 

doel ver voor je uit, kan je je schip 

met vaste hand besturen. Dat is 

voor een universiteit niet anders. 

En dus beginnen rector Paul  

Van Cauwenberge en vicerector 

Luc Moens met de communicatie 

rond het splinternieuwe ‘Strate-

gisch Plan’ van hun universiteit. 

Dat plan werd in juni 2011 goed-

gekeurd, en is organisch ontstaan. 

Luc Moens: “Natuurlijk is aan onze 

universiteit altijd al strategisch na-

gedacht. Zo hadden onze voorgan-

gers bijvoorbeeld al bepaald dat we 

meer onderzoeksgericht moesten 

worden. Maar nu willen we samen 

in dit Strategisch Plan dat we 

samen met de raad van bestuur 

hebben opgesteld. We willen ons 

ambitieniveau duidelijk maken. En 

eenmaal je die strategische doel-

stellingen kan communiceren, kan 

je de mensen ook mobiliseren. We 

moeten samen eenstemmig dat 

plan in de praktijk brengen.”

Stap voor stap willen de rector  

en vicerector dit Strategisch Plan 

met alle actoren overlopen.  

Maar toch vallen al meteen een 

aantal elementen uit dat plan op. 

Zo is er de duidelijke wil om niet al-

leen op onderzoeks- maar ook op  

met de raad van bestuur een glo-

bale strategie op papier zetten: we 

willen langetermijndoelstellingen 

opstellen, zodat we zowel intern 

als extern kunnen zeggen waar we 

met deze universiteit heen willen.”

Mobiliseren
Inderdaad, waarheen met deze 

universiteit? Beide heren zijn daar 

heel duidelijk in. Paul Van Cauwen-

berge: “We willen de Universiteit 

Gent doen uitblinken, zowel op 

onderzoeks- als op onderwijsvlak. 

De UGent wil wereldwijd tot de top 

behoren. Hoe we dat niveau willen 

bereiken, wordt expliciet gemaakt 

Luc Moens en Paul Van Cauwenberge: “We willen de UGent  
doen uitblinken, zowel op onderzoeks- als op onderwijsvlak.”

Excelleren op onderwijs- en onder-

zoeksvlak: met een Strategisch Plan wil 

de Universiteit Gent haar ambitie werk-

baar en haalbaar maken. Daar was 

een diepgaande denkoefening voor no-

dig: de slogan ‘durf denken’ moet ook 

op de instelling zelf van toepassing zijn. 

Rector en vicerector leggen uit wat dat 

denkwerk voor de toekomst oplevert.

Auteur: Aart De Zitter | Fotograaf: Nic Vermeulen

UGent ‘durft denken’  
over zichzelf

Strategisch Plan moet excellentie haalbaar maken
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personeel en studenten. Paul 

Van Cauwenberge: “Europa wil 

dat 20 procent van de studenten 

tegen 2020 in het buitenland erva-

ring opdoet. Wel, wij willen in onze 

strategie nog een stapje verder 

gaan: we willen dat percentage op 

25 brengen.” Maar ook al kijken 

beide heren duidelijk met een in-

ternationale bril naar de uitstraling 

van hun universiteit, toch leggen 

ze in hun Strategisch Plan ook na-

druk op de lokale verankering. Luc 

Moens: “we willen als partner van 

de stad mee investeren in de ver-

dere uitbouw van deze stad als ken-

niscentrum. En op Vlaams niveau 

willen we een duidelijke rol spelen 

in het onderwijsbeleid.”

Kritische stemmen zullen bewe-

ren dat een Strategisch Plan tot 

verstarring kan zorgen: eenmaal 

dure woorden op papier staan, 

kan je nog moeilijk andere richtin-

gen uit. Maar daar zijn Paul Van 

Cauwenberge en Luc Moens niet 

bang voor: “Ons Strategisch Plan is 

organisch ontstaan en loopt over 

de periode 2011- 2012. In maart 

2012 beginnen we aan de opbouw 

van een plan voor de jaren nadien. 

De realiteit evolueert natuurlijk con-

stant, en zal ervoor zorgen dat we 

de vertaling van die langetermijn-

strategie naar operationele zaken 

geregeld zullen moeten aanpassen. 

Maar de strategie geldt op langere 

termijn.” In de loop van 2012 zal 

over het Strategisch Plan verder 

worden gecommuniceerd. 

willen we dus ook in de mensweten-

schappen opstarten. In onze stra-

tegische visie willen we de facul-

teiten laten kiezen wat die nieuwe 

speerpunten zullen worden.”

Wie een strategisch plan opstelt, 

moet verder kijken dan enkel naar 

de kerntaken van een universi-

teit. Ook de manier waarop je die 

kerntaken vervult, kan op zich een 

strategische keuze inhouden. Neem 

nu de explicitering van het diversi-

teitsbeleid. Ook daar wil de UGent 

een duidelijke visie ontwikkelen. Luc 

Moens: “Excellent onderwijs moet 

er voor iedereen zijn, we willen expli-

ciet géén elite-universiteit worden. 

Onze instelling moet actief werk 

maken van gelijke kansen voor ie-

dereen. Dat moet ook in ons perso-

neelsbeleid duidelijk merkbaar zijn. 

Denk maar aan de genderproble-

matiek. We moeten ons afvragen 

wat ons personeelsbeleid beter kan 

doen om vrouwen betere kansen te 

geven. Dit diversiteitsbeleid hangt 

trouwens nauw samen met een 

ander belangrijk punt in ons Strate-

gisch Plan: wij willen een zorgzame 

werkgever zijn, met een maximale 

betrokkenheid van onze mensen én 

met optimale kansen voor verdere 

professionele ontwikkeling.”

Champions League
Een universiteit die bij ‘de besten’ 

wil zijn, moet daarbij zijn actieradius 

vastleggen. Paul Van Cauwenberge 

lachend: “De beste universiteit van 

Gent zijn, dat is niet moeilijk. Maar 

wij willen wereldwijd bij de top horen. 

We leggen de lat dus hoog: we wil-

len in de Champions League spelen, 

niet in de Europa League. In de 

Shanghai Ranking staan we al in de 

top 90, maar we willen hogerop.”

Die uitdrukkelijke internationale 

scoop impliceert ook een grotere 

internationale mobiliteit van  

onderwijsniveau een internationale 

toppositie in te nemen. Paul Van 

Cauwenberge: “Dat betekent dat 

we het niveau van onze opleidingen 

intern willen bewaken. Nu is er al 

de externe visitatiecommissie die 

om de acht jaar ons onderwijs-

niveau doorlicht, maar we willen 

dit ook intern kunnen monitoren 

en korter op de bal spelen.” Luc 

Moens vult aan: “We willen dus een 

centraal kwaliteitsborgingssysteem 

invoeren. Dat kan ingrijpend zijn. Elk 

opleidingsonderdeel zal op facul-

teitsniveau ook inhoudelijk op zijn 

excellentie onderzocht worden.”

Speerpunten
Ook op onderzoeksvlak wil de 

UGent verder werken aan haar 

gestage klim in de internationale 

ranking. Paul Van Cauwenberge: 

“We zetten ons speerpuntenbeleid 

verder, maar willen dat beleid ook 

naar de alfawetenschappen uitbrei-

den. Dat ambitieuze plan dat we al 

hadden in vijf onderzoeksgebieden, 

In de komende edities van het  

magazine ‘Universiteit Gent’ vind 

je in deze rubriek telkens meer nieuws over 

het Strategisch Plan van de UGent. 

“De beste universiteit van Gent 
zijn, dat is niet moeilijk.  
Maar wij willen wereldwijd bij  
de top horen.”

“Excellent onderwijs 
moet er voor iedereen 
zijn, we willen expliciet 
géén elite-universiteit 

worden.”



MATTON SCHOENEN
Graaf Van Vlaanderenplein 33

9000 Gent
Openingsuren:

Ma-Vr :  9.00 - 18.15 u
       Za : 10.00 - 18.00 u

schoenen@orthomatton.com
Tel: 09/223.95.41

Advertenties-MATTON.indd   1 9/12/11   15:06

Graslei 7  - 9000 Gent - Tel. 09 225 51 47

www.restaurantdegraslei.be

Restaurant De Graslei gelegen op het mooiste plekje 

van Gent. Achter gevel n°7 kan u een sfeervol en 

gastvrij eethuis ontdekken. U wordt er met een glimlach 

ontvangen en bediend alsof u een vriend van het huis bent. 

Culinair hebt u de keuze uit de beste Belgische salades, 

vis- en vleesgerechten.

Alle dagen open van 11u tot ...

Voor informatie over groepsmenu’s 

of andere: info@restaurantdegraslei.be
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Verdienstelijke personeelsleden 
feestelijk onderscheiden

Foto: Nic Vermeulen

Op 20 december 2011 reikte de UGent in de Aula voor het eerst onderscheidingen uit aan haar personeelsleden,  

door collega’s en studenten genomineerd omwille van hun bijzondere verdiensten op het vlak van onderwijs, onderzoek 

of maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening. Met die awards wil de UGent het kwaliteitsstreven en de 

blijvende inzet van al haar medewerkers belonen en stimuleren. In het voorjaar van 2011 kon elke UGent-student en 

-medewerker voor elke categorie een favoriet nomineren. Uit alle genomineerden stelde de rector samen met een  

adviescommissie een shortlist van 12 genomineerden op, waaruit drie laureaten werden gekozen. 

Ann Cools – faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, vakgroep Revalidatiewetenschappen en  

Kinesitherapie, kreeg de Minervaonderscheiding voor onderwijs omwille van haar enthousiaste manier van doceren  

en haar engagement als voorzitter van de opleidingscommissie Revaki. 

Wim Van Paepegem – faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, vakgroep Toegepaste Materiaal-

wetenschappen, ontving de Prometheusonderscheiding voor onderzoek, omwille van zijn academische en sociale  

begeleiding van doctorandi binnen zijn onderzoeksgroep.

Carl Devos – faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, vakgroep Politieke Wetenschappen, won de Hermes-

onderscheiding voor maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening omwille van zijn deelname aan het  

politiek debat en heldere betoog.

Vlnr.: Ann Cools,  
Wim Van Paepegem,  
Carl Devos
De laureaten  
ontvingen een  
collage gemaakt  
door de jonge  
Gentse kunstenaar  
Manor Grunewald.
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gebeurt die al, denk maar aan de 

revisor, de regeringscommissaris 

of de afgevaardigde van financiën. 

In 2010 heeft de rector het idee 

van een auditcomité gelanceerd. 

De adviseur van toen, Jo De Loor, 

is nu diensthoofd Interne Audit.  

In maart 2011 heeft de raad van 

bestuur tot de oprichting van een 

auditcomité beslist. Daar ben ik nu 

de voorzitter van. Ons auditcomité 

telt vijf leden: drie externe leden 

van de raad van bestuur (waar-

onder ikzelf) en twee écht externe 

leden (uit de Vlaamse en federale 

overheid).”

Kan je even uitleggen wat zo’n 

audit precies inhoudt?

“De dienst Interne Audit en het 

auditcomité bekijken en analyseren 

de beleidsprocessen van de univer-

siteit en formuleren naar de raad 

van bestuur aanbevelingen om die 

Of hij niet eerder aan het Brusselse 

Noordstation moest zijn in plaats 

van af te spreken in het Ufo van 

de Universiteit Gent? Het is vrijdag 

2 december 2011, dag van de 

grote nationale betoging tegen de 

nieuwe besparingsmaatregelen. Mil 

Kooyman (62) moet erom lachen. 

Want de man is jurist en regionaal 

verantwoordelijke voor het ABVV 

Gent-Eeklo geweest. Vandaag is 

hij op brugpensioen, maar steeds 

meer gaat hij zich met het bestuur 

van de universiteit bezighouden.  

Zo is hij lid van de raad van bestuur 

en maakt hij deel uit van het  

bestuurscollege. Sinds kort is hij nu 

ook voorzitter van het nagelnieuwe 

auditcomité. En over de rol van dat 

comité en het belang van de interne 

audit voor een universiteit wil hij 

graag een boekje opendoen. 

Een audit: we dachten dat dit 

financiële controle van bedrijven 

was. Maar van een universiteit?

“Net als andere grote organisaties 

heeft ook een universiteit nood 

aan controle. Die moet zowel ex-

tern gebeuren als intern. Extern 

“Wij zijn 
adviseurs,  

geen 
flikken”

Een universiteit is als een groot bedrijf. 

En dus heeft ook zo’n universiteit nood 

aan extern advies, doorlichting, contro-

le. Als een van de laatste universiteiten 

van Vlaanderen heeft nu ook de  

Universiteit Gent een intern auditcomité. 

Voorzitter van dat comité, Mil Kooyman, 

legt uit wat de kerntaken zijn.

Auteur: Aart De Zitter | Fotograaf: Nic Vermeulen

Intern auditcomité 
moet  

universitaire processen  
doorlichten
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Gent toont aan dat in zowat hon-

derd procent van de gevallen de 

adviezen van de interne auditors 

worden opgevolgd. Ik zie dus niet 

in waarom dat bij de UGent anders 

zou lopen.”

Jullie zijn nieuw. Hoe zal jullie 

werkprocedure verlopen?

“Dat is allemaal in een charter, een 

huishoudelijk reglement en een 

handboek vastgelegd. Eerst gaat 

het diensthoofd Interne Audit aan 

de slag. Hij interviewt een heleboel 

decision makers in deze universi-

teit, en stelt op basis daarvan een 

risicoanalyse op. Daar vloeit een 

lijst van topics uit voort die hij aan 

het auditcomité geeft. Wij spelen 

die door aan de raad van bestuur, 

die op zijn beurt voorstelt welke 

thema’s we uit die lijst prioritair 

moeten behandelen. De auditdienst 

gaat dan aan het werk. Als het 

nodig blijkt, kunnen we voor onze 

taak een beroep doen op externe 

deskundigen. Ons werk resulteert 

in een beknopt rapport met bevin-

dingen en aanbevelingen, en dan is 

het finaal aan de bestuurders om 

te beslissen wat ze daarmee doen.”

En daarmee is de kous af?

“Neen, nog niet. Na een half jaar 

gaan we opnieuw langs om te kij-

ken of ons werk tot verbeteringen 

heeft geleid.”

Staat iedereen binnen de 

universiteit wel te springen om 

zo’n intern controleorgaan?

“De rector en vicerector hebben dit 

initiatief genomen en kunnen van 

bij het begin rekenen op de steun 

van het universiteitsbestuur. Ze zijn 

er heilig van overtuigd dat een on-

afhankelijke doorlichting deze orga-

nisatie alleen maar vooruit kan hel-

pen. Dat is ook voor de professo-

ren een goede zaak. Neem nu het 

voorbeeld van een prof die externe 

processen te verbeteren. Die raad 

van bestuur kan dan beslissen om 

de adviezen al dan niet te volgen. 

Een voorbeeld zou het cashverkeer 

in de verschillende departementen 

kunnen zijn. Of het beleid rond het 

toekennen van accounts op de 

server van de universiteit. Of nog: 

zijn er voldoende hiërarchische 

controlemechanismen binnen een 

faculteit als het over externe on-

derzoeksfondsen gaat? Als audit-

comité bekijken we of hier verbete-

ringen mogelijk zijn. Voor een uni-

versiteit is zo’n interne auditfunctie 

echt wel zinvol, omdat de centrale 

structuur van de instelling weinig 

inzage heeft in de manier waarop 

faculteiten werken. Het was even 

schrikken toen de bedrijfsrevisor 

ons er in 2010 op wees dat de 

combinatie van een centrale struc-

tuur en een decentrale structuur 

van de universiteit fraudegevoelig 

zou kunnen zijn. Meer interne con-

trole is dus nodig.”

Ah, jullie zijn de interne politie 

van de universiteit?

“Dat zijn we dus precies niét. Wij 

zijn geen flikken! We handelen in 

absolute onafhankelijkheid, doen 

aanbevelingen maar voeren die 

niet uit. Zie ons als een interne 

waakhond. Misschien zelfs als 

mogelijke klokkenluiders. Maar de 

adviezen die wij aan de raad van 

bestuur geven, zijn niet meer dan 

adviezen: het staat de raad van 

bestuur vrij om ze wel of niet op te 

volgen. Als het goed is zullen we 

het ook zeggen.”

Dan is het niet meer dan 

een praatbarak zonder 

bevoegdheden?

“Neen, want mijn ervaring als 

bestuurder bij de Hogeschool 

financiering vindt voor een onder-

zoeksproject en een onderzoeker 

in vaste dienst wil aanwerven. Wat 

gaat er gebeuren als die externe 

bron opdroogt? Dus kan het zinvol 

zijn om procedures voor te stellen 

die bijvoorbeeld bepalen hoeveel 

geld er op de rekening moet staan 

voordat een nieuw onderzoeker 

kan worden aangeworven. Voor dit 

soort zaken is een onafhankelijke 

interne audit een zeer goede zaak.”

Het zal dit auditcomité niet 

direct geliefd maken …

“Dat kan zijn. We zijn daar wel wat 

bezorgd over. Maar precies daar-

om kunnen we niet genoeg blijven 

beklemtonen dat wij een onafhan-

kelijk orgaan zijn dat enkel aanbe-

velingen doet. De raad van bestuur 

neemt beslissingen. Bij het beleid 

zijn wij dus niet betrokken. Wij zijn 

hooguit klokkenluiders. Maar daar 

moet zeker plaats voor zijn.”  

Info p 
Mil Kooyman
Secretariaat van de Raad van Bestuur
Tel. 09 264 31 27
Mil.Kooyman@UGent.be
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Het hele onderzoek rond SonicAngel 

wordt gevoerd in de mediatuin. 

Bij de meeste tuinen kunnen we 

ons wel iets voorstellen. Maar een 

mediatuin? Wapperen daar mis-

schien magazines in de bomen, of 

worden er usb-sticks geoogst? De 

werkelijkheid is – zoals vaak – iets 

minder poëtisch, legt communica-

tiewetenschapper Dimitri Schuur-

man van de onderzoeksgroep 

Media & ICT (MICT) uit. “Het is een 

living lab voor crossmediale innova-

tie. We beschikken over een panel 

van meer dan 7.000 Vlaamse 

mediagebruikers. Zij hebben al-

lemaal een uitgebreide vragenlijst 

ingevuld, waardoor we heel precies 

weten hoe, waarom en wanneer zij 

televisie kijken, muziek beluisteren, 

cd’s kopen, (illegaal) downloaden, 

naar websites surfen, enzovoort. 

En dan is er nog een selecte groep 

van 2.000 mediagebruikers die 

actief willen meewerken aan ver-

der onderzoek. Als we dus een 

bepaalde vraag willen onderzoeken, 

dan kunnen we eerst naar de uitge-

breide dataset kijken en vervolgens 

mensen uitnodigen voor diepgaan-

der onderzoek, op basis van hun 

specifieke mediaprofiel.” 

Een van de partners van de media-

tuin is SonicAngel. “Hun business-

model is vrij vernieuwend: ze 

zoeken fans die willen investeren 

in ‘hun’ artiest, zodat die een plaat 

kan uitbrengen. Maar het is een 

vrij jong bedrijf en ze hebben het 

gevoel dat ze hun concept nog kun-

nen optimaliseren. Bij ons gaan ze 

op zoek naar frisse ideeën.” Daar-

voor werden de masterstudenten 

van de richting Nieuwe Media en 

Maatschappij ingeschakeld. Zij 

werden onderverdeeld in twee 

groepen. “De eerste groep onder-

Onderzoeker Dimitri Schuurman (MICT): “Via de mediatuin beschikken wij 
over een panel van meer dan 7.000 mediagebruikers.”

Het muziekplatform SonicAngel laat 

muziekfans zelf investeren in nieuw  

talent. Dat is op zich al innovatief, maar 

het kan altijd beter. Daarom gingen 

communicatiestudenten van de UGent 

op zoek naar nieuwe mogelijkheden, op 

maat van deze ‘klant’.

Auteur: Stefanie Van den Broeck  | Fotograaf: Nic Vermeulen

Muzikale engel zkt student
Communicatiestudenten adviseren SonicAngel
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zocht welke andere innovatieve 

businessmodellen er zoal zijn en 

wat SonicAngel daarvan kan leren.” 

De rest van de studenten ging aan 

de slag met het mediatuinpanel. 

“Zij onderzochten alle data van de 

7.000 ondervraagde mediagebrui-

kers en ontdekten dat er vijf types 

muziekgebruikers zijn. De zoge-

naamde ‘muzikale apathen’ bijvoor-

beeld, die wel luisteren naar mu-

ziek, maar niet echt fan zijn van een 

bepaalde artiest. Ook de ‘legale’ en 

de ‘illegale’ muziekliefhebbers zijn 

interessante types. Na overleg met 

SonicAngel gingen ze met die drie 

categorieën verder aan de slag.”

Kritische studenten
Om alles wat realistischer te ma-

ken, werd er op ieder type muziek-

gebruiker een naam en een profiel 

geplakt: personae. Zo groeide on-

der andere ‘Max’ uit het archetype 

van de ‘muzikale apaat’: een iets 

oudere man die zelf muziek maakt, 

vooral houdt van nostalgische mu-

ziek uit de jaren 80 en 90 en die de 

huidige trends niet meer op de voet 

volgt. “Alle ‘Maxen’ – en de andere 

types – uit onze mediatuin werden 

gecontacteerd om deel te nemen 

aan het diepteonderzoek. Zo stel-

den de studenten focusgroepen 

samen waarin iedereen zijn mening 

kwijt kon over het concept van 

SonicAngel. Er werd ook uitgetest 

hoe je als fan een aandeel koopt 

van je favoriete artiest: verloopt dat 

proces wel vlot genoeg? Of kan het 

nog verbeterd worden?” Deze re-

sultaten werden verder afgetoetst 

bij professionals uit de muziekindus-

trie zoals artiesten, organisatoren 

en platenbazen. Er kwamen enkele 

opvallende trends uit de bus. “Zo is 

er een duidelijke verschuiving naar 

het livecircuit: consumenten kopen 

liever een duur concertticket dan 

een album, dat ze ook gratis van 

het internet kunnen plukken. Als 

je die livebeleving koppelt aan het 

bestaande fanfunding-model, is er 

dus nog veel potentieel. En ook het 

community-gevoel bij fans wordt 

steeds belangrijker.”

Na drie maanden intensief on-

derzoek stapten de studenten in 

december naar SonicAngel met 

hun aanbevelingen. “En ze durfden 

best kritisch te zijn,” zegt Dimitri 

Schuurman. “Ze vinden SonicAngel 

zeker innovatief, maar er is toch 

nog ruimte voor verbetering. Het 

is bijvoorbeeld vrij complex om als 

nieuwe fan uit te zoeken hoe je een 

artiest kunt steunen. Op dit moment 

wordt er vooral geïnvesteerd door 

vrienden en kennissen van de arties-

ten, de zogenaamde family, friends 

and fools. Terwijl ze – door enkele 

aanpassingen – toch een veel gro-

ter publiek zouden kunnen aanspre-

ken.” Dat publiek vind je vooral op 

liveoptredens, zo blijkt. “Meteen na 

een optreden hebben veel muziek-

fans zin om ‘hun’ artiest te steunen, 

ook al hebben ze die nog maar pas 

ontdekt. Fans zouden dus de kans 

moeten krijgen om meteen na zo’n 

concert te investeren in die artiest, 

via smartphones en mobiel inter-

net. Je zou naast het podium zelfs 

schermen kunnen zetten met de 

precieze link, of een virtual commu-

nity oprichten. Zolang het systeem 

maar toegankelijker wordt.”

Win-winsituatie
Wàt SonicAngel precies zal doen 

met dit advies, staat nog niet 

vast. Maar Dimitri Schuurman is 

optimistisch. “Voorlopig zijn ze erg 

enthousiast, dus ik hoop dat er 

een vervolg komt. Eigenlijk is dit 

nog maar de eerste fase van ons 

onderzoek: we bieden SonicAngel 

nieuwe ideeën aan. Het zou heel 

boeiend zijn als het bedrijf die 

ideeën ook effectief toepast, zodat 

ze nadien weer getest kunnen 

worden. Zo zien we meteen of ze 

ook aanslaan bij de eindgebrui-

kers.” Wat er ook gebeurt, het is 

in ieder geval een win-winsituatie. 

“SonicAngel krijgt op enkele maan-

den tijd heel veel informatie en 

onze studenten vormen een echt 

onderzoeksteam. Uiteraard sturen 

wij wel wat bij, maar de grootste 

verantwoordelijkheid ligt toch bij 

henzelf. Ze moeten tussendoor 

contact houden met de mensen 

van SonicAngel, meetings organi-

seren en presentaties geven. Het 

is een praktische oefening die écht 

iets kan opbrengen. Een boeiende 

aanvulling op het drogere, acade-

mische werk!” 

SonicAngel
Dit innovatieve project van Bart Becks en Maurice Engelen (Praga Khan) is een plat-

form voor jong muzikaal talent dat steunt op muziekfans. Zij kunnen nieuwe bands 

en artiesten ontdekken en erin investeren. Dat kan door ‘fanshares’ te kopen, aan 

10 euro per stuk. Als er genoeg van die ‘aandelen’ worden verkocht, dan kan de artiest 

met dat geld een album opnemen: het gaat dus om een soort voorverkoop. Als fan heb 

je veel voordelen: je mag het album gratis downloaden en je krijgt ook een deel van de 

winst. De bekendste artiest uit de SonicAngel-stal is Tom Dice. 

www.sonicangel.com

Mediatuin
Dit is een experimentele omgeving waar media-

makers en -liefhebbers samen mediaconcep-

ten bedenken, onderzoeken, ontwikkelen en 

testen. De mediatuin is een samenwerking van 

het Interdisciplinair Instituut voor Breedband 

Technologie (IBBT), het REC Radiocentrum, 

Telenet, Netlog en SonicAngel. De financiële 

steun komt van het Agentschap voor Innovatie 

door Wetenschap en Technologie (IWT) van de 

Vlaamse regering.

www.mediatuin.be
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De vraag die de psycholoog daarbij 

stelt is: wat doet dat orgaan nu ei-

genlijk? In essentie zorgen de her-

senen ervoor dat ons gedrag ge-

optimaliseerd wordt in functie van 

de noden die de omgeving oproept 

of die uit onszelf komen. Neem 

bijvoorbeeld de vraag: hoe nemen 

wij beslissingen? In de cognitieve 

neurowetenschappen analyseren 

we dat complexe mechanisme in 

termen van emotionele en cognitie-

ve controle. Het proces begint met 

het verwerken van zintuiglijke input 

en mondt uit in een vorm van waar-

dencodering die uiteindelijk tot een 

besluit en een bepaald gedrag leidt. 

Om dat te bestuderen gebruiken 

wij dezelfde tools als in de genees-

kunde, zoals scanners en elektro-

fysiologische opnametechnieken. 

Vervolgens is de stap van de studie 

van het efficiënt functioneren van 

het brein naar onderzoek van 

de disfunctionele hersenen niet 

zo groot. We spreken hier over 

aandoeningen zoals bijvoorbeeld 

schizofrenie, ADHD of angststoor-

nissen. Experimentele psychologen 

worden dan eigenlijk klinische 

psychologen die zich op het terrein 

begeven van de neuropathologie 

“Cijfers van de Wereldgezondheids-

organisatie geven aan dat onge-

veer één derde van de wereldwijde 

ziektelast, de zogenaamde global 

burden of disease, te maken heeft 

met hersenaandoeningen”, weet 

Paul Boon vanuit de medische 

praktijk. “De impact op de samen-

leving is enorm en neemt door 

de vergrijzing nog toe. In contrast 

daarmee staat de wetenschappe-

lijke investering in dat domein. In de 

Europese Unie wordt slechts tien 

procent van het medisch curricu-

lum aan neurowetenschappen be-

steed en maar zeven procent van 

de totale biomedische research-

budgetten. Vanuit maatschappelijk 

oogpunt hebben we echter alle 

reden om meer te gaan focussen 

op hersenwetenschappen.” 

Diezelfde hersenen delen de me-

dici als onderzoeksobject met de 

psychologen. Terwijl Wim Fias een 

miniatuur replica van een mense-

lijk brein zorgvuldig aftast, ziet hij 

toch een onderscheid tussen beide 

disciplines: “In de geneeskunde 

bestudeer je de hersenen als een 

orgaan, maar je kunt er ook naar 

kijken vanuit een functionele hoek. 

Wim Fias en Paul Boon  
over het Institute for Neuroscience

Neurowetenschappers 
bundelen krachten: 

één neuron kan 
het verschil maken

Welke rol spelen onze hersenen in  

het gedrag dat we vertonen, vraagt 

de psycholoog zich af. Wat gebeurt 

er in diezelfde hersenen als het fout 

gaat, is de hoofdbekommernis van 

de neuroloog. Door deze twee invals-

hoeken te verenigen ontstaan nieuwe 

perspectieven. Dat is precies wat de 

UGent en het UZ Gent beogen met het 

pas opgerichte Instituut voor Neuro-

wetenschappen. Professor Paul Boon 

van de vakgroep Inwendige Ziekten en 

diensthoofd Neurologie UZ Gent, en 

professor Wim Fias van de vakgroep 

Experimentele Psychologie leiden  

samen het project. 

Auteur: Philip Hanssens | Fotograaf: Nic Vermeulen
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naar een specifiek thema dat nauw 

aansluit bij de MRP, maar dat te-

gelijkertijd stevig verankerd is in de 

rol van een ziekenhuis, namelijk een 

antwoord bieden op pathologische 

vraagstukken. Via een grondig 

iteratief proces zijn we aanbeland 

bij het thema ‘neuromodulatie’, 

een domein waarin we al heel wat 

ervaring hebben opgedaan en dat 

momenteel in de neurosciences 

een hot topic is.” 

Neuromodulatie is een geheel 

aan technieken waarbij specifieke 

regio’s in de hersenen elektrisch 

worden gestimuleerd. Dat kan na 

inplanting van een elektrode of via 

transcraniële magnetische stimu-

latie (TMS). Invloed uitoefenen op 

de werking van het zenuwstelsel 

is de bedoeling, zodat bijvoorbeeld 

een defecte functie wordt hersteld. 

“De sleutel tot neuromodulatie is 

de bevinding dat hersenen als een 

netwerk functioneren en dat her-

senaandoeningen vaak netwerkde-

fecten zijn”, aldus het diensthoofd 

neurologie van het UZ Gent.  

Als medische toepassing sluit  

Bij de MRP zijn heel diverse onder-

zoeksgroepen betrokken, elk  

met hun eigen expertise. Naast 

Psychologie en Pedagogische  

Wetenschappen, Geneeskunde  

en Gezondheidswetenschappen, 

participeren ook de faculteiten  

Farmaceutische Wetenschappen 

en Ingenieurswetenschappen en 

Architectuur. “Precies in dat ge-

meenschappelijk onderzoeksdoel 

– de neurale basis van gedrags-

controle beter begrijpen – ligt onze 

sterkte”, benadrukt de coördinator. 

Tweede pijler
“Inzichten over de gezonde fysio-

logie volgen vaak uit de studie van 

de geschonden functie. In de ge-

neeskunde geldt het bijna als een 

wetmatigheid”, merkt Paul Boon 

van zijn kant op. “In het UZ Gent 

werd dan ook nagedacht over een 

manier waarop het MRP-initiatief 

van de universiteit kon worden ver-

sterkt. Een tweede onderzoekspij-

ler, vanuit het ziekenhuis geformu-

leerd, leek ons de beste formule. 

Daarbij zijn we op zoek gegaan 

en de psychiatrie. Bovendien weten 

we nu dat er geen scherpe grens-

lijn bestaat tussen het functionele 

of gezonde en het disfunctionele 

of zieke, bijgevolg vormt de kennis 

hierover één geheel.” 

Speerpunt
Op het kruispunt waar neurologie 

en psychologie elkaar treffen, 

heeft de Universiteit Gent grootse 

ambities, niet in het minst omwille 

van de reeds aangehaalde maat-

schappelijke relevantie. Neuro-

wetenschappen werd vorig jaar 

dan ook geselecteerd als één van 

de vijf multidisciplinaire onder-

zoeksdomeinen (Multidisciplinary 

Research Partnerships, MRP’s) 

van het strategisch speerpunten-

beleid van de UGent. Coördinator 

van de MRP Neurosciences is 

Wim Fias: “Hersenwetenschappen 

moet je hier heel breed opvatten. 

Het werkveld bestrijkt zowel basis- 

als klinisch onderzoek, waarbij de 

nadruk ligt op research naar cog-

nitieve en emotionele controle, en 

heel belangrijk, de integratie ervan.” 

Paul Boon (links) en Wim Fias (rechts) staan samen aan het hoofd van het Instituut voor Neurowetenschappen.
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Ook Wim Fias mikt op kwaliteits-

verbetering in de zorg.“Om tot  

een beter begrip en vervolgens  

een meer effectieve behandeling 

van hersenaandoeningen te ko-

men, dringt zich een doorgedreven 

personalisering op. Wie reageert 

wel, in welke mate, en wie reageert 

niet op een welbepaalde vorm van 

neuromodulatie? En waarom? Dat 

zijn de vragen die in multidiscipli-

nair geïntegreerd onderzoek aan 

bod komen en die een nieuw licht 

moeten werpen op de hersenwer-

king, zodat je kunt voorspellen wat 

er precies bij wie gaat werken. 

Daar heb je als researcher dan wel 

een kritische massa voor nodig.  

De samenwerking universiteit-

ziekenhuis biedt ons die brede  

onderzoeksruimte.” 

Unieke positie
Met betrekking tot een aantal pa-

thologieën beschikt het UZ Gent 

over een aanzienlijke expertise 

waarop het nagelnieuwe instituut 

nu kan voortbouwen. Paul Boon 

noemt corticale doofheid, de 

ziekte van Parkinson, epilepsie, 

niet-aangeboren-hersenletsel en 

depressie, allemaal aandoeningen 

waarbij vandaag reeds vormen van 

neuromodulatie worden toegepast. 

“Het is iets waar we heel omzichtig 

mee omgaan, maar therapeutisch 

ingrijpen vormt hier een toegang 

voor verder wetenschappelijk on-

derzoek, waardoor het platform 

naar internationale maatstaven 

een unieke positie bekleedt.” 

Cruciaal hierbij is ook de inzet van 

medische beeldvorming, met name 

fMRI (functionele Magnetic Reso-

nance Imaging), een troef die UZ 

Gent en UGent nu samen kunnen 

uitspelen. 

neuromodulatie bijgevolg naad-

loos aan op de research naar de 

neurale grondslag van gedrags-

controle, het onderzoeksveld van 

de MRP Neurowetenschappen. 

“Daarmee hadden we de perfecte 

combinatie in handen. De twee 

onderzoekspijlers brengen we nu 

bijeen in het gemeenschappelijke, 

geïntegreerde platform Instituut 

voor Neurowetenschappen.” 

Toonaangevende resultaten
Wat mogen we nu concreet ver-

wachten van het gezamenlijke initia-

tief van de UGent en het UZ Gent? 

Paul Boon: “We moeten bekennen 

dat er over de oorzaken van her-

senaandoeningen als epilepsie of 

dementie nog heel veel onbekend is. 

Meestal weten we de symptomen 

enigszins te bestrijden, maar wat 

het dieperliggende mechanisme 

betreft, tasten we nog in het duis-

ter. Aan de basis is er dus nog 

ontzettend veel werk te verrichten. 

Zo verwachten we van het psycholo-

gische onderzoek een bijdrage aan 

de theorievorming en de hypothese-

toetsing waarop wij dan de diagnos-

tiek verder kunnen verfijnen. Op dat 

punt kunnen we wellicht al binnen 

afzienbare tijd toonaangevende  

resultaten voorleggen.” 

“Vanuit maatschappelijk oogpunt hebben 
we alle reden om meer te focussen op 
hersenwetenschappen.”

Dat het Instituut voor Neuroweten-

schappen qua innovatie al van bij 

de aanvang tot de top behoort,  

illustreert Paul Boon met een on-

derzoeksproject dat nog loopt.  

“Momenteel zijn we bij een speci-

fieke groep patiënten bezig met een 

toepassing van single-unit recording. 

Eén neuron of een eenheid van 

hoogstens enkele neuronen die het 

verschil kan maken, wordt daarbij 

gestimuleerd. Tegelijkertijd worden 

op die individuele hersencellen in 

vivo elektrofysiologische metingen 

verricht. De eerste resultaten zien 

er alleszins veelbelovend uit.” 

Op 12 december 2011 beleefde 

het Instituut voor Neuroweten-

schappen zijn kick-off met een 

presentatie van een aantal on-

derzoeksprojecten op het vlak 

van emotionele en cognitieve 

gedragscontrole en toegepaste 

neuromodulatie. Voor de tientallen 

medewerkers van diverse facultei-

ten en UZ-afdelingen is hiermee 

een periode van vier jaar intens 

speerpuntonderzoek officieel in-

gezet. Maar zich terugtrekken in 

een ivoren toren hoort daar niet 

bij. UGent en UZ Gent hebben de 

uitdrukkelijke intentie om zich als 

‘hersencentrum’ op de kaart te 

zetten. Daarbij zal ook de positie 

van de neurowetenschappen in het 

onderwijs onder de loep worden 

genomen. Een expliciete doelstel-

ling bestaat erin om ook bij het 

grote publiek de bewustwording 

te bevorderen van het belang van 

neurowetenschappen. 

Info
www.instituteforneuroscience.com



“Wat mij betreft is de mobiliteitscampagne van de UGent een 

van de vele hoogtepunten van het afgelopen jaar. Omdat onze 

wegen stilaan vol verkeer raken, zijn alternatieve oplossingen voor 

het verkeersinfarct geen overbodige luxe. Van het aanbod om een 

maand gratis een elektrische fiets uit te proberen voor mijn woon-

werkverkeer heb ik nog geen gebruik gemaakt, ik verplaats me 

wel af en toe met de dienstfiets. Ook het Duurzaamheidspact dat 

mede een initiatief is van de studentenorganisatie UGent1010 vind 

ik zeer waardevol.”

Ann Van Soom,  

vakgroepvoorzitter Verloskunde,  

Voortplanting en Bedrijfsdiergeneeskunde  

(faculteit Diergeneeskunde)

“De aanval op het GGO-aardappelveld door het Field Liberation 

Movement op 29 mei 2011 is door de vele media-aandacht niet 

onopgemerkt voorbijgegaan in Vlaanderen. Het belangrijkste van  

de dag was voor mij echter de spontane actie van wetenschappers  

(Save Our Science). Na de vernieling van meerdere veldproeven in de 

voorbije 10-15 jaar waardoor experimenten gestopt werden,  

was er nu een duidelijk signaal dat dergelijke aanvallen op academisch 

onderzoek niet aanvaardbaar zijn. Wetenschappelijke experimenten 

die goedgekeurd en veilig bevonden zijn, moeten kunnen uitgevoerd 

worden.”

Godelieve Gheysen,  

vakgroepvoorzitter Moleculaire Biotechnologie  

(faculteit Bio-ingenieurswetenschappen)

“Mijn keuze is de tentoonstelling Liber Floridus die van  

30 september 2011 tot 8 januari 2012 in het STAM 

te zien was. Dit evenement integreert onderzoek en 

dienstverlening met educatie in een brede betekenis van 

het woord, en verwijst aldus naar de drie basisopdrachten 

van een universiteit. Tegelijk is er het historisch perspectief; 

dit is ook voor mijn eigen vakgebied, de sociale pedagogiek, 

essentieel. Belangrijk is de samenwerking tussen vakgroepen 

en faculteiten, tussen de universiteit en stad, alsook 

internationaal.”

Maria De Bie,  

vakgroepvoorzitter Sociale Agogiek  

(faculteit Psychologie en Pedagogische 

Wetenschappen)
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Info
www.instituteforneuroscience.com

2011 in vogelvlucht
Omdat we de terugblik naar de UGent-hoogtepunten van 2011 
een persoonlijk tintje willen geven, vroegen we aan zes  
vrouwelijke vakgroepvoorzitters welke bijzondere herinneringen  
zij aan het afgelopen jaar overhouden. Fotograaf: Nic Vermeulen
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8  f e b r u a r i  2 0 1 1

Talent van eigen bodem
In de lezingenreeks ‘Alumni Toptalent’ brengt de 

UGent succesvolle alumni voor het voetlicht.  

Zo gaf Sophie Dutordoir, onder meer bestuurder 

bij Electrabel, op 8 februari 2011 een lezing 

voor een goed gevulde Refter in Het Pand. 

Ook Toon Coppens, stichter van de populaire 

socialenetwerksite Netlog en VRT-journaliste  

Linda De Win waren in 2011 te gast in de reeks 

‘Alumni Toptalent’.

1 8  m a a r t  2 0 1 1

De hoogste eer … 
Op Dies Natalis reikt de UGent traditioneel eredoctoraten uit. 

In 2011 gingen deze hoogste academische onderscheidingen 

naar emeritus professor Frank Ankersmit, emeritus professor 

M. Cherif Bassiouni, professor Paul Andrew Flecknell, 

professor Eric F. Wood en professor Thomas James Kipps. 

Daarnaast werden twee institutionele eredoctoraten uitgereikt 

aan Europees Commissievoorzitter José Manuel Barroso en 

aan de voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy.

Jaaroverzicht 2011
Hoewel met minder turbulentie dan in de Wetstraat vonden aan  

de UGent in 2011 heel wat opmerkelijke gebeurtenissen plaats.  

De komende bladzijden nemen we u mee langs een visueel overzicht 

van het afgelopen jaar. Fotograaf: Hilde Christiaens

m a a r t  2 0 1 1

Stevige doordenkers
Hoe raakt dat kuiken door die smalle flessenhals?  

‘Durf Denken’ is het credo van de Universiteit Gent.  

In maart 2011 ging een nieuwe editie van de imago campagne 

van start. Pittig, verrassend en nét dat tikje anders: dat 

waren opnieuw de hoofdingrediënten. Vier campagnebeelden 

daagden de kijker uit. Beelden die bewust meer vragen 

opriepen dan ze beantwoorden: durf denken! Want kritische 

en onafhankelijke breinen studeren, onderzoeken en werken 

aan de UGent.



3 0  m a a r t  2 0 1 1

Hommage aan zuster Jeanne Devos
‘In naam van alle kinderen’ is de titel van het boek 

waarin zuster Jeanne Devos haar levenswerk 

voorstelt. Zelden vind je iemand die zich zo inzet 

voor elementaire mensenrechten. Op 30 maart 

2011 reikte de UGent de Leerstoel Amnesty 

International uit aan deze bijzondere vrouw. 

2 1  a p r i l  2 0 1 1

Spinning, squash of salsa?
Je lekker in het zweet trainen of veeleer een 

rustig dansje aanleren met je collega’s? Op 

de traditionele UGent-personeelsnamiddag 

is plaats voor beide. De sportdag vond plaats 

op 21 april 2011 en kon opnieuw op heel wat 

belangstelling rekenen.

 15

1  a p r i l  2 0 1 1 

Een betrouwbare gids
Op 1 april 2011 ging aan de UGent GUIDe van 

start, de Gentse Universitaire Informatiedesk. 

GUIDe is een laagdrempelig, vraaggericht 

en universiteitsbreed aanspreekpunt voor 

studenten, medewerkers en (internationale) 

bezoekers dat over verschillende kanalen 

een uniform antwoord geeft. In een speciaal 

ingerichte balie in de foyer van het Ufo kreeg 

GUIDe onderdak.

201

1  j u n i  2 0 1 1 

Rode loper voor nieuw datacenter
Op 1 juni 2011 nam de UGent haar nieuwe Datacenter in gebruik. 

Daarmee is de ICT-infrastructuur van de universiteit klaar voor 

de toekomst. Het gebouw biedt bijkomende ruimte voor zowel de 

huisvesting van ICT-infrastructuur ter ondersteuning van onderwijs, 

onderzoek en administratieve diensten, als voor gespecialiseerde 

rekeninfrastructuur. Bovendien wordt de supercomputer van het 

Vlaams Supercomputer Centrum in het Datacenter gehuisvest. 



n o v e m b e r  2 0 1 1

Kunst in resto Overpoort
Resto Overpoort is niet meer. Maar na veertig jaar als 

studentenrestaurant te hebben gefungeerd, werd het 

toch nog in november 2011 voor één maal en kortstondig 

geruimd ten gunste van hedendaagse kunst. Kunst-

Zicht, de galerij van de UGent die jarenlang onderdak 

vond in de Overpoort en focust op hedendaagse kunst, 

nodigde een aantal van de kunstenaars uit met wie zij 

de voorbije tien jaar heeft gewerkt. Resultaat was een 

groepstentoonstelling van meer dan dertig kunstenaars, 

verspreid over niet minder dan 3.000 vierkante meter: 

‘Becoming Gertrude Stein’.

2 2 - 2 6  j u n i  2 0 1 1 

Hoger, sneller, beter
Van 22 tot 26 juni 2011 nam de UGent deel aan 

de 18e Europese Bedrijfssportspelen in Hamburg. 

Met een delegatie van 50 personeelsleden werden 

prestaties geleverd in 10 verschillende disciplines.  

Met maar liefst 14 medailles mocht de UGent zich 

tussen de best presterende bedrijven in Europa 

klasseren.

j u l i  2 0 1 1

Van paardenmiddel  
tot paardendokter 
Tijdens de Gentse Feesten vond in de Aula van de 

UGent een tentoonstelling plaats in het kader van 

250 jaar diergeneeskunde. 'Van Paardenmiddel tot 

Paardendokter' bleek een terechte publiekstrekker en 

haalde gemiddeld 230 bezoekers per dag. Blikvanger 

van de tentoonstelling was de tentoonstellingskast 

rond morfologie, met o.a. foetussen van paarden. 

Ook het interactieve luik van de expo kon op heel wat 

interesse rekenen.

m e i  2 0 1 1

Ggo-aardappelveld vernield door milieu-
activisten van de Field Liberation Movement
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3 0  m e i  2 0 1 1

Ondernemen start  
aan de UGent
Steve Jobs was bijna 22 toen hij Apple 

oprichtte. Bill Gates stond op 20-jarige 

leeftijd aan de wieg van Microsoft. 

Allemaal jonge mensen die tijdens hun 

studies een goed idee omvormden tot 

een gigantisch commercieel succes. Uit 

een bevraging aan de faculteit Ingenieurs-

wetenschappen en Architectuur van de 

UGent bleek dat de meeste studenten het 

ondernemerschap in combinatie met hun 

studie wel zien zitten, maar de stap net 

niet zetten. Met het project ‘Durven 

Ondernemen’ wil de UGent ondernemer-

schap onder studenten stimuleren. In 

2011 werd ‘Durf Ondernemen’ op de 

kaart gezet en kreeg het statuut van 

student-ondernemer vaste vorm.

1 0 - 1 8  s e p t e m b e r  2 0 1 1 

Sport op academisch 
niveau
Wetenschappelijk onderzoek over 

sport en beweging, een meet-and-

greet met AA Gent-spelers en tal 

van interactieve demo's. Dat vond 

je allemaal in de Sportacademie op 

Accenta, de jaarbeurs die van 10 

tot 18 september 2011 plaatsvond 

in Flanders Expo Gent.

ugent
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1 9  s e p t e m b e r  2 0 1 1 

Canterbury, Göttingen, Groningen, Uppsala
Aan de Kantienberg opende de UGent op 19 september 2011 

feestelijk vier nieuwe studentenhomes: Canterbury, Göttingen, 

Groningen en Uppsala. De naamgeving benadrukt de uitstekende 

samenwerking die de UGent heeft met deze buitenlandse 

universiteiten en het internationale karakter van de homes. In de 

gloednieuwe homes krijgen internationale studenten en gasten 

onderdak.

2 2  s e p t e m b e r  2 0 1 1 

Nieuwe jongveestal in proefhoeve Melle
Op 22 september 2011 opende Biocentrum Agri-Vet in aanwezigheid van rector Paul Van Cauwenberge en burgemeester  

Dirk De Maeseneer in Melle een nieuwe jongveestal voor ongeveer honderd runderen. Biocentrum Agri-Vet biedt onderwijs  onder-

steuning aan onder meer de faculteiten Diergeneeskunde en Bio-ingenieurswetenschappen. In het biocentrum wordt ook 

wetenschappelijk onderzoek verricht. Daarnaast staat het centrum in voor landbouw gerelateerde dienstverlening op 

productieniveau. De infrastructuur van Biocentrum Agri-Vet bestaat onder meer uit een robot-melkveebedrijf met 55 koeien  

en bijhorend jongvee, een zeugenbedrijf en akkerland voor akkerbouw en ruwvoederwinning.

2 8  s e p t e m b e r  2 0 1 1 

Groots studententenfeestje
Op 28 september 2011 begaf al wie geen studentenkaart bezit zich best op eigen 

risico op het Sint-Pietersplein. Met Student Kick-Off gaven de Gentse studenten immers 

een knallende aftrap van het academiejaar. Student Kick-Off wou de meer dan 65.000 

studenten in Gent op een feestelijke manier welkom heten in de grootste studentenstad  

van Vlaanderen. Het evenement was een geweldige cocktail van muziek, tal van infostandjes, 

spetterende attracties, wedstrijden en zoveel meer.

3  o k t o b e r  2 0 1 1

Rode loper voor nieuw 
academiejaar
Op 3 oktober 2011 opende de 

Universiteit Gent officieel het 

academiejaar 2011-2012. 

Traditioneel vond in de Aula een 

academische zitting plaats en ging 

de stoet van de togati uit. Samen 

met de Dies Natalis behoort 

deze plechtige opening van het 

academiejaar tot de belangrijkste 

academische rituelen aan de 

UGent.

 17



o k t o b e r  2 0 1 1

Duurzaam verplaatsen wordt beloond 
De UGent draagt duurzame mobiliteit hoog in het vaandel 

en voert daarom jaarlijkse een sensibiliseringscampagne 

bij haar personeelsleden rond dit thema. Zo werden de 

UGent'ers die voor een duurzaam vervoermiddel kiezen om 

naar het werk te komen, in de week van 10 oktober 2011 

verwend met een gratis ontbijtkoek. Er werden ook ludieke 

affiches verspreid over de diverse campussen.

s e p t e m b e r  2 0 1 1

Tentoonstelling ‘Liber Floridus’ 
in het STAM

1 3  o k t o b e r  2 0 1 1

Gent ietsje anders
Wil je Gent en de UGent eens op een andere 

manier verkennen? Met de wandeling 

UGentPassage kom je langs elf locaties in de 

stad waar de UGent en Gent een gedeelde 

geschiedenis hebben. Op 13 oktober 2011 stelden 

rector Paul Van Cauwenberge en burgemeester 

Daniël Termont de nieuwe themawandeling 

UGentPassage voor. Deze wandeling neemt je mee 

langs de geschiedenis en het gemeenschappelijke 

geheugen van stad en universiteit. Op de route 

liggen elf lieux de mémoire of plaatsen van 

herinnering die de relatie tussen universiteit, 

stad en samenleving op scherp stellen. Een kaart, 

audiogids en smartphone-applicaties wijzen de weg.

j u n i  e n  s e p t e m b e r  2 0 1 1

Tot ziens!
In 2011 ging een grootse alumnicampagne van start 

aan de UGent. Zo werden pas afgestudeerde alumni 

tijdens de plechtige proclamaties uitgewuifd door het 

huilende ‘uithuilteam’, dat zo inspeelde op de emoties 

die de kop opsteken bij het afscheid van de UGent en 

van medestudenten. Elke pas afgestudeerde kreeg 

daarbij een zakdoek met als opschrift: ‘Dit is geen 

vaarwel, maar een tot ziens’, met de oproep zich te 

registreren in de alumnidatabank.

ugent
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1 8  o k t o b e r  2 0 1 1

Studenten bouwen feestje
De UGent, het FaculteitenKonvent en de 

Gentse StudentenRaad nodigden alle studenten 

op 18 oktober 2011 uit op de traditionele 

Studentenopening van het academiejaar.  

In tegenstelling tot de officiële opening van  

het academiejaar stond deze avond volledig in  

het teken van de studenten.

2 1  n o v e m b e r  2 0 1 1

China in de kijker
Het China Platform van de UGent bestond in 2011 vijf jaar. Op 21 november 2011 

 vond in Het Pand het China Forum plaats om deze verjaardag niet onopgemerkt 

voorbij te laten gaan. Al 5 jaar behartigt het China Platform de relaties 

van UGent met China, en coördineert en centraliseert het instellingsbrede 

samenwerkingsprojecten met Chinese partneruniversiteiten. 

2 0  d e c e m b e r  2 0 1 1

UGent reikt awards uit
Op 20 december 2011 reikte de UGent voor het eerst 

onderscheidingen uit aan eigen medewerkers die een belangrijke 

bijdrage leverden voor onderzoek, onderwijs of dienstverlening.

2 3  n o v e m b e r  2 0 1 1

Hoogste onderscheiding 
voor Tahar Ben Jelloun
Op 23 november 2011 reikte 

de UGent een institutioneel 

eredoctoraat uit aan de 

Marokkaanse romanschrijver, 

dichter en essayist Tahar Ben 

Jelloun. Het eredoctoraat was 

een bekroning van zijn strijd tegen 

racisme en discriminatie en zijn 

pleidooi voor verdraagzaamheid en 

dialoog. 

 19
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“Professionele hoogtepunten en dieptepunten situeren zich 

ongetwijfeld dit jaar in mijn eigen vakgroep. Ik ben onder de indruk van 

de talrijke uitdagingen en academische initiatieven van de UGent, 

maar wegens de talrijke combinaties van eigen engagementen  

van onderwijs-, onderzoeks- en klinische opdrachten in de psychologie 

is het niet altijd mogelijk om op alles in te gaan. Toch ben ik trots dat 

we als vakgroep konden inspelen op UGent-initiatieven zoals  

de sportdag, de acties in het kader van ‘Music for Life’ en vooral  

het Duurzaamheidspact.”

Caroline Braet, vakgroepvoorzitter Ontwikkelings-, 

Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie  

(faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen)

“Dat onze consumptieaardappelen door gentechnologie resistent 

kunnen gemaakt worden tegen de aardappelplaag is voor mij het 

professionele hoogtepunt van 2011. Ik ben trots dat één van de vele 

toepassingsmogelijkheden van plantenbiotechnologisch onderzoek, 

waar ik gedurende 40 jaar actief aan meewerkte, met succes 

werd getest in onze Vlaamse regio, bakermat van deze technologie. 

Daarnaast zijn mijn meer persoonlijk betrokken hoogtepunten: 

de continue dynamiek, enthousiasme en prestaties van heel 

de vakgroep Plantenbiotechnologie en Bio-informatica, en de 

stimulerende reflectie na de visitatie van de opleiding Biochemie en 

Biotechnologie met daaruit resulterend een parallelle UGent-campus 

in Zuid-Korea vanaf 2013 en een eenjarige internationale master  

in de Plantenbiotechnologie vanaf 2012.”

Ann Depicker, vakgroepvoorzitter 

Plantenbiotechnologie en Bio-informatica  

(faculteit Wetenschappen)

“De universiteit is een denkmachine: vele paden zijn bekend en 

moeten aan de jongeren bijgebracht worden. Maar nog meer blijft 

onbekend: hier is durf vereist, om ook het onbekende, zelfs het 

ondenkbare te verkennen. Hoe moeilijker de vraag, hoe verder af 

van het bekende; hoe groter de uitdaging, hoe groter de voldoening. 

Het ‘kuikentje in de fles’ is het symbool: klein, vol leven, maar beperkt 

door die fles. Enkel als die fles gebroken wordt kan het verder 

groeien. Maar eerst moeten we het kuikentje in de fles voeden, 

zodat het onbelaagd kan groeien tot een grote kip. Of wordt het een 

haan? De weg zal lang en eenzaam zijn, het resultaat schitterend: 

de fles wordt gebroken en een nieuwe cyclus begint…”

Cathy Van Acker,  

vakgroepvoorzitter Economisch Recht 

(faculteit Rechtsgeleerdheid)

201
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TIC is Chris Deloof. Hij werd geselec-

teerd na een zware procedure en zal 

door zijn ervaring in de textielsector 

starters met raad en daad kunnen 

bijstaan. Daarnaast zal Deloof ook 

op zoek gaan naar partnerships om 

ideeën economisch en financieel te re-

aliseren. Rond het incubatiecentrum 

wordt bovendien een netwerk van 

organisaties en mensen opgebouwd 

die de aangeboden dienstverlening 

ondersteunen en uitbreiden; van het 

uitwerken van een businessplan tot 

het verstrekken van juridisch advies.”

Ruimte om te groeien
Het TIC is ondergebracht in het schit-

terend gerenoveerde gebouw van 

TIO3 op een ruime campus. De loca-

tie bevindt zich op een boogscheut 

van de textielcentra van Noord-Frank-

rijk en Kortrijk. “Ronse ligt niet alleen 

in een aangename groene omgeving 

maar heeft ook heel wat groeipoten-

tieel. In tegenstelling tot de rest van 

Vlaanderen is in de stad ruimte voor 

nieuwe bedrijventerreinen. Opstar-

tende ondernemingen, die na de be-

geleiding van de incubator klaar zijn 

om op eigen benen te gaan staan, 

krijgen hier bijgevolg alle groeimoge-

lijkheden. ” 

De link tussen hoogtechnologische 

kennis en industrie wordt bena-

drukt in de raad van bestuur van 

het TIC. Die wordt voorgezeten 

door rector Paul Van Cauwenberge 

en bestaat verder uit voornamelijk 

industriëlen die hun strepen in de 

textielsector verdiend hebben.  

Professor Paul Kiekens is lid van 

het directiecomité.

Van de kennis naar de markt
De voorbije tien jaar werd vaak 

achter gesloten deuren gewerkt 

aan slimme textieltoepassingen 

voor bijvoorbeeld de medische 

sector of de sport. Steeds meer 

innovaties zijn klaar om te commer-

cialiseren. Vaak schort het echter 

aan deskundige begeleiding om de 

weg naar de markt te vinden.

“Dat is precies wat onderzoekers 

en jonge starters bij het TIC kun-

nen krijgen”, zegt Kathleen Saelens, 

“zowel voor technologische ontwik-

kelingen als niet-technologische in-

novaties van creatieve en artistieke 

starters.” De incubator biedt een 

ruime waaier van dienstverlening 

aan: met kennis van zaken en ma-

nagement-expertise gebaseerd op 

best practices. De directeur van het 

Ronse en textiel, dat zijn al decennia 

twee handen op één buik. Ook nadat 

de Vlaamse textielbedrijven bij bos-

jes naar lagelonenlanden verdwe-

nen, bleven in de stad ondernemers 

actief die onze textielproducten in-

ternationaal op de kaart zetten. Een 

belangrijk deel van de bevolking blijft 

bovendien ook vandaag nog aan de 

slag in de sector. 

Intelligent textiel
“Toen het stadsbestuur een nieuwe 

invulling zocht voor het voormalige 

OCMW-hospitaal, kwam al snel een 

scenario op tafel waarin innovatief 

textiel de hoofdrol zou spelen”,  

vertelt projectmanager Kathleen 

Saelens. “OCMW-voorzitter  

Pol Kerckhove en burgemeester 

Luc Dupont zochten van bij het 

begin contact met de UGent. De 

vakgroep Textielkunde van profes-

sor Paul Kiekens en professor 

Lieva Van Langenhove heeft de 

voorbije jaren immers een stevige 

reputatie opgebouwd op het vlak 

van intelligent textiel. Rector Paul 

Van Cauwenberge zag meteen kan-

sen om via een textielincubator de 

waardevolle kennis naar de markt 

te begeleiden.”

Het Textiel IncubatieCentrum is 
ondergebracht in het schitterend 
gerenoveerde gebouw van  
het textielcentrum TIO3  
op een ruime campus. 

Begin december werd in Ronse het lint doorgeknipt 

van textielcentrum TIO3. Het biedt onder meer onder-

dak aan de nv Textiel IncubatieCentrum (TIC) die de 

commerciële uitwerking van innovatieve ontwikkelingen 

met een link naar textiel moet stimuleren en (jonge) 

starters met deskundigheid wil begeleiden. De UGent 

is een van de drijvende krachten achter het initiatief.

Auteur: Koen Lauwereyns | Fotograaf: Andy De Decker

Textiel IncubatieCentrum: dynamische driver 
voor een toekomst in textiel

Info: www.tio3.be en www.texincubator.com
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“Er bestaan ook nog veel verborgen 

collecties en die vind je soms op 

eerder bizarre of vergeten plaat-

sen aan de universiteit”, vertelt  

Isabel Rotthier, coördinator van  

het Universiteitsarchief. Zij is be-

trokken bij een project, samen met 

de K.U.Leuven, VUB en Universiteit 

Antwerpen, om het bestaande  

academisch erfgoed in kaart  

te brengen. Samen met Danny 

Segers, directeur van het Museum 

voor de Geschiedenis van de  

Wetenschappen, roept ze iedereen 

op om na te gaan of er nog didac-

tisch en onderzoeksgericht mate-

riaal te vinden is buiten de museale 

bewaarplaatsen. 

Want het gebeurt soms dat men 

iets niet langer nodig heeft, waar-

door het in een doos verdwijnt en 

dat de dozen na verloop van tijd in 

de kelder belanden. Bij een finale 

opruimactie wordt een container 

gehuurd en alles weggegooid. 

“Dat is zeer jammer. Academisch 

erfgoed is immers waardevol. We 

streven ernaar om alles wat er 

aan de universiteit is, op een meer 

systematische manier in kaart te 

brengen en een beleid uit te wer-

ken”, zegt Danny Segers. 

Diversiteit
Omdat er aan elke universiteit uit-

eenlopende studiedomeinen zijn, is 

ook het academisch erfgoed heel 

gevarieerd. “Het kan gaan om vrij 

recente spullen. De evolutie gaat 

heel snel, dus bepaalde zaken wor-

den vlug afgeschreven. De eerste 

generatie computers wordt al lang 

niet meer gebruikt”, aldus Danny 

Segers. Sommige collecties zijn 

bovendien nog in gebruik, zoals 

luchtfoto’s die dienen bij het voor-

onderzoek van archeologische pro-

jecten, of de opnames en transcrip-

ties voor het dialectwoordenboek. 

De waarde van de voorwerpen kan 

erg uiteenlopen. Er zijn stukken 

bij met een museale waarde van 

zowat 100.000 euro. Soms gaat 

het om unieke voorwerpen, zoals 

toestellen van Jozef Plateau over 

bewegend beeld, die hoofdzakelijk 

hier in Gent bewaard zijn. “We 

hopen in de toekomst alles op één 

locatie te kunnen samenbrengen 

en die open te stellen voor het 

publiek. Via onderling overleg met 

andere universitaire collecties zul-

len we ernaar streven dat er geen 

dubbels in de collectie zitten. Het is 

de bedoeling het beleid op elkaar af 

te stemmen, ook in samenwerking 

met de Vlaamse Gemeenschap. 

Want een financiële ondersteuning 

is broodnodig.” 

Info p 
p Isabel Rotthier, Coördinator 
 Universiteitsarchief UGent,  

Sint-Pietersnieuwstraat 25,  
9000 Gent

 Tel. 09 264 95 32 
 Isabel.Rotthier@UGent.be
 archief@UGent.be
 www.UGent.be/archief 
p Danny Segers, diensthoofd
 Museum voor de Geschiedenis  

van de Wetenschappen,  
Krijgslaan 281, S30

 Tel. 09 264 49 30
 Danny.Segers@UGent.be

In een oude loods op Campus De Sterre zit het  

Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschap-

pen verscholen. Daar vind je onder meer gigantische 

microscopen, oude meettoestellen, nagemaakte appels 

en peren waarmee studenten variëteiten leerden  

determineren. Aan de Universiteit Gent zijn al meerdere 

collecties samengebracht in een ‘museum’, zoals de 

collectie dierkunde, morfologie, archeologie, etnografie 

of geneeskunde. Sommige van deze musea kun je  

bezoeken, andere zijn alleen toegankelijk op afspraak. 

Auteur: Hilde Pauwels | Fotograaf: Nic Vermeulen

Verborgen  
schatten  
aan de 
UGent? 

Gooi niets weg!
De Universiteit Gent beschikt over tal van 

waardevolle spullen die niet meer worden ge-

bruikt. Het gaat bijvoorbeeld om oude wand-

kaarten, om de allereerste synthesizer, om 

verouderde onderzoeksapparatuur. Een deel 

van het academisch erfgoed wordt bewaard 

in enkele musea aan de UGent. Vermoedelijk 

staan er nog veel spullen in vergeten kasten 

of in kelders. “Meld het ons! Gooi niets zomaar 

weg. We willen alles inventariseren”, luidt de 

oproep van het Universiteitsarchief. 
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p UGENT REIKT  
zES EREDOCTORATEN UIT

Op Dies Natalis, dat dit jaar plaatsvindt op vrijdag 

23 maart 2012, reikt de Universiteit Gent opnieuw 

een aantal eredoctoraten uit aan personen die een 

grote verdienste hebben geleverd in het academisch 

onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en maatschap-

pelijke of wetenschappelijke dienstverlening. Een aantal 

faculteiten mochten elk een kandidaat voordragen. Het 

bestuurscollege besliste daarna om op voordracht van 

de faculteit Wetenschappen prof. Masatoshi Takeichi, 

en op voordracht van de faculteit Geneeskunde en  

Gezondheidswetenschappen prof. Désirée van der  

Heijde een eredoctoraat toe te kennen. Ook prof. Osamu 

Motojima en prof. Arnoud De Meyer mogen zich op 

voordracht van respectievelijk de faculteit Ingenieurs-

wetenschappen en Architectuur en de faculteit Eco-

nomie en Bedrijfskunde vanaf 2012 doctor honoris 

causa noemen. Prof. Paul R. Sackett, op voordracht 

van de faculteit Psychologie en Pedagogische Weten-

schappen en prof. Saskia Sassen, op voordracht van 

de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen,  

maken het lijstje compleet.

p VOOR VRIJHEID EN VOOR RECHT
Sinds 2011 maakt de Universiteit Gent deel uit van 

Scholars at Risk (SAR), een engagement dat op  

13 december 2011 plechtig in de verf werd gezet. 

SAR is een groeiend internationaal netwerk van ruim 

240 erkende universiteiten en wetenschappelijke 

instituten uit dertig landen, dat zich inzet voor de aca-

demische vrijheid en solidair wil zijn met wetenschap-

pers van wie de mensenrechten worden geschonden. 

De UGent engageert zich binnen dat netwerk om 

vervolgde wetenschappers een tijdelijke aanstelling, 

stageplaats of beurs te bieden en te participeren aan 

conferenties over academische vrijheid en vervolgde 

wetenschappers. Daarnaast zal ze lezingen, semi-

naries en conferenties over academische vrijheid 

organiseren en vervolgde wetenschappers daarbij een 

forum bieden. Tot slot zal de UGent deelnemen aan 

internationale onderzoeks- en onderwijsprojecten op 

het gebied van academische vrijheid.

Info: www.scholarsatrisk.be

p UGENT’ER IS  
EUROPEES KAMPIOEN KATA

Op 22 oktober 2011 behaalde Dirk De Maerteleire, 

stafmedewerker bij het secretariaat Onderwijsraad 

en Kwaliteitszorg Onderwijs van de UGent, tweemaal 

een gouden medaille op het Europese kampioenschap 

Kata. Hij bleek, samen met zijn judopartner Christophe 

Inghelbrecht, zowel de beste bij de -47-jarigen als in 

de open categorie.

Bij kata’s demonstreert een koppel een stijluitoefening 

uit het judo in een van de vijf categorieën. De Maer-

teleire behaalde zijn titel in de kime-no-kata, de kata 

van de aanval en verdediging. Eerder dit jaar mocht hij 

ook twee gouden medailles bij de Belgische kampioen-

schappen, een voor kime-no-kata en een voor kodokan 

goshin jutsu, op zijn palmares schrijven.

Info: Dirk.DeMaerteleire@UGent.be

2012
Year of Change?

Reeds 25 jaar een vaste waarde 
Studenten gratis 
Lindenlei 5A - 9000 Gent

www.happypeople.be
Voor vrijblijvende info bel 0475 75 56 48

Kort
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1 Bijna 400 UGent’ers kwamen naar  
‘Breakfast for Life’ in Het Pand.

2 Op 15 december 2011 om klokslag 
12 uur begonnen de studenten aan  
hun uitdaging: hou de bril 24 uur warm!

3 In het Ufo vond de ‘UGent for Life’-markt 
plaats. Onder andere te koop: de ballen 
van de rector, een collector’s item.

4 Soep, glühwein, pannenkoeken, cake  
en taart: voor elk wat wils op de  
‘UGent for Life’-markt.

5 UGent’ers die zich inzetten voor het goede 
doel kwamen persoonlijk hun cheque met 
het ingezamelde bedrag afgeven.

6 ‘The Whole Sh. Bang’ sloot UGent for Life  
af met een benefietoptreden in de Therminal.

6

Onze universiteit riep 15 december 2011 uit tot UGent for Life-dag. Die  

dag stonden immers heel wat activiteiten ten voordele van Music for Life,  

de populaire eindejaarsactie van Studio Brussel en het Rode Kruis, op het 

programma. Omdat die actie ditmaal in het teken stond van de strijd tegen 

diarree daagde rector Paul Van Cauwenberge de UGent-studenten uit om  

drie toiletten permanent bezet te houden. Daarnaast waren er ook initiatie-

ven zoals Breakfast for Life in Het Pand of een Lunch for Life in de studenten-

resto’s. Daarnaast kon iedereen ook zijn of haar steentje bijdragen tijdens 

allerhande ludieke acties. Op de UGent for Life-markt greep de veiling van  

bekende UGent’ers en de verkoop van de ‘ballen van de rector’ plaats. Men 

kon zich zelfs laten sponsoren om 24 uur ononderbroken door te werken  

tijdens Work for Life.
© Hilde Christiaens, Nic Vermeulen

UGent’ers gaan massaal 
voor het goede doel
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“Het leven als topsporter is mooi, 

maar ook zeer eindig. Omdat ik 

hierna ook een goede job wil met 

een goed loon, behaalde ik eerst 

een bachelor in de Chemie en volg ik 

nu een masteropleiding. Ik ben er-

van overtuigd dat ik over voldoende 

capaciteiten beschik om die studies 

tot een goed einde te brengen, 

maar de combinatie met zeilen is 

vaak lastig. Niet in het minst omdat 

ik 250 dagen per jaar weg van huis 

ben. Maar ik merk dat het goed is 

om behalve een sportieve ook een 

intellectuele uitdaging te hebben. 

Ik neem mijn boeken dan ook altijd 

mee naar het buitenland. Tijdens 

wedstrijden studeer ik nooit, maar 

komende maanden zal ik amper 

een maand thuis zijn. Ik zou wel een 

aantal examens kunnen afleggen, 

maar ik doe liever volgend jaar al-

les in een keer. Ik wil nu vooral een 

topprestatie neerzetten in Londen. 

Ik heb al eens deelgenomen aan 

de Spelen, dus het ‘wow-effect’ 

zal voor mij veel minder zijn en ik 

hoop van mijn ervaring gebruik te 

kunnen maken. Na de zomer zou 

ik graag eindelijk mijn studie afron-

den. Ik moet nog 81 studiepunten 

halen en plan dat in twee zittijden 

te doen. Daarom neem ik dan wel-

licht een sportsabbatsjaar. Wat ik 

daarna ga doen, weet ik nog niet. 

Ofwel zet ik in op een volgende 

olympische campagne, ofwel ga ik 

op zoek naar die leuke job!” 

op andere dagen trek ik daar be-

wust tijd voor uit. Anders lukt het 

niet. Gelukkig kan ik ook rekenen op 

medestudenten die notities voor me 

bijhouden of me steeds een woordje 

uitleg willen geven. Aan de UGent 

kunnen topsporters bovendien een 

examen verplaatsen naar een ande-

re dag binnen dezelfde examenperi-

ode. Of je een practicum kan inhalen 

of opdrachten op een later tijdstip 

mag inleveren, hangt een beetje af 

van de professor in kwestie. Maar 

het is vaak een kwestie van goede 

afspraken. 

Dit jaar heb ik bewust gekozen om 

een sabbatjaar in te lassen. In het 

eerste semester zou ik sowieso 

al twee maanden les gemist heb-

ben omwille van het WK en ook de 

©
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Alsof een universitair diploma behalen 

nog geen uitdagingen genoeg biedt, 

combineren meer dan 220 UGent- 

studenten dat met een carrière als 

topsporter. Een aantal onder hen 

maakt dit jaar zelfs kans op een olym-

pisch ticket of heeft dat ticket onder-

tussen op zak. Zeilster Evi Van Acker, 

wielrenster Jolien D’Hoore en hockey-

ster Valérie Vermeersch vertellen hoe 

zij erin slagen om zowel op sportief als 

academisch vlak uit te blinken.

Auteur: Stéphanie Poelman

Studies en topsport 
combineren

… op zijn minst een olympische uitdaging

Evi Van Acker 
SPOrt zeilen

StUDIe master Bio-ingenieurswetenschappen 

  Levensmiddelenwetenschappen en Voeding
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“Ik volg momenteel een bacheloropleiding Kinesithe-

rapie en Revalidatiewetenschappen. Die richting leunt 

het dichtste aan bij mijn wielercarrière. Zo begrijp ik 

nu de anatomische en fysiologische systemen beter 

en ook de lessen trainingsleer hebben me sterk gehol-

pen. Hoewel ik elke student die een sport beoefen zou 

aanraden om vol te houden, moet ik ook erkennen dat 

de combinatie niet gemakkelijk is. Het vergt heel wat 

planningswerk en discipline om beide goed te doen. 

De prima verstandhouding met mijn professoren en 

het statuut van topsporter aan de UGent helpen me 

daarbij vooruit. 

Desondanks heb ik besloten om er tijdens het preolym-

pische jaar op studiegebied even tussenuit te knijpen. 

De buitenlandse wedstrijden, stages en verplichtingen 

maken de combinatie momenteel onmogelijk. Boven-

dien wil ik me ten volle kunnen concentreren op mijn 

kwalificatie voor de Spelen. Een deelname is sowieso 

het hoogst haalbare wat je als atleet kunt bereiken en 

het is ook altijd mijn droom geweest om voor België te 

mogen uitkomen. Op dat niveau moet je gewoon alles 

overhebben voor een olympisch ticket en dat betekent 

ook heel wat dingen laten. De kleinste details kunnen 

immers het verschil maken. Ik ben momenteel hooguit 

drie dagen per maand thuis, dus ik ben wel blij dat ik 

die keuze gemaakt heb. Maar na de Spelen ben ik wel 

van plan om weer voltijds student te zijn. De meeste 

professoren en het merendeel van mijn medestuden-

ten zijn, denk ik, wel op de hoogte van het feit dat een 

wielrenster een kineopleiding volgt. Maar meestal 

kunnen zij niet goed inschatten op welk niveau zich dat 

afspeelt. Toen ze hoorden dat ik kans maak om naar 

Londen te mogen gaan, maakte dat heel veel positieve 

reacties los. Sommige proberen mij zelfs te volgen via 

Facebook en Twitter!” 

“Na mijn carrière als hockeyspeelster wil ik heel graag 

als arts aan de slag. Maar de combinatie van een 

universitaire studie geneeskunde en meedraaien in de 

nationale ploeg is zwaar, zeker de laatste jaren. In de 

laatste twee jaar van mijn opleiding moet ik immers 

78 weken stage lopen. Met het zicht op de Olympische 

Spelen ben ik eind 2009 begonnen met die termijn 

te spreiden over drie jaar, wat heel wat organisatie 

vroeg. Omdat ik mij vanaf 1 januari 2012 drie maan-

den lang volledig op het hockey wou kunnen concentre-

ren – dan valt immers het preolympisch kwalificatie-

toernooi voor hockeyploegen – heb ik geprobeerd om 

zoveel mogelijk stage te lopen in het eerste semester. 

Concreet betekende het dat ik overdag in het zieken-

huis was en elke avond met de ploeg trainde of in de 

fitness zat. Dat was niet alleen fysiek zwaar, maar ook 

mentaal. Je moet namelijk overal het beste van jezelf 

geven. Gelukkig hadden de meeste stagebegeleiders 

wel begrip voor mijn situatie en kon ik in het weekend 

slaap inhalen. Vanaf april moet ik nog een zestal weken 

stage lopen en ook nog zo’n drie examens afleggen. 

Maar dat moet zeker lukken, want ik wil dit jaar zeker 

afstuderen. In dat opzicht vallen de Spelen best goed, 

want daarna kan ik mij volledig toeleggen op mijn car-

rière als dokter. Wat er op sportief vlak zal volgen, blijft 

voorlopig nog een groot vraagteken. Het zou sowieso 

al een primeur zijn als we met de Belgische hockey-

vrouwen een ticket voor Londen kunnen bemachtigen. 

Dat zal zeker geen gemakkelijke opdracht zijn, want er 

nemen zes landen deel aan het kwalificatietoernooi en 

enkel de winnaar kan zich plaatsen. Maar we zijn er 

nog nooit zo dichtbij geweest en hadden nooit meer 

vertrouwen in onze kansen.” 

© Marc Van Hecke

Valérie Vermeersch 
SPOrt hockey

StUDIe master Geneeskunde

Jolien D’Hoore
SPOrt wielrennen

StUDIe bachelor Kinesitherapie en 

  Revalidatiewetenschappen
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Google Street View  
avant la lettre 
“Edmond Sacré was een commer-

ciële fotograaf die voor veel ver-

schillende opdrachtgevers werkte 

zonder daarbij aan een politieke 

zuil of maatschappelijke laag te zijn 

verbonden. Hij nam foto’s voor de 

coöperatieve Vooruit, kloosterordes, 

katoenspinnerijen, begrafenisonder-

nemers,… maar is vooral bekend 

om zijn beelden van Gent eind 19e 

eeuw en begin 20e eeuw”, licht 

Bruno Notteboom toe. Curator Dirk 

Lauwaert koos in het STAM voor 

een thematische aanpak. Er zijn 

zeven thema’s ondergebracht in 

verschillende zalen. Het merendeel 

vertelt het verhaal van de grondige 

moderniseringsoperatie die Gent 

onderging naar aanleiding van de 

Wereldtentoonstelling in 1913. 

In 2006 nam de vakgroep con-

tact op met het STAM om een 

fototentoonstelling over de fo-

tograaf te maken. Die toonde 

zich meteen enthousiast. Naast 

curator Dirk Lauwaert nam de 

vakgroep Architectuur en Ste-

denbouw een groot deel van het 

inhoudelijke onderzoek voor haar 

rekening, met daarbovenop de 

redactie van de catalogus. De 

universiteitsbibliotheek dacht 

mee over het concept en leverde 

archiefstukken uit haar collectie 

aan, net als het Museum van 

de Geschiedenis van de Weten-

schappen van de UGent. Andere 

initiatiefnemers zijn het stads-

archief De Zwarte Doos en uiter-

aard het stadsmuseum zelf. 

“Het begon in 2004. In de ‘Bijzon-

dere Vraagstukken’ (onderzoeks-

seminarie voor studenten, nvdr) 

werkten we toen rond stadsfoto-

grafie. Dat seminarie werd bege-

leid door professor Bart Verschaf-

fel, gastprofessor Dirk Lauwaert, 

professor Pieter Uyttenhove en ik. 

We merkten dat de naam Edmond 

Sacré keer op keer terugkeerde in 

de onderzoeken van de studenten. 

Toch bleek er nog nooit een ten-

toonstelling met foto’s van de man 

te zijn geweest, laat staan een ver-

zameld werk. Daar wilden wij veran-

dering in brengen”, legt Bruno Not-

teboom uit. Deze doctorassistent 

aan de vakgroep Architectuur en 

Stedenbouw is de hoofdredacteur 

van de lijvige catalogus die bij de 

tentoonstelling hoort. 

Bruno Notteboom, doctorassistent aan de vakgroep 
Architectuur en Stedenbouw, is hoofdredacteur van  
de catalogus die bij de tentoonstelling hoort.  

Portret van Gent  
en haar inwoners

Allereerste hommage aan Edmond Sacré

Tot april 2012 kan je in het STAM 

terecht voor de boeiende foto-

tentoonstelling ‘Edmond Sacré,  

Portret van een Stad’. Voor liefhebbers 

van fotografie, architectuur en/of  

geschiedenis een absolute must see. 

De vakgroep Architectuur en Steden-

bouw heeft maar liefst vijf jaar aan  

het project meegewerkt .

Auteur: Katrien Depoorter
Fotografie: Nic Vermeulen, PhileDeprez, STAM
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vaandel voerde. In sommige wer-

ken gebruikte Sacré de technieken 

van het picturalisme, een stro-

ming die ontstond uit pogingen om 

de kunstfotografie te modelleren 

naar schilderkunst. Kunst was ook 

meermaals het onderwerp van 

zijn foto’s. 

Divers publiek
Tot slot nog een woordje uitleg 

over de scenografie. Dat is het 

werk van hoofddocent architec-

tuurwetenschappen Guy Châtel en 

praktijkassistent Kris Cooremans 

van de vakgroep Architectuur en 

Stedenbouw. Omdat het STAM een 

uitgesproken monumentaal karak-

ter heeft en dat minder geschikt 

leek om de foto’s van Edmond 

Sacré in te tonen, hebben zij ‘ten-

toonstellingskabinetten’ in de zalen 

gebouwd. Dat zijn kamers gemaakt 

van houtvezelplaten. Volgens de 

ontwerpers een knipoog naar o.a. 

de interieuraankleding van vroeger 

met leer of andere stoffen. 

“Een van de grootste troeven van 

deze tentoonstelling is dat ze veel 

verschillende soorten publiek zal 

aanspreken en boeien. Historici, 

fotografie- en architectuurliefheb-

bers, maar ook inwoners van Gent 

die willen weten hoe het huidige 

stadsbeeld tot stand is gekomen”, 

sluit Bruno Nottenboom de rond-

leiding af. We kunnen hem alleen 

maar gelijk geven. 

We zien hoe huizenblokken werden 

gesloopt om nieuwe pleinen te creë-

ren en de historische monumenten 

vrij te maken. Gevels aan de Graslei 

en op de Vrijdagmarkt die Frans 

oogden, kregen een Vlaamse face-

lift. Het Gravensteen werd gerestau-

reerd en kreeg een historiserend 

uiterlijk. Verder ook de aanleg van 

de Sint-Michielsbrug waardoor een 

nieuw panorama op de drie torens 

ontstond, het verdwijnen van het 

landelijk karakter van de stadsrand …

Toch is de tentoonstelling meer 

dan alleen maar beelden van stra-

ten, monumenten en bouwwer-

ven. In zijn studio portretteerde 

Edmond Sacré ook rijke stadsge-

noten. “Kunstenaars, acteurs, on-

derwijzeressen … allemaal namen 

ze statisch en geregisseerd plaats 

voor Sacrés lens. En in de thema-

zaal ‘Gewoel’ tonen we het volk 

en haar bezigheden in de stad”, 

gaat Bruno Notteboom verder. 

Sacré leefde van zijn commerciële 

praktijken, maar koesterde ook 

artistieke ambities en dat gaat de 

tentoonstelling niet uit de weg. Zo 

zien we de fotograaf met zijn col-

lega’s op een groepsfoto van de 

Association belge de Photographie. 

Dat was de belangrijkste organi-

satie voor beroeps- en amateur-

fotografen in het land, die tegen 

de tijdgeest in de opvatting van 

fotografie als kunst hoog in het 

Praktisch
De tentoonstelling Edmond Sacré, portret van 

een stad loopt nog tot 22 april 2012 in het 

STAM. De catalogus onder redactie van Bruno 
Notteboom en Dirk Lauwaert is te koop in het 

STAM en in de boekhandel voor 39,95 euro. Het 

boek bevat een selectie van de foto’s uit de 

tentoonstelling en een uitgebreide toelichting 

bij Edmond Sacré en zijn uitgebreid oeuvre. 

Op de binnencover van dit magazine vind je 
een wedstrijd, waarbij je twee vrijkaarten 
kunt winnen voor deze expo. 

Meer info: www.stamgent.be
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Sint-Niklaaskerk
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ren een belangrijk onderdeel van: 

als één van de weinige Europese 

landen is ICT sinds 2007 trou-

wens verplicht in ons curriculum. 

Die vernieuwing, die evolutie wou 

ik bestuderen. Welke vernieuwing 

is succesvol, welke niet, en hoe 

kan men eruit leren? Vanuit die 

insteek heb ik mijn onderzoek 

vormgegeven.”

Hoe ben je te werk gegaan?

“Ik denk dat de kracht van mijn 

doctoraat erin ligt dat ik op drie 

manieren aan dataverzameling heb 

gedaan. Ik heb een grote steek-

proef getrokken waarin ik 62 scho-

len bestudeerd heb via kwantitatief 

onderzoek. Met vragenlijsten, dus. 

Van die scholen heb ik een ranking 

gemaakt en ben ik de top drie 

De ene leraar maakt tijdens de les 

meer gebruik van een computer 

dan de andere. In het verleden zijn 

onderzoekers er altijd klassiek van 

uitgegaan dat die verschillen ver-

klaard kunnen worden door de ma-

nier waarop leraren zélf tegenover 

informatie- en communicatietech-

nologie staan. Ruben Vanderlinde 

heeft die visie in zijn proefschrift 

School-based ICT policy planning 

in a context of curriculum reform 

opengetrokken en de verschillen 

tussen de scholen onderling onder-

zocht. En die verschillen zijn veel 

groter dan hijzelf had verwacht.

Vanwaar je keuze voor net 

dit onderzoek?

“Onderwijsvernieuwing is mijn gro-

te drijfveer. ICT is daar in Vlaande-

Leerlingen die kunnen omgaan met 

een computer, het lijkt een evidentie. 

Maar zijn de Vlaamse basisscholen 

wel voldoende gewapend om kinderen 

computervaardig te maken? Doctor  

Ruben Vanderlinde onderwierp 62  

scholen aan een onderzoek. Conclusie: 

“Er dreigt een nieuwe digitale kloof.”

Auteur: Sven Rammeloo | Fotograaf: Nic Vermeulen

Negenproef met Ruben Vanderlinde

Eerste hulp bij digibeten
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sprekend is. Die periode heeft mij 

trouwens echt een boost gegeven: 

ik kreeg nieuwe inzichten en keek 

op een andere manier naar mijn 

doctoraat.”

Heb je, terugkijkend, advies 

voor toekomstige doctorandi?

“Ik vond het een zeer boeiende 

periode. Soms wordt het je even 

te veel, maar je mag niet opgeven. 

Achteraf kijk je met nog zoveel po-

sitieve gevoelens terug. Dat zeg ik 

ook tegen mijn collega’s: als je het 

niet meer ziet zitten, niet opgeven. 

Of ze mij ook geloven, dat is een 

andere zaak! Ook mijn verdediging 

vond ik overigens een heel positieve 

ervaring. Al die mensen die speci-

aal naar jou komen luisteren, ook 

uit de onderwijspraktijk en het on-

derwijsbeleid. Een erg leuke dag.”

Heb je al zicht op wat  

de toekomst brengt?

“Niet op lange termijn. Sinds  

1 oktober 2011 werk ik als post-

doctoraal onderzoeker voor het 

Fonds Wetenschappelijk Onder-

zoek. Ik wil de digitale kloof tussen 

scholen verder bestuderen. Hoe 

komt het dat de verschillen tussen 

scholen zo groot zijn? Ik heb nu 

een contract van drie jaar, dus wat 

de toekomst verder brengt weet 

ik niet. Als academicus heb je so-

wieso een onzekere toekomst. Je 

werkt altijd met kortlopende con-

tracten. Maar ik ga ervan uit dat  

ik wel op mijn poten terechtkom.  

Ik hoop wel altijd iets met onder-

zoek te blijven doen. Het boeit me 

te sterk.”  

Die help je dankzij je doctoraat 

intussen mee te dichten. Mooi, 

toch?

“Er zijn meer dan tweeduizend ba-

sisscholen in Vlaanderen, dus dat 

zal wel meevallen. Wat me vooral 

zorgen baart, is dat de verschillen 

tussen de scholen in de staart-

groep en de toppers zo groot zijn. 

De verplichte ICT-eindtermen in  

het lager onderwijs worden voor-

lopig niet afgedwongen. Het was 

indertijd nochtans de bedoeling  

van Onderwijsminister Frank  

Vandenbroucke om kinderen die 

thuis minder ICT-kansen hebben, 

die kansen op school te geven. Ik 

vrees dat op dat vlak het beleid zijn 

doel momenteel voorbijschiet.”

Welke moeilijkheden kreeg 

je zelf te verduren tijdens 

je onderzoek?

“Ik heb de praktische kant wel 

wat onderschat. Overal in het 

land data gaan verzamelen is veel 

tijdrovender dan ik had verwacht. 

Daarnaast mag je de druk om te 

publiceren niet onderschatten. Het 

wachten op feedback kan soms 

lang duren. Dat is lastig. De eerste 

keer dat een artikel wordt gepubli-

ceerd, komt je doctoraat dan wel in 

een stroomversnelling. Tot die tijd 

zit je met een soort drempel.”

Speelde je omgeving een 

belangrijke ondersteunende rol?

“Zeker. In eerste instantie mijn ou-

ders en mijn vrouw. Een doctoraat 

verloopt altijd in pieken. De dataver-

zameling is zo’n piek bijvoorbeeld. 

Dan is het nodig dat er thuis wat 

taken worden overgenomen, zoals 

de kinderen van school halen. Ik 

heb ook zes weken in Amerika 

gewerkt, op een oude universi-

teitscampus waar ik samen met 

iemand uit mijn vakgebied artikels 

schreef. Dankzij mijn vrouw kon 

ik dat doen, wat toch niet vanzelf-

gaan bestuderen via diepgaand 

kwalitatief onderzoek: interviews, 

focusgroepen, enzovoort. Op basis 

van mijn data heb ik ook een inter-

ventiestudie opgezet om scholen 

die hulp vroegen effectief te gaan 

begeleiden en te trachten in te grij-

pen in hun ICT-beleid.” 

Waarin onderscheidt een goede 

ICT-school zich van een zwakke?

“Het viel op dat de scholen die erin 

slagen om ICT goed te integreren 

het op al de verschillende criteria 

heel goed doen: een sterke onder-

steuning door een ICT-coördinator, 

een goed uitgebouwd computer-

park, een duidelijke visie, een dui-

delijk beleid, ... Omgekeerd doen de 

zwakke ICT-scholen het op alle pun-

ten slecht. De gemeenschappelijke 

succesfactor is op voorhand uitge-

breid na te denken over waar je als 

school naartoe wil op ICT-gebied, 

en hoe dit aansluit bij je schoolvisie 

op onderwijs.”

Heb je je resultaten achteraf 

gecommuniceerd naar 

de scholen?

“Iedere school die heeft deelgeno-

men, heeft een individueel feed-

backrapport ontvangen, waarin de 

resultaten van hun school verge-

leken worden met het gemiddelde 

van de representatieve steek-

proef. De cijfers staan zwart op 

wit en vormen voor hen een goede 

leidraad. Het komt erop neer dat 

elke school eerst en vooral de 

juiste ICT-condities zou moeten 

creëren. Alleen dan slagen zelfs 

de leerkrachten met minder fee-

ling voor ICT om computergebruik 

goed in de lessen te integreren. 

Zo niet dreigt er een nieuwe di-

gitale kloof te ontstaan tussen 

scholen.”

Info p 
Dr. Ruben Vanderlinde
Vakgroep Onderwijskunde
Tel. 09 264 86 30
Ruben.Vanderlinde@UGent.be

In ieder nummer bekijken we in de Negenproef 

het werk en de toekomstplannen van een 

doctorandus/a.
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p WETENSCHAPSCAFé | 07-02-2012

Wetenschapscafé bewustzijn en onderbewustzijn

Wie geïnteresseerd is in het bewustzijn en het onder-

bewustzijn, moet op dinsdag 7 februari 2012 afzakken 

naar het eerste Wetenschapscafé van het nieuwe 

jaar. In aanwezigheid van enkele deskundigen kunnen 

de aanwezigen naar hartenlust over dat thema discus-

siëren. Het Wetenschapscafé is een initiatief van de 

partners van de Associatie Universiteit Gent.

Het Wetenschapscafé vindt plaats in de ontmoetings-

ruimte van de Zebrastraat in Gent. Het café opent 

gratis de deuren om 19.45 uur.

Meer info: www.wetenschapscafegent.be 

p WINNAARS WEDSTRIJD SMS-POëzIE  
01-03-2012

Sms je gedicht

Op 7 november 2011 lanceerde de UGent samen met 

het Poëziecentrum en BASE een sms-poëziewedstrijd  

voor haar studenten. Na een kleine maand waren  

al 400 gedichtjes ingestuurd en bleek de wedstrijd  

een succes. De wedstrijd liep tot 17 december 2011.  

De winnaars worden op 1 maart 2012 bekendgemaakt 

tijdens een plechtigheid in Het Pand. De indrukwekken-

de jury van de wedstrijd bestaat onder meer uit  

Herman (haiku-Herman) Van Rompuy, Vlaams minister 

van Cultuur Joke Schauvliege, Vlaams minister van  

Onderwijs Pascal Smet en minister Vincent van  

Quickenborne. Het thema van de wedstrijd was  

‘Durf Denken – Dare to Think’, het credo van de  

Universiteit Gent.

p LICHTFESTIVAL | 26 T.E.M. 29-01-2012

Maeterlinckjaar zorgt voor licht

Eind januari vormt de Gentse binnenstad het decor  

van het Lichtfestival. De UGent treedt opnieuw op als 

partner van dit festival. Van donderdag 26 januari  

tot en met zondag 29 januari 2012 pakt de stad  

uit met verrassend spektakel, ingenieuze installaties, 

spectaculaire performances en mooie evenementen 

gebaseerd op licht. In het jaar dat de Stad Gent uitriep 

tot Maeterlinckjaar staat niet toevallig het thema geluk 

centraal tijdens het lichtfestival. De van origine Gentse 

auteur en Nobelprijswinnaar voor Literatuur schreef 

namelijk het sprookje L’oiseau bleu, waarin geluk  

eveneens de rode draad vormt. Bovendien gaat meer 

nog dan vorig jaar licht nu hand in hand met muziek. 

Muzikanten en lichtkunstenaars werken daarom  

samen aan verschillende lichtprojecten.

Meer info: www.lichtfestivalgent.be

p AMNESTy LEERSTOEL VOOR 
THOMAS HAMMARBERG | 09-03-2012

De Amnesty International Leerstoel, die wordt inge-

richt door de Universiteit Gent, wordt jaarlijks toege-

kend aan iemand die een bijzondere bijdrage levert in 

het domein van de mensenrechten. In 2012 gaat de 

Amnesty Leerstoel naar Thomas Hammarberg, men-

senrechtencommissaris van de Raad van Europa. Op 

9 maart 2012 vindt de plechtigheid plaats.
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Universiteit Gent schenkt zijn lezers

Stadsmuseum Gent www.stamgent.be 18.11.2011 tot 22.4.2012
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Stuur een e-mailtje naar Magazine@UGent.be  
met vermelding van je coördinaten en 
het antwoord op de vraag ‘Wie is de curator  
van deze tentoonstelling?’
Wees er snel bij! De eerste 10 reacties  
met het juiste antwoord worden beloond  
met twee gratis tickets.

voor de tentoonstelling ‘Edmond Sacré,  
portret van een stad’.

10 duotickets

adv ugent | edmond sacre.indd   1 13/12/11   13:22

Hotel Gravensteen
Jan Breydelstraat 35 · 9000 Ghent

T +32 (0)9 225 11 50
F +32 (0)9 225 18 50

HOTEL GRAVENSTEEN GHENT-RIVER-HOTEL HOTEL DE FLANDRE

info@hoteldeflandre.be
www.hoteldeflandre.be

Hotel de Flandre
Poel 1 - 2 · 9000 Ghent
T +32 (0)9 266 06 00
F +32 (0)9 266 06 09

info@ghent-river-hotel.be
www.ghent-river-hotel.be

Ghent-River-Hotel
Waaistraat 5 · 9000 Ghent

T +32 (0)9 266 10 10
F +32 (0)9 266 10 15

hotel@gravensteen.be
www.gravensteen.be

49 rooms

Unique Hotel in 
the city centre with business

and meeting facilities.

77 rooms

Trendy Hotel
in the city centre with business 

and meeting facilities.

47 rooms

Luxuious Boutique Hotel in 
the heart of town with meeting

facilities up to 350 people.

3  P R I V A T E  H O T E L S  I N  T H E  H E A R T  O F  G H E N T

Hotels (advertentie kamer van koophandel 2009) 43290.indd   1 20/04/09   12:33
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