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Omnia Travel, uw partner voor zakenreizen en congressen
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Edito
De UGent laat van zich horen

Op 1 oktober treden we officieel het nieuwe academiejaar 2012-2013 

binnen, samen met duizenden studenten, onderzoekers en leden van het 

academisch en administratief personeel. Evenzovele mensen die ervoor 

zorgen dat de UGent zichtbaar en hoorbaar aanwezig is in de wereld.

Zijn we trots op onze masterstudente en bronzenmedaillewinnares  

Evi Van Acker? Zijn we trots op UGent-alumna professor Marleen  

Temmerman, die vanaf 1 oktober directeur wordt bij de WGO? Zijn we 

trots op UGent-alumnus Dirk Frimout en op zijn aanwezigheid als ere-

gast tijdens de Space Week editie 2012? Zijn we trots op onze 87ste 

plaats in de Shangai-ranking? Natuurlijk zijn we daar trots op.

We durven hopen dat deze successen mee het resultaat zijn van onze 

visie op universitair onderwijs, een visie die we dag na dag actualiseren 

en afstemmen op de noden van vandaag. Getuige daarvan het UGent-

groeiplan, met dit keer aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs 

(en de evaluatie daarvan). Getuige daarvan ook de pragmatische 

allianties die we soms afsluiten, zoals tussen industrie en onderzoek 

in het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF). Tegelijk blijft het onderzoeks-

werk steeds een basispeiler van het ‘merk’ UGent – onderzoekswerk 

met een vaak grote maatschappelijke relevantie, zoals blijkt uit het  

artikel over discri minatie op de arbeidsmarkt.

En dan is er nog het aspect communicatie – hoe we naar buiten treden,  

hoe we laten zien dat we er zijn. Dat de UGent flexibel en alert ‘meegaat 

met zijn tijd’ vertellen we dit keer graag twitterend. En dat we tegelijk 

grote waarde hechten aan kwaliteit en traditie, dat laten we graag  

zeggen door onze twee ceremoniemeesters.

Het ene academiejaar wordt plechtig afgesloten, het nieuwe academie-

jaar begint, al even plechtig. En in de tussentijd laten UGent’ers van 

zich horen, wereldwijd.

Prof. Paul Van Cauwenberge, rector
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Met groot en  
dienstbaar vertoon p

Dirk Frimout eregast van de 
UGent tijdens de Space Week p 
Precies 20 jaar geleden trok Dirk Frimout als eerste 
Belg naar de ruimte. Eind september komen hij en 
zijn crew naar de UGent, tijdens de Space Week 2012.

Coverfoto © 1000 Words / Shutterstock.com
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Binnenkort ‘strijden’ docenten aan de UGent niet meer met collega’s om enkele felbegeerde bevor-

deringen. Voortaan krijgt iedere docent per vijf jaar een lijst met persoonlijke doelen. Die geven een 

duidelijke richting aan je loopbaan en bepalen of je hogerop komt binnen de universiteit. In dit nieu-

we systeem krijgt onderwijs bovendien een volwaardige plaats naast onderzoek en dienstverlening. 

Auteur: Michiel Rombauts | Fotograaf: Nic Vermeulen

Persoonlijke onderwijsdoelen 
voortaan belangrijker 

voor academische carrière 
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Info p 
p Prof. Kristiaan Versluys (rechts)

Directie  
Onderwijsaangelegenheden
Tel. 09 331 00 21
Kristiaan.Versluys@UGent.be

p Luc Van de Poele (links)
Directie  
Onderwijsaangelegenheden
Tel. 09 331 00 51
Luc.VandePoele@UGent.be

Meten is weten?
De inspanningen van het project-

team resulteerden in een uitgebrei-

de lijst criteria, zowel kwantitatieve 

als kwalitatieve. Luc Van de Poele: 

“Meetbare onderwijscriteria vast-

leggen bleek niet zo eenvoudig. Toch 

konden we enkele duidelijke maat-

staven bepalen, zoals de omvang 

van de onderwijsprestaties. Hoeveel 

lessen geeft een docent, hoeveel 

masterproeven, werkcolleges en 

stages begeleidt hij of zij, … ? Daar-

naast zijn onderwijsvernieuwing 

en diversiteit van tel als criteria, 

net als de inspanningen van een 

docent op het vlak van internatio-

nalisering en ontwikkelingssamen-

werking. Ook extra onderwijstaken 

– denk aan een mandaat als on-

derwijsdirecteur of voorzitter van 

een opleidingscommissie – kunnen 

een rol spelen.” 

Uiteraard kwam tijdens het on-

derzoek ook onderwijskwaliteit 

ruimschoots aan bod. Ook al is 

die helemaal niet eenvoudig te 

meten. “Dat klopt, maar je kunt 

wel nagaan of het onderwijs aan 

bepaalde inhoudelijke criteria vol-

doet. Houdt een docent de cursus 

up-to-date en is die voldoende 

op een wetenschappelijke basis 

gestoeld, bijvoorbeeld. Ook de 

samenhang met andere vakken 

binnen de opleiding en de kwaliteit 

van de toetsen en examens zijn 

van belang.” 

Harde cijfers kun je niet koppe-

len aan deze criteria, maar per 

onderdeel maakt men wel het 

onderscheid tussen drie niveaus: 

onvoldoende, aanvaardbaar en 

excellent. Ook het oordeel van de 

studenten, op dit moment zowat 

groeiplan van de UGent. “Ik denk 

dat de rector en vicerector al lan-

ger met het idee speelden. Alleen 

biedt het groeiplan het ideale kader 

om het verder uit te werken. On-

derwijskwaliteit is immers een van 

de speerpunten.” In deze context 

kreeg de directie Onderwijsaange-

legenheden (DOWA) de opdracht 

om een methode te ontwikkelen 

om onderwijsprestaties te evalue-

ren en vooral te valoriseren. 

“De richting van ons onderzoek 

werd, zoals steeds bij het groei-

plan, bepaald door een stuurgroep. 

Daarin zitten een decaan, een 

drietal onderwijsdirecteurs, twee 

afgevaardigden van het AAP en 

twee studenten. De uitvoering was 

onze verantwoordelijkheid”, zegt 

Kristiaan Versluys, die als promo-

tor het project mee in goede banen 

leidde. Projectleider Luc Van de 

Poele, hoofd van de afdeling Onder-

wijskwaliteitszorg binnen DOWA, 

nam de praktische kant voor zijn 

rekening: “Onze opdracht was een 

staalkaart te maken van de ver-

schillende onderwijscriteria die in 

een persoonlijk loopbaanplan aan 

bod kunnen komen. Met die lijst 

kan elke faculteit per docent onder-

wijsdoelstellingen vastleggen.” 

Wat wil de universiteit bereiken 

met deze individuelere loopbaan-

aanpak en sterkere nadruk op on-

derwijs? Kristiaan Versluys:  

“De kwaliteit van het onderwijs 

opkrikken is niet het hoofddoel. Na-

tuurlijk hopen we dat dit een positief 

neveneffect van het systeem wordt. 

Evenmin is het de bedoeling om 

docenten met elkaar te vergelijken. 

Iedere docent een houvast bieden 

en stimuleren met persoonlijke 

doelstellingen – dáár draait het om. 

En ook al leggen we de lat hoog, er 

is meer manoeuvreerruimte bij de 

toepassing van de criteria. Vroeger 

kon bij wijze van spreken het derde 

cijfer na de komma bepalen of je al 

dan niet werd bevorderd.”

Als ambitieuze, groeiende instelling 

voert de Universiteit Gent onder-

wijskwaliteit hoog in het vaandel. De 

juiste infrastructuur speelt hierbij 

een belangrijke rol, maar nog essen-

tiëler is de inbreng van de docenten. 

Daarom weegt het aspect onder-

wijs voortaan zwaarder door bij 

evaluaties en bevorderingen van het 

‘zelfstandig academisch personeel’ 

(ZAP). “We stappen af van het com-

petitieve bevorderingsbeleid, waarbij 

meerdere kandidaten om enkele 

plaatsen ‘strijden’. Dat werkte con-

traproductief. Meer dan eens wer-

den collega’s immers louter concur-

renten. Ook heerste het gevoel dat 

bij evaluaties en bevorderingen de 

slinger te sterk doorgeslagen was 

in het nadeel van onderwijs”, vertelt 

professor Kristiaan Versluys, direc-

teur Onderwijsaangelegenheden. 

Binnenkort treedt een systeem in 

werking dat beter is afgestemd op 

iedere individuele docent en meer 

aandacht geeft aan onderwijstaken. 

“Voortaan krijgt elk ZAP-lid een lijst 

persoonlijke doelen die hij of zij de 

volgende vijf jaar moet halen om be-

vorderd te worden. De drie kernta-

ken van de universiteit – onderwijs, 

onderzoek en dienstverlening – ko-

men aan bod. Samen vormen deze 

doelen een gepersonaliseerd profiel 

en geven ze een duidelijke richting 

aan de academische loopbaan van 

een docent. In totaal geldt dit sys-

teem voor zowat 950 ZAP-leden.”

Staalkaart met 
onderwijscriteria
Het nieuwe systeem is niet toeval-

lig ontstaan in de schoot van het 

“De kracht van dit systeem 
is dat we onderwijs op 

maat van de docent kunnen 
samenstellen”  

Luc Van de Poele
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“Meerdere docenten die  
om enkele plaatsen ‘strijden’:  
dat is verleden tijd”  
Kristiaan Versluys

mogelijk zijn? Kristiaan Versluys: 

“In principe wel. Financieel is dat 

alleszins haalbaar. En we hebben 

sowieso een inhaalbeweging te ma-

ken tegenover de andere Vlaamse 

universiteiten. In Gent zijn er in 

verhouding veel minder hoogleraren 

en gewone hoogleraren dan aan de 

andere Vlaamse universiteiten.” 

Een nieuw systeem brengt nieuwe 

procedures en extra administratie 

mee. Maar daar zullen de docen-

ten als alles goed gaat niets van  

ondervinden. Luc Van de Poele:  

“Dit systeem zal tijd en inspan-

ningen vragen, maar zeker niet 

meer dan het huidige bevorde-

ringsmodel. Hoe dan ook komt de 

administratie voor de rekening van 

de vakgroepvoorzitters, de voorzit-

ters van opleidingscommissies, 

de onderwijsdirecteurs en de me-

dewerkers van de Kwaliteitscellen 

Onderwijs.” 

Het nieuwe bevorderingssysteem 

ligt nog niet in zijn definitieve plooi, 

maar daar komt binnenkort wel-

licht verandering in. Kristiaan 

Versluys: “De krachtlijnen kregen 

al groen licht van de raad van 

bestuur. Na de zomer volgt een 

tweede lezing, om de puntjes op 

de i te zetten. Dan kunnen we de 

persoonlijke doelstellingen faculteit 

per faculteit, opleiding per opleiding 

beginnen vast te leggen. Binnen 

een vijftal jaar kunnen de eerste 

bevorderingen volgens het nieuwe 

systeem plaatsvinden. Uiteraard 

volgen we alles in de tussentijd 

nauwgezet op en sturen we bij waar 

nodig. Het is heel belangrijk dat dit 

systeem naar behoren werkt, want 

maar weinig projecten hebben zo’n 

grote impact op een academische 

loopbaan als dit.” 

binnen. Dan kunnen je persoonlijke 

doelen worden aangepast.”

Functionele loopbaan
Luc Van de Poele: “De kracht van 

dit systeem is dat we onderwijs 

voortaan op maat van de docent 

kunnen samenstellen. Kan iemand 

goed anderen motiveren? Dan 

is dat de persoon bij uitstek om 

voorzitter van een opleidingscom-

missie te worden. Kan een docent 

heel goed kennis overbrengen op 

grote groepen? Laat hem of haar 

dan twee vakken doceren voor 

grote groepen en geef dat aspect 

voldoende gewicht in zijn of haar 

profiel. Docenten die zich meer 

op onderwijs toeleggen, komen 

in dit systeem beter uit de verf. 

In zo’n persoonlijk traject worden 

extra inspanningen op het vlak van 

onderwijsvernieuwing, internationa-

lisering of ontwikkelingssamenwer-

king immers meer naar waarde 

geschat. Dat was vroeger niet altijd 

het geval. Die zekerheid biedt de 

docenten een houvast en geeft de 

soms verlammende concurrentie 

geen kans.” 

Geen concurrentie betekent niet dat 

docenten op hun lauweren kunnen 

rusten. Integendeel. Kristiaan  

Versluys: “Er moet voldoende 

spanning op het systeem zitten, 

zodat docenten niet in een vlakke 

loopbaan terechtkomen. Wel in 

een functionele loopbaan. Of je 

vooruitgaat, hangt af van hoe je 

functioneert als docent. De lat ligt 

hoog, maar zeker niet onrealistisch 

hoog. Bovendien zal een univer-

siteitscommissie controleren of 

ze overal even hoog ligt en of alle 

faculteiten het systeem gelijkmatig 

toepassen.”

Afspraak over vijf jaar
Betekent het einde van het com-

petitieve bevorderingsbeleid dat er 

binnenkort meer bevorderingen 

het enige echt meetbare kwaliteits-

criterium, blijft een belangrijke rol 

spelen. “Een erg belangrijke maar 

tegelijk ook enge maatstaf. Gelukkig 

is dankzij de nieuwe kwantificeer-

bare criteria voortaan een meer 

evenwichtige evaluatie van docen-

ten mogelijk.” 

Ruimte voor aanpassingen
Het nieuwe bevorderingssysteem 

houdt voldoende rekening met 

de diversiteit aan faculteiten en 

opleidingen die de universiteit rijk 

is. Kristiaan Versluys: “Bepaalde 

algemene competenties gelden 

voor elke opleiding en komen dus 

in elk profiel terug, of je nu een ar-

cheoloog of nucleair fysicus bent. 

Andere doelstellingen zijn dan 

weer specifieker afgestemd op de 

opleiding of docent. Het gaat dan 

ook om een uitgebreide staalkaart 

waaruit de faculteiten naar eigen 

goeddunken criteria kunnen pluk-

ken. Niet elk criterium moet in elk 

profiel staan. Zo zien de doelen 

van een ervaren onderwijsdirec-

teur er heel anders uit dan die van 

een beginnend docent. En een star 

systeem of exhaustieve lijst is het 

allerminst: de faculteiten kunnen 

zelf maatstaven toevoegen.” Of 

een docent een bevordering krijgt, 

hangt af van zijn of haar prestaties 

tijdens de afgebakende periode 

van vijf jaar. “Heb je de doelen niet 

gehaald, dan word je niet bevor-

derd. Wel krijg je de kans om ze 

binnen een nieuwe termijn van vijf 

jaar te verwezenlijken. Natuurlijk is 

hier ook wat speling mogelijk. Stel: 

in de tussentijd word je onderwijs-

directeur van je faculteit of haal je 

een groot onderzoeksproject  



UGent-professor Marleen 
Temmerman naar Genève 

In oktober 2012 wordt professor  

Marleen Temmerman hoofd van het  

Departement voor Reproductieve  

Gezondheid en Onderzoek van de  

Wereldgezond heids organisatie (WGO).  

Haar grote ervaring als arts-gynaecologe, 

wetenschapper, professor en veldwerker 

in Afrika hebben de doorslag gegeven  

bij haar selectie uit 240 kandidaten.  

Ze wordt de hoogstgeplaatste Belg in  

de WGO. Het departement huist in 

Genève en heeft als doel de seksuele en 

repro ductieve gezondheid te verbeteren.
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Op 3 september 2012 is de International School Ghent van 

start gegaan. De Engelstalige school is bedoeld voor kinderen 

tussen 3 en 12 jaar van ouders met een internationale car-

rière. Er zijn al internationale scholen in Antwerpen en Brussel, 

maar die zijn geen ideale oplossing voor wie in Oost- of West-

Vlaanderen woont en werkt. Daarom hebben Barco, Volvo 

Cars, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en de 

UGent het initiatief genomen om ook in Gent een internationa-

le school op te richten. Ze kregen de steun van onder andere 

de steden Gent en Kortrijk en van de Oost- en Westvlaamse 

provincie. Doordat de internationale school naast De Kleine 

Icarus op de Ledeganckcampus is gevestigd en doordat beide 

scholen gebouwen en diensten delen, kon de internationale 

school snel met een volledig aanbod komen. 

De school is bedoeld voor kinderen van buitenlanders of voor 

kinderen die voor een lange tijd naar het buitenland vertrekken. 

Het onderwijs gebeurt in het Engels. De school gebruikt het 

International Primary Curriculum (IPC) dat in meer dan hon-

derd internationale scholen met succes is toegepast. Basis 

zijn projecten: rond een bepaald onderwerp wordt vier tot 

acht weken gewerkt en elk project heeft eigen doelstellingen 

en activiteiten. Doel is dat de kinderen niet alleen kennis 

verwerven maar ook persoonlijke en sociale vaardigheden 

ontwikkelen. 

Dankzij de steun van de vier partners ligt het inschrijvings-

geld veel lager dan gewoonlijk. Voor personeelsleden van  

de UGent zijn er bijkomende kortingen of tussenkomsten.

 

Meer informatie: ww.isg-ghent.org 

en bij Kathrien.Verhanneman@UGent.be

UGent mee aan basis  
van nieuwe  

internationale school
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Binnen de UGent wordt heel wat  

boeiend wetenschappelijk onderzoek 

verricht. Maar de kennis die dat  

oplevert omzetten in een commerciële 

en/of maatschappelijke meerwaarde, 

blijkt niet eenvoudig. Het Industrieel  

Onderzoeksfonds (IOF) geeft onder-

zoeksprojecten meer ruimte om uit  

te groeien tot een succesverhaal.

Auteur: Michiel Rombauts | Fotograaf: Bennie De Meulemeester

Industrie en 
onderzoek 

gaan een alliantie
aan in het IOF

multidisciplinaire valorisatieconsor-

tia. Onderzoeksgroepen met kennis 

en expertise in verwante domeinen 

kunnen samen zo’n consortium 

oprichten. Heeft het een groot 

valorisatiepotentieel? Dan wordt 

het consortium erkend door de 

IOF-raad. Vervolgens kan het een 

gespecialiseerde mandaathouder 

aanwerven. De andere Vlaamse 

universiteiten erkennen dit model 

als de meest doeltreffende aanpak.” 

Op dit moment zijn er twintig con-

sortia, met elk gemiddeld tachtig 

wetenschappers. Ze zijn actief in tal 

van disciplines: farmaceutica, ICT, 

biotechnologie, materialen, energie 

en ecologische technologie, voeding, 

elektronica en de medische wereld. 

Mandaathouders  
wijzen de weg
Binnen de consortia stelde de 

UGent IOF-mandaathouders aan, 

die veelal uit de industrie komen. 

Vandaag zijn het er 22. “Hun grote 

kracht is dat ze fysiek aanwezig 

zijn in de consortia en niet op een 

opgericht. Daar ontmoeten de  

onderzoekers collega’s en geïnte-

resseerde ondernemers en inves-

teerders”, legt Ingrid Merchiers uit. 

Zij is coördinator van het IOF  

en secretaris van de IOF-raad.

Multidisciplinaire 
onderzoeksgroepen
Het geld in het IOF komt van de 

Vlaamse overheid. Elke universiteit 

krijgt op basis van haar prestaties 

op valorisatievlak een deel van de 

totale koek – binnenkort 19 miljoen 

euro. Luc Moens: “Dertig procent 

van onze ‘toelage’ moet naar man-

daten gaan, de rest mogen we naar 

eigen goeddunken besteden aan 

projecten en aan de organisatie 

van ons valorisatiebeleid.” De UGent 

koos voor een gedecentraliseerde 

aanpak. Het gevaar bestond im-

mers dat het IOF alleen gebruikt zou 

worden om verdienstelijke postdocs 

een plaats en wat middelen te 

bezorgen in hun onderzoeksgroep. 

“Daarom hebben we een uniek 

model uitgewerkt, dat uitgaat van 

“De valorisatie van onderzoek en 

innovaties is een belangrijk thema. 

Maar de weg van vernieuwend 

idee naar concrete realisatie – zeg 

maar een licentie, gespecialiseerde 

dienst, onderzoekscontract of spin-

off – is vaak lang en duur. Daarom 

ondersteunen we valorisatiepro-

jecten financieel en structureel via 

het IOF. Zo dichten we de kloof met 

het bedrijfsleven,” vertelt vicerector 

Luc Moens, tevens voorzitter van 

de IOF-raad. Die raad werd begin 

2005 samengesteld, enkele maan-

den na de oprichting van het IOF. 

Het fonds sluit naadloos aan bij de 

andere pijlers van het universitaire 

valorisatiebeleid. Dat is in de eerste 

plaats UGent TechTransfer. Die 

centrale dienst stimuleert en bege-

leidt de overdracht van innovatieve 

kennis en technologie vanuit de uni-

versiteit naar de industrie. “Maar  

daarnaast investeren we met 

andere partners in spin-offs via het 

QBIC Fund. En dan is er nog Gent BC, 

het platform dat de UGent samen 

met de stad en de provincie heeft 
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Bij welk valorisatieconsortium 

zijn jullie actief?

Arnouts: “PROVAXS (°2006). Ons 

onderzoek richt zich vooral op de 

manieren waarop virussen, bacte-

riën en parasieten interageren met 

het afweersysteem van mens en 

dier. Op basis van die inzichten ont-

wikkelen we vaccins en medicijnen 

om infectieziekten te voorkomen 

of genezen. Binnen PROVAXS bun-

delen we de krachten van twaalf 

laboratoria uit de humane genees-

kunde en de diergeneeskunde, de 

farmacie en de bio-ingenieurswe-

tenschappen. 

Vansteenkiste: “Bij het beeldvorming-

consortium HyCT, wat staat voor  

Hybrid Computed Tomography, 

ontwikkelen we sinds 2007 scan-

ners en beeldvormingssoftware 

voor heel wat toepassingen.  

De bekendste is de medische 

X-stralen scanner, maar het gaat 

net zo goed om toestellen voor 

bodem- en plantonderzoek en gas-

leidinginspecties.” 

Hoe zijn jullie mandaathouder 

geworden?

Vansteenkiste: “In 2009 ben ik 

binnen de UGent doorgestroomd 

naar het IOF, uit interesse voor de 

projecten met de industrie die toen 

liepen. Ik ben een voorstander van 

het systeem met consortia, want 

het stimuleert samenwerking op 

verschillende niveaus. Zowel tussen 

het valorisatiebeleid ten goede. 

“Wanneer een bedrijf een licentie 

neemt op een innovatie of een 

spin-off opkoopt, vloeien die op-

brengsten deels terug naar de ba-

sis. Het grootste deel gaat recht-

streeks naar de onderzoekers en 

de laboratoria. Met de rest onder-

steunen we de valorisatieketen 

– onder meer via een centraal 

valorisatiefonds – en financie-

ren we ons aandeel in het QBIC 

Fund”, vertelt Luc Moens. Uit de 

cijfers blijkt dat het systeem met 

consortia vruchten afwerpt en 

een duidelijke groei veroorzaakt. 

Ingrid Merchiers: “De meeste 

valorisatieprojecten binnen de 

UGent ontstaan in de consortia. 

De cijfers liegen niet: de helft 

van het zelfstandig academisch 

personeel is intussen lid van zo’n 

consortium. Bovendien is het 

aantal contracten met bedrijven 

verdubbeld sinds 2008 en steeg 

ook het aantal octrooien aanzien-

lijk. Tegenwoordig zien jaarlijks vijf 

tot tien spin-offs het levenslicht. 

Enkele jaren geleden waren dat 

er amper een tweetal. De UGent 

is ook de enige universiteit die 

haar aandeel bij de verdeling van 

de IOF-middelen systematisch 

vergroot.” Het is duidelijk: de toe-

komst is verzekerd. Maar hoe zal 

die eruitzien? “De overheid reali-

seert voorlopig haar voornemen 

niet om de IOF-middelen drastisch 

te verhogen. De UGent heeft nog 

een enorm groeipotentieel en we 

moeten zorgen dat we onze valo-

risatieopbrengsten ook gebruiken 

om deze groei te ondersteunen. 

We willen ons bovendien toeleg-

gen op maatschappelijke valorisa-

tie. Vandaag gaat het vooral over 

economische valorisatie, maar de 

UGent produceert veel kennis die 

de maatschappij op tal van manie-

ren ten goede kan komen”, besluit 

vicerector Luc Moens. 

of andere centrale dienst werken. 

Ze zien wat er beweegt en helpen 

veelbelovende ideeën op weg. 

Bovendien stimuleren ze onder-

zoekers om tijdens hun onderzoek 

aan de mogelijke valorisatie te 

denken en bouwen ze een netwerk 

uit binnen de industrie. Eigenlijk zijn 

ze de schakel tussen onderzoeks-

projecten en hun economische of 

maatschappelijke uitwerking”, aldus 

Ingrid Merchiers (meer hierover 

in “Wij slaan een brug met het 

bedrijfsleven”). Elk jaar lanceert 

het IOF drie projectoproepen. Of 

een project geld krijgt en hoeveel, 

wordt bepaald door de IOF-raad. 

Luc Moens: “Die bestaat uit ver-

tegenwoordigers van de UGent, 

de Gentse hogescholen en het 

bedrijfsleven. Samen beoordelen 

ze het valorisatiepotentieel van een 

project. Het IOF financiert geen 

fundamenteel onderzoek. Er moe-

ten dus concrete ideeën of innova-

ties aan de basis liggen die kunnen 

leiden tot een toepassing met 

een maatschappelijke waarde.” 

Naast die financiële steun krijgen 

onderzoekers ook advies, bv. over 

de bescherming van intellectueel 

eigendom. Daar staat wel een 

kritische opvolging van het project 

tegenover. Ingrid Merchiers: “Net 

als in de industrie moeten onze 

onderzoekers periodieke mijlpalen 

halen. Tijdens en na het project 

rapporteren ze de vorderingen aan 

de IOF-raad. Indien nodig sturen we 

bij of wordt een project stopgezet.”

Loon naar werken
De economische meerwaarde die 

projecten opleveren, komt ook 

 “Wij slaan de 
brug met het 
bedrijfsleven”
Twee IOF-mandaathouders getuigen

Welke rol spelen de IOF-mandaathouders 

in het valorisatieproces en welke uitdagingen 

liggen op hun pad? Dr. ir. Sven Arnouts en 

dr. Ewout Vansteenkiste getuigen van op 

de eerste rij.
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ven. Zo halen we de banden met de 

industrie aan.”

Wat zijn de grootste 

hinderpalen in het 

valorisatietraject?

Arnouts: “Geld! Zo’n traject is duur 

en vaak volstaat de IOF-financiering 

niet. Dan is het zaak om geld uit 

verschillende ‘potjes’ te bundelen: 

het IOF, het IWT, de FOD Volks-

gezondheid, de industrie …”

Vansteenkiste: “Een onderzoeks-

team samenhouden is ook niet 

eenvoudig. Zodra er grote bedra-

gen mee gemoeid zijn, wordt het 

traject langer. En dan bestaat het 

risico dat de onderzoekers in de 

tussentijd weggeplukt worden of 

zich op een ander onderzoek rich-

ten. Daar is dus nog werk aan de 

winkel.” 

Is er veel overleg met andere 

consortia en mandaathouders?

Vansteenkiste: “Elk kwartaal zitten 

we samen met alle mandaathou-

ders van de UGent. En soms star-

ten consortia samen een project 

op. We werken dus niet op een 

eiland.”

Arnouts: “We proberen het univer-

sitaire niveau te ontstijgen en zoe-

ken raakvlakken tussen de consor-

tia en projecten in Vlaanderen. Zo 

kunnen we de beschikbare fondsen 

efficiënter inzetten en onze exper-

tise bundelen. Begin juli zijn in  

Brussel alle IOF-mandaathouders 

van de verschillende universiteiten 

voor het eerst samengekomen. 

Het doel was om elkaar en el-

kaars projecten beter te leren 

kennen. We willen er een jaarlijks 

evenement van maken, zodat we 

eenvoudiger best practices kun-

nen uitwisselen. Waar moet het 

valorisatiebeleid in Vlaanderen op 

(middel)lange termijn naartoe? Ook 

daarover willen we samen brain-

stormen.” 

dagen later sta je op een congres 

te netwerken met onderzoekers of 

bedrijfsleiders. Deze job is de ideale 

tussenschakel tussen de academi-

sche en de bedrijfswereld.”

Arnouts: “We begeleiden het hele 

valorisatieproces van bij het begin 

en zien het vorm krijgen. We kijken 

welke veelbelovende ideeën binnen 

de consortia kunnen uitgroeien tot 

een industriële toepassing. Zit er 

een octrooi in? Dan onderzoeken 

we de valorisatiemogelijkheden 

samen met UGent TechTransfer 

en de onderzoeker. De volgende 

stap is de octrooiaanvraag voor-

bereiden en zo snel mogelijk een 

commerciële partner vinden. Als 

dat lukt en er vloeit een licentie of 

spin-off uit voort, dan geeft dat na-

tuurlijk veel voldoening.”

Hoe zichtbaar is jullie werk?

Arnouts: “Binnen de universiteit 

werken we eerder achter de scher-

men, want de onderzoekers blijven 

de drijvende kracht. Wij nemen hun 

project niet over, maar proberen de 

overgang naar een (commerciële) 

toepassing vlot te laten verlopen. 

Door alles op het vlak van intellec-

tueel eigendom, contracten, licen-

ties … te stroomlijnen bijvoorbeeld.”

Vansteenkiste: “In de buitenwereld 

treden we meer op de voorgrond. 

Vaak zijn wij immers het aan-

spreekpunt voor een industrieel 

project. We slaan de brug met het 

bedrijfsleven en proberen tegelijk 

onze troeven te promoten. Zo or-

ganiseren we opleidingsdagen en 

miniconferenties. Of trekken we 

met andere consortia langs bedrij-

de onderzoekers onderling als  

met het bedrijfsleven. Vooral wat 

dat laatste betreft was in Vlaande-

ren dringend een inhaalbeweging 

nodig.”

Arnouts: “In 2006 ben ik als een 

van de eerste mandaathouders 

aan de slag gegaan. Als onder-

zoeksmanager bij een bedrijf werk-

te ik al een tijd in het grensgebied 

tussen academisch onderzoek en 

industrie. Toen mijn job commer-

ciëler werd, besloot ik om terug te 

keren naar de basis: onderzoek.”

Wat maakt deze job zo 

boeiend?

Vansteenkiste: “De afwisseling. De 

ene dag bereid je contracten voor, 

de volgende ga je op bezoek bij 

bedrijven of het IWT. En een paar 
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 10 Dirk Frimout  
is eregast aan de UGent  

tijdens de Space Week

In het beroemde jaar 1958 – toen 

Brussel opgefleurd werd met ne-

gen glanzende bollen en de halve 

wereld hier neerstreek voor de 

Wereldtentoonstelling – begon 

de jonge Dirk Frimout (intussen is 

hij 71) aan zijn ingenieursstudie 

aan de Gentse universiteit. “Dat 

was een hele fijne tijd, maar er 

moest vooral gestudeerd worden. 

Wie ingenieur wil worden, moet 

hard werken. Dat was toen zo en 

het klopt nog altijd. Die jaren heb-

ben me veranderd als mens: toen 

ik begon, was ik nog een echte 

scholier (hoewel ik al een tijdje op 

kot zat), toen ik afstudeerde, was 

in de ruimte, de eerste ruimtewan-

deling, de eerste communicatie-

satellieten, … Mijn liefde voor de 

ruimte is toen ontstaan.”

In de jaren na zijn ingenieurs studie 

haalde Dirk Frimout nog een  

doctoraat in de toegepaste fysica 

aan de UGent en volbracht hij een 

postdoctoraat aan de universiteit 

van Colorado in de VS. Daarnaast 

werkte hij voor het Belgisch  

Instituut voor Ruimte-Aeronomie 

(BIRA), een pas opgericht weten-

schappelijk instituut dat atmo-

sferisch onderzoek verrichtte met 

gebruikmaking van ruimte-expe-

rimenten. “Ik was – en ben – een 

ik klaar voor het echte leven, met 

een enorme dosis kennis op zak. Ik 

had me gespecialiseerd in elektro-

nica, een kennisveld dat toen in zijn 

kinderschoenen stond. Wij hebben 

het begin van de transistor nog 

meegemaakt!” (lacht) 

In die jaren kwam ook de ruimte-

vaart in een stroomversnelling 

terecht. “Ik herinner me nog goed 

het moment toen de eerste satel-

liet werd gelanceerd: ik zat nog op 

het Atheneum en volgde alles op 

de voet, met mijn kortegolfradio.  

Tijdens mijn jeugd ging het in de 

ruimtevaart van de ene mijlpaal 

naar de andere: de eerste vluchten 

Het is precies twintig jaar geleden  

dat UGent-alumnus en astronaut  

Dirk Frimout als eerste Belg naar de 

ruimte trok. Eind september komen hij 

en zijn volledige crew naar de UGent 

tijdens de Belgische Space Week, een 

organisatie van de Euro Space Society. 

Wij gingen bij hem alvast even polsen: 

over zijn studententijd en zijn ruimtetijd, 

over verleden en toekomst.  

Auteur: Stefanie Van den Broeck | Fotograaf: Nic Vermeulen
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wetenschapper in hart en nieren, 

dus dat was een fantastische 

werkplek.” Maar in 1977 kreeg 

de carrière van de toekomstige 

astronaut een plotse wending. “De 

Europese Ruimtevaartorganisatie 

ESA zocht wetenschappers die 

naar de ruimte wilden. Ik heb me 

meteen kandidaat gesteld, want 

het leek me fantastisch om astro-

naut te zijn. Al heb ik wel eventjes 

geduld moeten oefenen: pas na 

vijftien jaar, in 1992, kon ik eindelijk 

vertrekken. Die vertraging had veel 

te maken met het tragische onge-

luk van het ruimteveer Challenger. 

Maar geloof me: het was het wach-

ten waard. (glimlacht) Zelfs als ik 

nooit in de ruimte geraakt zou zijn, 

zou ik het opnieuw doen. Ik kwam in 

een internationaal en intellectueel 

milieu van astronauten terecht, 

wat op zich een grote verrijking 

voor mij was.”

Duur toegangsticket
Op 24 maart 1992 was het zover: 

de spaceshuttle Atlantis was klaar 

voor missie ATLAS-1 (Atmospheric 

Laboratory for Applications and 

Science), een conglomeraat van 

twaalf experimenten die de atmo-

sferische interactie tussen zon en 

aarde moesten bestuderen. Het 

ruimteveer had zeven astronauten 

aan boord: zes Amerikanen en één 

Belg. “Ik voerde verschillende we-

tenschappelijke experimenten uit”, 

vertelt de Belg in kwestie. “De ruimte 

is een perfecte proeftuin voor de 

fysica. Maar wat ik me vooral her-

inner zijn de uitzichten. Als je de 

aarde ziet vanop zo’n afstand, kijk 

je met een andere blik naar de din-

gen. Ik zie die beelden nog elke dag 

voor me.” 

“Voor mij was het een droom die 

uitkwam. Daarom begrijp ik ook de 

Ook psychologen en juristen zijn welkom  
in de Master of Space Studies
Tijdens de academische zitting aan de UGent komt in het Space-Week-debat  

ook Maarten Baes aan het woord, professor in de sterrenkunde. Behalve aan  

studenten Fysica en Sterrenkunde geeft Maarten Baes ook les aan studenten  

van de Master of Space Studies, een gezamenlijke opleiding van de UGent en  

de KU Leuven. Het is over die opleiding dat zijn bijdrage zal gaan.

Wat moeten we ons voorstellen bij een Master of Space Studies?

“Een heel brede opleiding, waarbij we vanuit verschillende invalshoeken naar de 

ruimte kijken. Ze bestaat uit drie modules: één puur wetenschappelijke, één over 

(toegepaste) ruimtetechnologie en één over jurisdictie en management. We ver-

welkomen dus studenten uit alle mogelijke richtingen: niet alleen ingenieurs, maar  

bijvoorbeeld ook psychologen, juristen en sportwetenschappers. Ik vind het heel  

boeiend dat mensen uit totaal verschillende richtingen worden samengebracht  

met één doel voor ogen.” “Het is de diversiteit die de Master of Space Studies zo 

interessant maakt. Het draait om veel meer dan alleen bemande ruimtevaart.  

Zo worden heel wat medische experimenten uitgevoerd in de ruimte. En uiteraard 

hebben we allemaal een gsm en een gps in huis. Die ‘vanzelfsprekende’ gebruiks-

voorwerpen zouden niet bestaan zonder de ruimtevaart.”

Hoe is de opleiding praktisch opgevat?

“Alle masterstudenten beginnen samen en krijgen enkele inleidende vakken. Als  

je space manager wil worden, moet je niet alle technische aspecten beheersen, 

maar je moet wel een basis hebben. In het tweede deel van de opleiding kan men 

zich dan specialiseren in één deelaspect.”

Heeft een master in Space Studies zicht op een mooie carrière?

“De opleiding is in ieder geval ontstaan op vraag van de ruimtesector zelf. Die is 

gaan boomen in de jaren vijftig en zestig, veel van de pioniers zijn intussen dus met 

pensioen. Er is op dit moment een grote nood aan hoogopgeleide mensen. Ik weet 

bv. dat er al enkele studenten bij de ESA aan de slag zijn.” “Maar vergis je niet: hier 

worden geen astronauten opgeleid. Wie ooit zelf naar de ruimte wil, kan deze oplei-

ding wel volgen, maar voor de rest heb je vooral een stevige portie geluk nodig.  

In 2008 heeft de ESA nog eens een oproep gedaan: de organisatie had zes astro-

nauten nodig. Dan zijn er natuurlijk duizenden geïnteresseerden, uit heel Europa. 

Helaas is er toen geen Belg door de selectie geraakt. (glimlacht) Maar we hebben 

niet te klagen: als klein landje hebben we toch maar mooi twee astronauten, allebei 

uit Gent dan nog: Dirk Frimout en Frank De Winne. De eerste heeft oorspronkelijk 

aan de UGent gestudeerd, beiden zijn er eredoctor, en Frank De Winne is gast-

docent in de Master of Space Studies. Een mooi UGent-palmares, toch?”
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Wat brengt de toekomst?
The sky is the limit. Zeker wat de 

ruimtevaart betreft. “Er zijn nog 

heel wat grote uitdagingen voor 

de komende decennia. Zal de be-

mande ruimtevaart even belangrijk 

blijven als vroeger? Ik denk van wel. 

Als we binnenkort eindelijk een mis-

sie naar Mars sturen, dan moeten 

er wel mensen mee. Robots kun-

nen veel, maar snel reageren op 

problemen niet. Het signaal vanop 

Mars zal pas met een dik kwartier 

vertraging de aarde bereiken, dus 

hebben we ook mensen nodig om 

ter plaatse te kunnen werken.” 

Maar wat te denken van menselijke 

kolonies op Mars, zoals sommigen 

voorspellen? Dirk Frimout heeft er 

zijn twijfels over. “Misschien komen 

er in de toekomst wel laboratoria. 

Maar echt op Mars gaan wonen, 

dat is toch andere koek. Stel je 

voor dat er kinderen geboren wor-

den: kunnen die dan zomaar terug 

naar de aarde? Of begeeft hun 

hart het dan, door het verschil in 

zwaartekracht? En er zijn ethische 

kwesties die we moeten overwe-

gen. Maar goed, daar is nog wel 

even tijd voor.” (glimlacht) 

technischer, er is een grote nood 

aan goede ingenieurs en weten-

schappers. Maar het is niet een-

voudig om jongeren te motiveren 

voor zo’n studie. De ruimtevaart is 

dan een mooie invalshoek: hoeveel 

kinderen dromen er niet van om 

astronaut te worden? Onlangs 

raakte ik nog aan de praat met een 

enthousiaste vader, die vertelde 

dat zijn zoon een interview met mij 

had gelezen en daardoor de weten-

schapsmicrobe te pakken had 

gekregen. Dat vind ik fantastisch! 

Toen ik zelf zo’n jongetje was – zes-

tig jaar geleden – was ruimtevaart 

een ver-van-mijn-bed-show. Maar 

wij hebben bewezen dat alles kan, 

als je maar hard genoeg probeert.”

“Ik wil niet beweren dat al onze 

Vlaamse jongeren astronauten 

moeten worden, maar de astrono-

mie bestrijkt een hele resem disci-

plines: geneeskunde, mechanica, 

biologie, geologie,… om er maar en-

kele te noemen! Tijdens de Space 

Week trekken we door het hele 

land om iedereen warm te maken 

voor de wetenschap. Ook aan de 

UGent wordt er een activiteit geor-

ganiseerd (op 27 september, zie 

kader). En natuurlijk geeft het me 

een warm gevoel om te kunnen 

terugkeren naar ‘mijn’ universiteit.”

aantrekkingskracht van het ruim-

tetoerisme. Dat zal altijd erg duur 

blijven, maar ik denk dat je ook 

altijd mensen zult vinden die er veel 

voor willen betalen. Gelukkig heb ik 

zelf dat dure ‘toegangsticket’ kun-

nen omzeilen. (lacht) Ik heb al met 

enkele ‘ruimtetoeristen’ gesproken 

en ze zijn altijd razend enthousiast. 

Terecht: het is de mooiste reis die 

je kunt maken!”

Na de missie Atlas-1 landde Dirk 

Frimout weer met beide voeten op 

de grond. “Mijn hele loopbaan had in 

het teken van dat ene doel gestaan 

en toen was mijn droom ineens ge-

realiseerd. Tja, wat nu? Eigenlijk had 

ik best terug naar het laboratorium 

gewild. Maar plots was ik niet meer 

gewoon Dirk Frimout, maar ‘de eer-

ste Belg in de ruimte’. Iedereen ver-

wachtte dat ik een soort ambassa-

deursrol zou opnemen. Begrijpelijk: 

ik had een prachtige kans gekregen, 

dat brengt verantwoordelijkheden 

mee.” 

En dus probeert Dirk Frimout 

sindsdien iedereen warm te ma-

ken voor de ruimtevaart, zoals nu 

tijdens de Space Week. “Ik heb 

aan de crew van toen voorgesteld 

om ‘onze’ twintigste verjaardag 

in België te vieren. Ze vonden dat 

allemaal fantastisch. We hebben 

elkaar de afgelopen decennia niet 

zo vaak gezien, dus het eerste  

halfuur is wat onwennig. Maar  

na een tijdje lijkt het alsof we altijd 

samen zijn gebleven. Al die jaren 

van intensieve training, dat schept 

een ongelofelijke band.”

Ver-van-mijn-bed-show
Dirk Frimout weet heel goed waar-

om hij de taak van ruimteambas-

sadeur met zoveel passie opneemt. 

“Onze wereld wordt almaar  

“De beelden uit de ruimte 
flitsen nog dagelijks  

door mijn hoofd”

Space Week aan de UGent:
Ontmoet Dirk Frimout  
en de crew van Atlas 1!
De Belgische Space Week 2012 vindt plaats van 24 tot 28 september. 

Met dit initiatief wil de Euro Space Society jongeren uit het hele land 

warm maken voor de wetenschap via lezingen, debatten en andere 

activiteiten over het thema ruimtevaart. 

Op donderdag 27 september 2012 heeft aan de UGent een acade

mische zitting plaats, waar Dirk Frimout en de crew van de ruimte

missie Atlas 1 uit 1992 aanwezig zullen zijn. 

Voor de lezers van ‘Universiteit Gent’ zijn dertig plaatsen  
gereserveerd. Snel inschrijven is de boodschap! Dat kan via deze 

link: www.UGent.be/spaceweekmagazine.

Voor meer informatie over de Space Week:  

www.spaceweek2012.com.



R E S T A U R A N T  -  B R A S S E R I E

De Graslei

Restaurant De Graslei gelegen op het mooiste 

plekje van Gent. Achter gevel nummer 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

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

www.restaurantdegraslei.be

2012–2013
Il faut cultiver notre jardin — Voltaire
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Boek nu uw 
tickets en abonnementen 
voor het nieuwe seizoen.

Hernemingen van  
eigen werk in eigen huis 
Brief aan mijn rechter  
Een bruid in de morgen 
Gif  
God van de slachting 
Hans en Grietje  
Kinderen van de zon 
Krapps laatste band   
Nero 
Olifant Jezus   
Tien geboden 
Zus van

En een heleboel 
gastvoorstellingen!

Nieuwe producties 

Candide 
Een lolita 
Kleine dagen  
Salaud 
Africa
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Werkgevers 
engageren 

liever Jonas  
dan Okan

Discriminatie bemoeilijkt  
de overgang van school  

naar werk voor  
Turkse schoolverlaters 

Onderzoek van UGent’ers Stijn Baert en  

Bart Cockx (vakgroep Sociale Economie), in  

samenwerking met studenten Cora Vandamme 

en Niels Gheyle, levert het bewijs van wat al 

lang wordt vermoed: werkgevers deinzen er 

in ons land niet voor terug om werkzoekende 

allochtonen te discrimineren. Laag opgeleide 

schoolverlaters van Turkse afkomst moeten  

daarom 3,5 keer meer moeite doen dan 

Vlaamse om uitgenodigd te worden voor een 

sollicitatie gesprek voor een niet-knelpuntberoep.

Auteur: Koen Lauwereyns | Fotograaf: Nic Vermeulen

V.l.n.r.: Cora Vandamme, 
Stijn Baert en Bart Cockx
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Info p 
p Prof. Bart Cockx (rechts)
 Vakgroep Sociale Economie
 Tel. 09 264 34 81
 Bart.Cockx@UGent.be
p Stijn Baert (midden)
 Vakgroep Sociale Economie
 Tel. 09 264 34 81
 Stijn.Baert@UGent.be

“Afwisselend koppelden we aan de 

typebrieven een Vlaamse en Turks 

klinkende naam”, verduidelijkt Cora 

Vandamme. “Als laaggeschoolden 

solliciteerden Jonas en Okan voor 

de knelpuntberoepen industriële 

schoonmaker en televerkoper en 

voor de niet-knelpuntberoepen  

administratief medewerker, hand-

arbeider verpakking en hulparbei-

der productie. Voor de hoogge-

schoolde functies stelden ze zich 

kandidaat als professionele ba-

chelors in het bedrijfsmanagement. 

Enerzijds stuurden ze hun sollicita-

tiebrief voor de knelpuntberoepen 

accountant, logistiek planner, 

expediteur en douanedeclarant en 

anderzijds voor de niet-knelpunt-

beroepen in de sectoren financie- 

en assurantiewezen, rechtspraktijk 

en marketing.”

Correspondentieonderzoek
De UGent-studenten Cora Vandam-

me en Niels Gheyle stonden in het 

kader van hun masterproef in voor 

de dataverzameling en lieten zich 

inspireren door buitenlands cor-

respondentieonderzoek. Ze stelden 

daarvoor twee gelijkaardige sjablo-

nen van fictieve cv’s en motivatie-

brieven op, die werden opgesteld 

volgens de eisen in 382 vacatures 

voor startersjobs.

“Het voordeel van deze methode is 

dat enkel de gecontroleerde inhoud 

van de brief bepalend kan zijn voor 

de selectie”, aldus Cora Vandamme. 

“Er is ooit onderzoek gebeurd met 

fictieve sollicitanten die effectief 

naar een gesprek gingen, maar  

de wetenschappelijke controle  

is in dat geval bijna onmogelijk. 

Tijdens een persoonlijk contact  

zijn er veel te veel factoren die je 

niet kan meten.”

“We focusten ons op jobs voor 

schoolverlaters omdat dit een 

bijzonder kwetsbare groep is”, 

aldus professor Bart Cockx. “Hun 

jonge leeftijd en hun gebrek aan 

ervaring speelt in hun nadeel. 

Eerder onderzoek heeft bovendien 

aangetoond dat de moeilijkheden 

die ze ondervinden om aan een 

eerste job te geraken een litteken 

kan nalaten dat twintig jaar later 

nog steeds een effect kan hebben 

op hun beroepsleven. We testten 

daarnaast de hypothese dat voor 

hooggeschoolde jobs en voor knel-

puntberoepen minder discriminatie 

te vinden zou zijn. Een werkgever 

ondervindt immers direct nadeel 

van dat soort kieskeurigheid. Als 

enkel autochtone kandidaten in 

aanmerking komen, zal de zoek-

tocht naar een geschikte kandidaat 

immers nog langer duren.”

Een snelle blik op de werkloos-

heidscijfers leert dat op de ar-

beidsmarkt niet iedereen met 

gelijke wapens strijdt. Over de 

volledige beroepsbevolking is de 

werkloosheidsgraad 6,3% voor 

personen met de Belgische natio-

naliteit en 15,6% voor personen 

met een andere nationaliteit. Er 

gaapt met ander woorden een 

diepe kloof tussen allochtone en 

autochtone werkzoekenden. Alleen 

wisten we bij gebrek aan onder-

zoeksgegevens niet wat de oor-

zaak van die ongelijkheid was. 

“De werkloosheid van allochtonen 

is in ons land veel hoger dan voor 

hun autochtone collega’s”, zegt 

doctorandus Stijn Baert. “Zeker 

wat de schoolverlaters betreft, 

behoort het verschil in België tot 

de hoogste van alle OESO-landen 

(Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling). 

Nochtans beschikt ons land over 

een uitgebreide en recent aange-

paste antidiscriminatiewetgeving 

en werden er in het verleden tal-

rijke beleidsinitiatieven genomen 

die de integratie van allochtonen 

op de arbeidsmarkt moeten sti-

muleren. Op basis van deze vast-

stellingen alleen konden we echter 

niet besluiten dat discriminatie 

de oorzaak van de ongelijkheid is. 

Die kon perfect een gevolg zijn van 

verschillen in menselijk kapitaal, 

de sollicitatievaardigheden of door 

verschillen in de voorkeuren.  

We moesten bijgevolg een onder-

zoeksmethode vinden die ondub-

belzinnig de vinger kon leggen op 

discriminatie.”

Een omstreden methode?
Het ethische aspect van dit soort onderzoek is 

al vaak het onderwerp geweest van discussie.

“Er is onenigheid of het geoorloofd is om via 

fictieve cases informatie te bekomen”, zegt 

professor Cockx. “Je kan het als een vorm van 

bedriegerij zien. Door het insturen van fictieve 

sollicitaties, veroorzaken we bovendien over

last bij de werkgever. In dit geval hebben we 

echter geoordeeld dat het wel degelijk een 

ethisch verantwoorde manier is om iets te 

weten te komen over een belangrijk sociaal fe

nomeen. Bovendien is het tijdverlies dat we de 

verschillende selectieverantwoordelijken heb

ben berokkend eerder klein. Het beperkte zich 

tot het lezen van de brief en het bepalen of de 

kandidaat geschikt was of niet. Zodra de werk

gever probeerde contact op te nemen, kreeg 

hij een bericht dat de sollicitant niet langer ge

interesseerd was in de vacature, omdat hij was 

ingegaan op een andere jobaanbieding. Ons 

onderzoek beperkte zich op die manier tot de 

allereerste fase van de sollicitatieprocedure.”
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“Onderzoek zoals wij nu  
hebben uitgevoerd, kan door 
de overheid perfect aangewend 
worden om zondaars te 
detecteren” 
Bart Cockx

van vergrijzing is het verspillen van 

arbeidspotentieel absoluut onaan-

vaardbaar. Het nauwgezet opspo-

ren en streng bestraffen van elke 

vorm van etnische arbeidsmarkt-

discriminatie, in het bijzonder  

tegenover schoolverlaters, is  

dan ook noodzakelijk.”

“Wat de reden voor de discrimi-

natie is, kunnen we uit onze stu-

die niet afleiden”, zegt Stijn Baert. 

“Nederlands onderzoek heeft 

echter geleerd dat voor selectie-

verantwoordelijken het aanwer-

ven van een allochtone kandidaat 

gelijkstaat met het binnenhalen 

van een risico. Enerzijds omdat 

ze hun productiviteit onvoldoende 

kunnen inschatten en anderzijds 

omdat ze vrezen dat hun komst 

onrust op de werkvloer mee zal 

brengen.”

Goede voorbeelden 
benadrukken
De onderzoekers doen meteen een 

aantal suggesties. “Het juridische 

kader om discriminatie te bestraf-

fen is voorhanden”, zegt Bart 

Cockx. “Het komt er nu voor de 

overheid op aan om arbeidsmarkt-

discriminatie actief te gaan opspo-

ren. Onderzoek zoals wij nu hebben 

uitgevoerd, kan door de overheid 

perfect aangewend worden om 

zondaars te detecteren. Eenmaal 

de typebrieven geschreven zijn, 

hoeft het niet veel tijd en energie 

te kosten om op geregelde tijdstip-

pen steekproeven te doen. Er moet 

daarnaast echter veel meer aan-

dacht worden besteed aan de sen-

sibilisering van werkgevers en het 

benadrukken van succesverhalen. 

Ten slotte moet ook het onderwijs 

meer aandacht besteden aan het 

fenomeen. Discriminatie is blijkbaar 

zo diep geworteld dat we er van 

jongsaf aan aan moeten werken 

om het uit te roeien.” 

zijn. Wie hoog opgeleid is en sol-

liciteert voor een knelpuntberoep 

ondervindt omzeggens geen dis-

criminatie meer.”

“Werkgevers zullen discrimineren 

zolang het mogelijk is”, besluit 

professor Cockx. “Als er voldoende 

kandidaten zijn voor een vacante 

post, zullen ze hun etnische voor-

keur duidelijk laten meespelen.  

Die cijfers tonen met andere woor-

den ondubbelzinnig aan dat er  

voor Turkse schoolverlaters een  

reëel probleem is. Als littekeneffec-

ten effectief een rol spelen op  

onze arbeidsmarkt, zal discrimina-

tie bij de transitie van school naar 

werk bovendien ook op latere leef-

tijd nefaste gevolgen hebben, zelfs 

al zou er dan geen discriminatie 

meer zijn. ”

“Door de toename van het aantal 

antidiscriminatiewetten zou je kun-

nen verwachten dat discriminatie 

anno 2012 nog amper voorkomt 

op onze arbeidsmarkt maar uit 

deze studie blijkt dat niet zo te zijn”, 

vat Cora Vandamme samen. “Zo 

lang er ruimte blijft om te discri-

mineren, zo lang er daadwerkelijk 

gediscrimineerd wordt.”

Economische schade
“Naast het persoonlijke nadeel  

dat allochtone jongeren onder-

vinden en het onethische aspect 

van discriminatie is het evident dat 

als je mensen de kans ontneemt 

om vaardigheden te ontwikkelen 

en ervaring op te doen dit ook een 

verlies betekent aan economische 

meerwaarde”, zegt Bart Cockx. 

“De schade wordt nog groter  

als bij een hoge graad van dis-

criminatie allochtone kandidaten 

met een betere kwalificatie ach-

tergesteld worden tegenover 

mensen van autochtone afkomst 

die minder goed zijn. In de context 

“Het enige waarin de sollicitanten 

verschilden, was dus hun naam. 

Voor de rest hadden ze hetzelfde 

scholingsniveau, liepen ze school 

op gelijkaardige instellingen en had-

den ze dezelfde ervaring met stu-

dentenjobs. De brieven zelf waren 

gelijkaardig maar niet identiek. Om 

uit te sluiten dat vormverschillen in 

de brieven toch nog een rol zouden 

kunnen spelen bij de beoordeling 

door de selectieverantwoordelijken, 

koppelden we niet steeds dezelfde 

naam aan dezelfde typebrief. Door 

het in kaart brengen van de mate 

waarin de Vlaamse en de Turkse 

kandidaten uitgenodigd werden 

voor een interview of een andere 

positieve reactie ontvingen, kon-

den we uitspraken doen over het 

belang van discriminatie jegens 

Turkse schoolverlaters in de ar-

beidsmarkt.”

Ruimte om te discrimineren
“De resultaten laten er geen twijfel 

over bestaan”, aldus onderzoeker 

Stijn Baert. “Een Turkse kandidaat 

moet doorgaans drie sollicitaties 

uitsturen om evenveel reactie te 

krijgen als een Vlaamse kandidaat 

die er twee uitstuurt. Bovendien 

merken we dat de discriminatie 

veel bepalender wordt voor laag-

geschoolden die solliciteren voor 

niet-knelpuntberoepen. De Turkse 

kandidaat moet dan 3,5 keer 

meer sollicitaties uitsturen dan 

zijn Vlaamse collega om dezelfde 

reactie te bekomen. Het verschil 

neemt, zoals we hadden vermoed, 

af naarmate de eisen hoger wor-

den en de kandidaten schaarser 
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DE FILMLUnCH – EEn nIEUW InItIAtIEF
Film-Plateau stelt, in samenwerking met KASKcinema 

en het Koninklijk Conservatorium, een nieuw pro-

gramma voor: Middagfilms. Daarin wordt één keer per 

maand een zogenaamde ‘stille film’ vertoond. Maar 

‘stil’ zijn die films nooit geweest, en ze zullen dat ook 

vandaag niet zijn. Studenten van het Koninklijk Conser-

vatorium voorzien de film telkens live van een nieuwe 

soundtrack. Dit jaar staan er twee vertoningen op het 

programma, in 2013 volgen er nog vier. En dan is er 

een buitenbeentje op dinsdag 29 januari 2013, dat 

weliswaar in de reeks past maar ’s avonds wordt ver-

toond. De toegang tot deze voorstellingen is gratis. 

nAjAARSpROGRAMMA
Het tweewekelijkse filmmoment van Film-Plateau staat 

dit academiejaar o.m. in het teken van de relatie  

tussen film en muziek. Met titels als The Jazz Singer, 

West Side Story en een reeks ‘primitieve films’ uit  

de beginperiode van de filmgeschiedenis heeft de  

cinefiele club opnieuw een sterk programma samen-

gesteld met niet te missen klassiekers.

FILMAUtEURS In BEELD
Het vakgebied Theaterwetenschappen pakt dit najaar 

uit met een reeks films van ‘filmauteurs’. Daarmee 

worden zowel cineasten bedoeld die hun persoonlijke 

visie op film hebben uitgedrukt in een eigen filmstijl, als 

cineasten die onze manier van denken over film mee 

hebben bepaald door er uitvoerig over te schrijven.  

Tot op vandaag oefenen zij, dankzij hun essays, invloed 

uit op de mise-en-scène en de montage van films. 

Vrijdag 9 november 12 uur A Page of Madness (1926)
Muzikale begeleiding door Bart Maris (en studenten)

Teinosuke Kinugasa

Vrijdag 21 december 12 uur Histoire de détective (1929)
Muzikale begeleiding door Kris Deprey (en studenten)

Charles Dekeukeleire

Dinsdag 29 januari 20.30 uur Man met de camera (1929)
Met nieuwe soundtrack van Carlos Roos,  
Venezolaans muzikant.

Dziga Vertov

Donderdag 2 oktober 20.30 uur Bronenosets Potemkin (1925)
met live pianobegeleiding

Sergei Eisenstein

Donderdag 30 oktober 20.30 uur Salò o le centoventi giornata di Sodoma (1975) Pier Paolo Pasolini

Donderdag 13 november 20.30 uur Enthuziazm, Simfonija Donbassa (1930) Dziga Vertov

Donderdag 27 november 20.30 uur La passion de Jeanne d’Arc (1928)
met live pianobegeleiding

Carl Theodor Dreyer

Donderdag 11 december 20.30 uur Un condamné à mort s’est échappé (1956) Robert Bresson

Dinsdag 25 september 20.30 uur Otello (1986) Franco Zeffirelli

Dinsdag 23 oktober 20.30 uur Films uit de eerste tijden met live pianobegeleiding 
van huispianist Tom Van der Schueren

Diverse korte films

Dinsdag 6 november 20.30 uur The Jazz Singer (1927) Alan Crosland

Dinsdag 20 november 20.30 uur Fort Apache (1948) Johan Ford

Dinsdag 4 december 20.30 uur West Side Story (1961) Robert Wise & Jerome Robbins

Dinsdag 18 december 20.30 uur Mississippi Burning (1988) Alan Parker

Meer informatie? www.filmplateau.be | info@kaskcinema.be

Praktisch Vertoningen: KASKcinema, Godshuizenlaan 4, Gent

Prijs: 5 euro | 3 euro (studenten, werklozen en 65+) | KASKcinema filmkaart: 40 euro (8 films + 2 gratis)

Film-Plateau
Cinema van niveau aan de universiteit
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Durf denken  
in 140 tekens

1.016 
TWEETS

74 
VOLGEND

3.640 
VOLGERS

Marc De Vos,  
professor bij de vakgroep Sociaal Recht
@devosmarc

“Twitter is allesbehalve een Facebook-bis, het is een profes-

sionele tool met toegevoegde waarde. Ik heb lang getwijfeld 

om ermee te beginnen, maar tegenwoordig twitter ik een 

paar keer per dag, onder andere om met studenten te com-

municeren. Ik ben er dagelijks zo’n half uur tot drie kwartier 

mee bezig. Volgers en reacties opvolgen doe ik niet zo vaak, 

dat is te tijdrovend. 

Twitter is voor mij een forum om het publieke debat te vol-

gen en eraan deel te nemen. Je kan professioneel informe-

ren en geïnformeerd worden, over alle landsgrenzen heen. 

Veel onderzoekscentra hebben bv. al een institutionele  

Twitteraccount. Je bepaalt zelf welke informatie je wil ont-

vangen door te filteren wie of wat je volgt. 

Maar Twitter is ook een leuke taalspielerei. Taal en humor 

gaan er vaak onfeilbaar samen. 

Wil je een Twitteraccount aanmaken? Dan kan ik je alleen 

maar aanraden om dat gewoon te doen.”

Tweet: “Mijn regel is dat ik enkel tweet als ik iets te 

vertellen heb.”

Met meer dan één miljoen zijn ze intussen, de Belgische Twitteraars.  

Ook UGent’ers laten geregeld van zich horen via tweets of retweets. Een aantal  

van hen legt uit waarom, waarmee en hoe vaak zij zich op dat social-mediaplatform  

begeven. Ze mochten dat gelukkig doen in meer dan 140 tekens.

Auteur: Stéphanie Poelman | Fotograaf: Nic Vermeulen

10 Twittertips

Twitteren, tweeten, retweeten … Berichten posten  
is niet zo moeilijk, maar wat is het geheim achter een 
succesvolle Twitteraccount? Frederik Anseel (@fanseel) 
en laatstejaarsstudente Karen De Visch (@deviskar)  
zetten tien tips op een rijtje.

1 Gebruik geen samenvoegingen als Twips  
(Twitter + tips).

2 Post geregeld iets op Twitter en zorg ervoor dat  
je daadwerkelijk iets te vertellen hebt.

3 Twitter is een vluchtig medium en wordt vaak en 
passant bekeken. ‘Too long, didn’t read’ is niet voor 
niets een geijkte uitdrukking onder Twitteraars.

4 Als je onderzoek of een mening retweet, vermeld 
wat je in het bericht aanspreekt, waar je tegenin 
gaat of waarom jij het belangrijk onderzoek vindt.

5 Betrek studenten in je gesprekken en buit de laag
drempeligheid van Twitter uit. Je zal er wellicht 
meer van leren dan zij van jou.

6 De tagline van Twitter is ‘join the conversation’.  
Een gouden regel. Blind zijn voor reacties die je 
krijgt, doet ze uitsterven en zelf (quasi) niemand 
volgen, komt je geloofwaardigheid niet ten goede. 
Wat je erin steekt, haal je eruit.

7 De essentie van Twitter is dat men je volgt om wat 
je te vertellen hebt. Een gesloten account is dus  
niet nodig. Door je account openbaar te maken,  
kan iedereen die dat wil je onderzoek leren kennen.

8 Probeer vanuit je interesse of onderzoeksveld aan 
te knopen bij een van de vele discussies op Twitter.

9 Als een tweet geen reactie uitlokt – hoe belangrijk 
of interessant die volgens jou ook mag zijn – laat 
het dan los. Voortdurend dezelfde boodschap uit
sturen heeft geen zin.

10 Twitter maakt geen onderscheid tussen privé en 
werk. Tweet dus af en toe ook iets over de mens 
achter de onderzoeker.

Volg de UGent via twitter.com/UGent en  

twitter mee over de UGent met #ugent.
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1.294 
TWEETS

298
VOLGEND

765 
VOLGERS

Frederik Anseel,  
professor bij de vakgroep Personeelsbeleid, 
Arbeids- en Organisatiepsychologie
@fanseel

“‘I am going where the political action is … Twitter appa-

rently’. Dat was de eerste tweet die ik op 22 april 2010 de 

wereld in stuurde. Ik begaf me dus op het platform om de 

actualiteit te volgen in tijden van politieke crisis. Een beetje 

vreemd vind ik nu, want ik heb intussen vastgesteld dat de 

meeste politici niet bijster geïnspireerd bezig zijn op Twitter. 

Tegenwoordig gebruik ik het medium eerder om op de 

hoogte te blijven en me te mengen in het maatschappelijke 

debat. Op dat vlak biedt Twitter voor onderzoekers echt een 

meerwaarde. Iedereen heeft een gelijke stem, vooral de in-

houd van wat je zegt telt. Dat geeft ons de kans om informa-

tie of invalshoeken die buiten de typische opinies liggen toch 

met de rest van de wereld te delen. 

Maar zoals gezegd heeft het even geduurd voor ik dat be-

greep. Dat hoor ik trouwens wel vaker, dat mensen eerst 

niet vatten waar al dat gedoe rond Twitter goed voor is. 

Maar zodra je ermee weg bent, raak je makkelijk verslaafd. 

Tegenwoordig twitter ik zo’n beetje overal en altijd, soms tot 

ergernis van vrienden en familie. Er zitten duidelijk pieken en 

dalen in mijn activiteit, ik twitter nogal spontaan. Heel erg 

serieus neem ik het niet. Het moet vooral leuk blijven.”

Tweet: “Ik communiceer met iedereen: collega-onder-

zoekers, studenten, alumni, opiniemakers en professionele 

zeveraars.”

1.437
TWEETS

359 
VOLGEND

248 
VOLGERS

Gwen Franck,  
medewerker bij de directie  
Onderzoeksaangelegenheden
@g_fra

“Mijn kernbezigheden op Twitter? Informeren, debatteren, 

in contact blijven met professionele relaties, thuisblijvers 

op de hoogte brengen over en zelf op de hoogte blijven van 

lopende conferenties. Ik gebruik het netwerk echt als een 

professioneel werkinstrument. 

Als projectmedewerker voor OpenAIRE beheer ik de accounts 

@openaccess_be en @openaire_eu. Daarnaast ben ik cobe-

heerder van @TEDxGhent en heb ik de account @elag2013 

onder mijn hoede. Die laatste zijn verbonden aan de gelijk-

namige congressen. 

Twitter helpt om meer bekendheid te genereren. Ik bereik 

veel mensen in één keer, ook als zij niet tot mijn netwerk 

behoren. Daarnaast kom ik via Twitter in contact met  

decision makers die in levende lijve nauwelijks te bereiken 

zijn. Ik denk bv. aan Eurocommissaris voor de Digitale  

Agenda Neelie Kroes. 

Nog een voordeel is de snelheid van het medium. Nieuws 

verspreidt zich veel sneller dan via RSS of nieuwsbrieven; in 

één oogopslag ben ik op de hoogte van de meest recente 

ontwikkelingen. Maar dat voordeel is tegelijk een nadeel: een 

vals bericht verspreidt zich even snel als een waar. Informa-

tie checken is en blijft dus cruciaal.”

Tweet: “Meerdere accounts beheren zonder het over-

zicht kwijt te raken? Dan is een scheduler als Houtsuite of 

Tweetdeck onmisbaar.”
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88 
TWEETS

215 
VOLGEND

127 
VOLGERS

42 
TWEETS

233 
VOLGEND

18.511 
VOLGERS

Merel Postma,  
assistent bij de vakgroep Verloskunde,  
Voortplanting en Bedrijfsdiergeneeskunde
@MerelPostma

“Zo’n anderhalf jaar geleden maakte ik een Twitteraccount 

aan. De bedoeling was om reclame te maken voor de AB-

check (www.abcheck.UGent.be), een calculator voor antibio-

ticagebruik in veebedrijven die de faculteit Diergeneeskunde 

heeft ontwikkeld. 

Intussen kaart ik echter vooral bredere werk- en onder-

zoeksgerelateerde onderwerpen aan. Is er een nieuwe up-

date van onze tool? Dan verdient dat nog steeds een tweet. 

Maar voor de rest geef ik vooral onderzoeksresultaten mee 

of laat ik mijn volgers weten wanneer ik op welk congres 

aanwezig zal zijn.

Ik ben geen dagelijkse twitteraar. Sommige perioden twitter 

ik bijna niet, terwijl ik tijdens congressen net heel actief ben. 

Ik krijg dan vaak reacties op presentaties die ik heb gegeven. 

Leuk, want dat is feedback die ik anders misschien niet per-

soonlijk te horen zou krijgen. 

Twitter helpt om mijn netwerk te vergroten. Zo kwam mijn 

onderzoek en een presentatie die ik daarover gaf tijdens 

een groot internationaal congres, onlangs nog aan bod in 

een artikel. Dankzij Twitter heb ik de auteur van dat stuk 

kunnen ontmoeten.”

Tweet: “Of het echt een meerwaarde is om iets te  

promoten weet ik niet. Maar je komt op Twitter wel leuke  

en interessante contacten tegen.”

Carl Devos,  
professor bij de vakgroep  
Politieke Wetenschappen
@devoscarl

“De aanleiding voor mij om een Twitteraccount aan te ma-

ken waren de federale verkiezingen van 2010. Mijn tweets 

gaan enkel over de Belgische politiek en andere werkgere-

lateerde onderwerpen. Een beetje saai misschien, maar ik 

zie het medium als een informatiekanaal. Het leidt me meer 

dan eens naar url’s en teksten die ik anders niet zou tegen-

komen. Of ik tweet zelf zaken waarvan ik denk dat ze nuttig 

zijn voor de studenten die me volgen. 

Daarnaast spreekt de directe interactie tussen de gebrui-

kers me aan. Je kan een politicus rechtstreeks een vraag 

stellen of je volgers wijzen op bepaalde politieke proces-

sen of gebeurtenissen. Toch geef ik altijd de raad om 140 

seconden na te denken over het bericht dat je de wereld 

instuurt. Enerzijds is Twitter een kleine, besloten gemeen-

schap, die niet representatief is voor de wereld daarbuiten. 

Anderzijds pikken de media steeds vaker getweete bericht-

jes op en duiken ze daarmee ook elders buiten de besloten 

Twitter-wereld op. Een tweet is dus nooit een onschuldige 

mededeling. Om die reden verwijder ik geregeld oude berich-

ten. Ik wil na een lezing liever geen vragen krijgen over iets 

wat ik anderhalf jaar geleden heb geschreven.”

Tweet: “Twitteren om anderen te laten weten wat ik 

op dat moment aan het doen ben? De relevantie daarvan 

ontgaat me volledig.”
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11.514 
TWEETS

1.001 
VOLGEND

668 
VOLGERS

8.586 
TWEETS

365 
VOLGEND

293 
VOLGERS

Karel Verbrugge,  
onderzoeksmedewerker bij de vakgroep  
Communicatiewetenschappen
@Suiadan

“Bijna 8.600 tweets heb ik de afgelopen 4,5 jaar verspreid. 

Dat wil dus zeggen dat ik vijf tweets per dag de wereld in-

stuur. Gemiddeld, want mijn gebruik varieert sterk op basis 

van waar ik mee bezig ben. 

Ik ben vooral een recreatieve gebruiker, vanuit academisch 

oogpunt vind ik Twitter minder nuttig. 

Tweets zijn voor mij een manier om online te converseren 

over verschillende topics. Tot pakweg eind 2008 was ik vrij 

actief op het internet en in het blogwereldje, maar de social 

media hebben blogs gaandeweg verdrongen. 

Toch moet je reacties op Twitter altijd met een korrel zout 

nemen. Ze zijn zeker geen afspiegeling van de algemene 

opinie, en zelfs niet van wat leeft op het internet. Twitter is  

– net zoals andere social media – een medium met veel 

ruis én een medium van ‘het moment’. Nieuws kan gewel-

dig exploderen, maar even snel weer verdwijnen. Als je het 

eerste half uur geen reactie krijgt op een tweet, moet je er 

geen meer verwachten.”

Tweet: “Twitter kan je omverblazen met een wervel-

wind aan berichten. Je contacten in lijsten stoppen helpt  

om niet te verdwalen.”

Saskia Scheltjens,  
faculteitsbibliothecaris  
Letteren en Wijsbegeerte
@saschel

“De eerste drie jaar gebruikte ik een gesloten Twitterac-

count. Ik wilde graag controle over wie me mocht volgen en 

wie niet. Maar vorig jaar heb ik mijn account opengesteld.  

Ik kan nu vrij reageren op tweets van anderen en zij op die 

van mij. Zo leg je gemakkelijker nieuwe contacten en daar is 

het me uiteindelijk om te doen. 

Mijn drijfveer indertijd om een account aan te maken was 

dat ik mijn professionele netwerk wilde onderhouden en 

uitbreiden, om over interessante onderwerpen te kunnen 

praten. Toen ik niet veel later om professionele redenen van 

Nederland naar België terugkeerde, hield ik dankzij Twitter 

contact met mijn professionele relaties uit de erfgoed-

wereld en in kunstbibliotheken en legde ik tegelijk nieuwe 

contacten binnen de wereld van de wetenschappelijke biblio-

theken. 

Intussen beheer ik ook de institutionele account @facbiblw, 

maar ik merk dat de meerwaarde daarvan beperkter is dan 

ik aanvankelijk dacht. Ik krijg meer berichten op de Facebook-

pagina van de faculteitsbibliotheek. 

Samen kosten de twee accounts me maximum een uurtje 

per dag. Time well spent, want waar ik Twitter gemakkelijk 

mobiel kan raadplegen, besteedde ik vroeger veel meer tijd 

aan lezen en chatten op een vast toestel.”

Tweet: “Twitter is een commercieel product en dat 

heeft ook nadelen, onder meer qua archivering en copyright. 

Het is belangrijk om dat te beseffen.”
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de bewegingsvormen kunnen aan-

nemen. Vandaar het belang om ze 

ook op die manier te bestuderen. 

Voor mijn onderzoek heb ik een 

methodologie uitgewerkt en samen 

met een Vlaams bedrijf specifieke 

software ontwikkeld. Dat laatste 

was nodig om onze onderzoeks-

resultaten op een systematische 

manier te kunnen analyseren.” 

Hoe pakte u het concreet aan?

“We lieten kankercellen groeien om 

zo het ontstaan van een tumor na 

te bootsen. Dat brachten we in een 

3D-matrix en we observeerden wat 

gebeurde. Enkele cellen migreerden, 

vergelijkbaar met cellen die zich 

losmaken van een tumor. Via micro-

scopie maakte ik regelmatig foto’s 

van de bewegende cellen, en dat op 

een geautomatiseerde manier, met 

als resultaat een videofilmpje. De 

nieuwe software leverde heel mooie 

beelden op. Het eerste filmpje gaf 

een heel bijzonder gevoel, we waren 

echt overdonderd. 

U bestudeerde voor uw doctoraat 

de migratie van kanker cellen. 

Wat omhelst dat?

“De migratie van kankercellen leidt 

tot uitzaaiingen, wat gevaarlijker 

is dan als een tumor alleen maar 

groeit. Momenteel bestuderen 

wetenschappers de migratie van 

cellen meestal in tweedimensionale 

vlakken. In ons lichaam bevinden 

ze zich echter niet op een vlak op-

pervlak, maar zijn ze omgeven door 

een 3D-matrix. Onderzoek heeft 

aangetoond dat kankercellen in 

een 3D-omgeving heel verschillen-

Waarom heeft u de richting 

biotechnologie gekozen?

Lynn Huyck: “Al in het secundair 

onderwijs boeide biologie me enorm. 

Genetica deed ik bijvoorbeeld heel 

graag. Ik vond het fascinerend te 

ontdekken hoe alles werkte, hoe het 

biologische proces leidt tot zo veel 

diversiteit en hoe veel mogelijkheden 

dat voor de medische wereld biedt. 

Mijn universitaire keuze voor biotech-

nologie lag dan ook voor de hand. De 

opleiding was ook echt wat ik ervan 

had verwacht. Ik heb altijd met veel 

plezier gestudeerd.”

Lynn Huyck (29) doctoreerde onlangs in de Biomedische 

Wetenschappen met een onderzoek naar de migratie 

van kankercellen. Ze vond doctoreren een boeiend  

proces, maar opteert nu voor een baan waarbij ze  

concrete acties kan opzetten. 

Auteur: Hilde Pauwels | Fotograaf: Nic Vermeulen

Negenproef met Lynn Huyck

Van onderzoek naar actie
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programma om baarmoeder-

halskanker te voorkomen. Vanaf 

2013 komt er in Vlaanderen een 

grootschalig bevolkingsonderzoek. 

De voorbereiding daarvan is volop 

bezig. Zo zijn er in samenwerking 

met de pathologen die de stalen 

analyseren, al enkele proefprojec-

ten lopende. 

Later willen we ook de screenings-

programma’s voor borstkanker 

en dikkedarmkanker evalueren en 

verder uitwerken.”

Wat is het opzet van de 

baarmoederhalscampagne?

“We willen elke vrouw tussen 

25 en 64 jaar aanzetten om drie-

jaarlijks een uitstrijkje te laten ne-

men. Momenteel werken we aan 

een uitsluitingslijst om te weten 

welke vrouwen al een uitstrijkje 

hadden en bij wie het meer dan 

drie jaar geleden is. Zo kunnen we 

de doelgroep selecteren en aan-

schrijven. Uiteraard is het ook de 

bedoeling dat vrouwen bij wie men 

vermoedelijk kwaadaardige cellen 

aantreft, worden opgevolgd. Baar-

moederhalskanker evolueert heel 

traag tot een invasieve kanker en 

dus is het belangrijk deze kanker 

al in een vroeg stadium op te spo-

ren en te behandelen. Zo kunnen 

we het sterftecijfer verminderen.”

Kreeg u veel reacties op  

het doctoraat? 

“Ja, toch wel. Vrienden en familie 

wisten natuurlijk dat ik doctoreer-

de. Ik kreeg vaak vragen over de 

stand van zaken en moest steeds 

antwoorden dat ik er nog mee 

bezig was. Iedereen was dan ook 

blij toen ik er mee klaar was. Er 

was ook veel interesse in het on-

derwerp. Het is fijn om te kunnen 

vertellen waaraan je werkt.” 

de vreselijke impact van de ziekte. 

Niettemin was ik zeer gemotiveerd 

om bij te dragen aan de bestrijding 

ervan.

Doctoreren is vaak een zware 

periode. Hoe was dat voor u? 

Vooral het laatste jaar was slo-

pend, omdat het uitschrijven  

nagenoeg al mijn tijd in beslag 

nam. Bovendien was het nodig dat 

ik nog een aantal wetenschappelij-

ke artikels publiceerde, want dat is 

een voorwaarde om het doctoraat 

te kunnen afronden. Ik had dus  

vrij veel deadlines en moest vaak 

hard doorwerken. Bovendien liep 

mijn contract aan de UGent af en 

heb ik de laatste fases van mijn 

doctoraat gecombineerd met een 

nieuwe job. Dat maakte het niet 

altijd makkelijk.”

Wilde u niet aan de universiteit 

blijven en verder aan 

fundamenteel onderzoek doen?

“Ik heb het onderzoekswerk heel 

graag gedaan, maar verkoos 

toch om een andere richting in 

te slaan. Het leek me wel wat 

om actief in het veld te werken 

en dichter bij het klinische en 

medische werk te staan. Bij fun-

damenteel onderzoek werk je im-

mers heel specifiek aan een sterk 

afgebakend thema. Soms had ik 

het gevoel dat ik verloren liep in de 

details, hoewel die alle zeer rele-

vant zijn om een goede therapie te 

helpen ontwikkelen. 

Maar ik kijk met grote voldoening 

terug op mijn onderzoeksperiode. 

De universiteit is een stimulerende 

omgeving. Je overlegt met colle-

ga’s die ook onderzoekswerk doen 

en dat is heel boeiend.”

U werkt nu voor de Stichting 

Kankerregister. Wat is uw 

opdracht? 

“Op het departement ‘preventie’ 

werk ik mee aan een screenings-

De analyse van deze videobeelden 

leverde enorm veel informatie op, 

het was zoeken naar een werkwijze 

om alle gegevens te verwerken. Zo 

kon ik in kaart brengen hoe snel de 

cellen bewogen, welke richting ze 

uitgingen, welke medicijnen er in-

vloed op uitoefenden enzovoort.”

Wat betekent het onderzoek 

heel concreet voor kanker-

patiënten?

“Er wordt bij dit onderzoek nog 

niet met mensen gewerkt. De 3D-

omgeving waarin we werken is nog 

veel minder complex dan die in het 

lichaam, maar de methodologie leidt 

toch reeds tot betere analyse dan 

bij tweedimensionaal onderzoek. 

In mijn doctoraat heb ik ook de 

de signalisatie onderzocht van 

de ADF/cofilins, dat zijn de eiwit-

ten die een belangrijke rol spelen 

tijdens de migratie van cellen. In 

invasieve kankercellen zijn deze 

eiwitten en hun regulatoren op een 

complexe manier ontregeld. 

En verder blijken er grote indivi-

duele verschillen te bestaan die 

samenhangen met een specifieke 

kanker of een specifieke patiënt. 

Het is dus belangrijk dat dit verder 

uitgezocht kan worden om een 

eventuele behandeling zo efficiënt 

mogelijk te maken.

De tool die we ontwikkeld hebben  

is erg beloftevol omdat hij toelaat 

om de vele parameters in kaart  

te brengen die invloed hebben op 

de beweging van kankercellen.  

We kunnen nieuwe klinische 

kandidaat-therapeutica bepalen 

en gericht in vivo onderzoek doen, 

bijvoorbeeld in muizen, en later in 

patiënten.

Maar tijdens mijn doctoraat kwam 

ik niet in contact met patiënten, 

waardoor ik zelden stilstond bij 

“Ik wil bijdragen  
aan de bestrijding  

van kanker”

In ieder nummer bekijken we 

in de Negenproef het werk en 

de toekomstplannen van een 

doctorandus/a.
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Op 27 juni 2012 studeerden  
de masterstudenten Geneeskunde 
feestelijk af aan de UGent. 
© nic Vermeulen

Afstuderen in stijl
Het wordt stilaan een traditie aan de UGent: sinds 2008 krijgen de plechtige proclamaties aan  

de universiteit een extra feestelijk tintje en studeren onze masterstudenten af in toga. De toga en baret 

zijn onderdelen van een oude Europese traditie. Die is overgenomen door de Amerikaanse universiteiten 

en leeft ook in de Angelsaksische academische wereld nog volop. Rector Paul Van Cauwenberge  

introduceerde enkele jaren geleden de togaproclamaties aan de UGent, met succes!
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Wie kent hen niet? Voor de oudere 

generatie UGent-medewerkers zijn 

René Verschraeghen (68) en Maurice 

Goemaes (69) meer dan vertrouwde 

gezichten. Beide ceremoniemeesters 

werken ruim dertig jaar aan de  

universiteit. Maar voor René houdt  

het verhaal weldra definitief op. 

Auteur: Sven Rammeloo | Fotograaf: UGent

Ceremoniemeesters 
René en Maurice gaan  

hun laatste jaar als duo in

Met groot 
en dienstbaar  

vertoon
problemen met tutu
René Verschraeghen heeft er veer-

tig dienstjaren bij de UGent opzit-

ten. De geboren Gentenaar begon 

als elektricien en beëindigde zijn 

loopbaan op het pc-knooppunt van 

de studenten. Maurice Goemaes 

was glasblazer van het eerste uur, 

een dagtaak die hij aan de universi-

teit altijd met veel plezier en toewij-

ding heeft uitgeoefend. 

Hoewel ze allebei sinds acht jaar 

met pensioen zijn, hebben ze in hun 

ceremoniële plunje nog heel wat 

meegemaakt. “Ikzelf heb op die der-

tig jaar tijd tal van beroemdheden 

de epitoga mogen opspelden”,  

ingespeeld: een rolstoelgebruiker 

naar binnen helpen, een onwel ie-

mand naar buiten leiden, voorname 

gasten door de menigte gidsen ... 

“Je hoeft geen universiteit gedaan 

te hebben om deze job te doen”, 

klinkt het, “maar ons werk bestaat 

uit meer dan de stoeten voorgaan 

en de epitoga opspelden. We heb-

ben een EHBO-cursus gevolgd en 

kunnen met een defibrillator over-

weg. Heeft iemand zijn handschoe-

nen vergeten? Wij hebben een 

reservepaar.” René heeft ook altijd 

een kroontjeswipper en een kam-

metje bij. “Om het haar van onze 

rector mooi te leggen”, grinnikt hij.

“Mensen vragen ons geregeld hoe 

we aan deze job zijn geraakt. Mijn 

antwoord is dan altijd: ze moesten 

een schone en een slimme hebben. 

Ik laat het aan u om uit te maken 

wie wat is.” Aan het woord is  

Maurice Goemaes, sedert vijftien 

jaar ceremoniemeester van de 

UGent. Gewaardeerde collega van 

Maurice, René Verschraeghen, 

vervult dezelfde, niet alledaagse job 

al bijna dertig jaar. Maar volgend 

jaar geeft het vertrouwde UGent-

gezicht de scepter door. 

Jammer, zo vindt Maurice, want 

de heren zijn intussen kameraden 

geworden, die goed op elkaar zijn 



Ceremoniemeesters René en Maurice zoals de meeste UGent’ers hen kennen:  
vooropgaand in de stoet van de togati. Hier zien we de stoet bij de opening van  
het academiejaar 2010-2011. 
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spreken. Nu is alles veel losser. De 

UGent is één grote familie gewor-

den. Rector Paul Van Cauwenberge 

houdt zelf overigens ook van een 

grapje. Maar we houden het uiter-

aard netjes.” 

Werkplezier
De rector weet dat hij kan rekenen 

op zijn vertrouwde duo. “Het zijn 

soms lange dagen”, beaamt René 

Verschraeghen. “Een uur voor de 

proclamaties staan we reeds aan 

weerszijden van de ingang. Het 

kan ijskoud zijn aan de deur, soms 

moeten we uren overbruggen, wer-

ken op feestdagen ... Maar ik heb 

mijn job altijd met heel veel plezier 

gedaan. Ik wil alle decanen en rec-

toren hierbij graag danken voor de 

goede samenwerking, maar één 

ding moet me van het hart: ik heb 

het gevoel dat we meer en meer 

opzij gedrukt worden door de hos-

tessen. Niet dat het nog veel uit-

maakt, want ik stop sowieso, deels 

om familiale redenen. En neen, 

Maurice: mijn besluit staat vast.”

Maurice: “Ik probeer hem nog altijd 

te overhalen. Hij is een toffe collega 

en ik heb hem soms nog nodig. Als 

hij het meent dat hij stopt, zal ik 

hem missen.” 

nog altijd onder de indruk zijn als 

wij passeren.”

De veelal feestelijke gelegenheden 

waar de ceremoniemeesters 

present zijn, worden niet zelden 

gevolgd door een receptie. “Dat 

heeft als prettig gevolg dat de aan-

wezigen altijd goed gezind zijn, en 

ja: er wordt meer dan één glaasje 

gedronken”, aldus René, die ons 

ineens zijn vaste anekdote vertelt.  

“In de vestibule van de Aula loopt 

een meridiaan, een rechte, kope-

ren lijn over de vloer. Als gasten 

me er iets over vragen, vertel ik er 

steevast bij dat we die ook gebrui-

ken om te zien of de professoren 

nog met de auto kunnen rijden.”

De ceremoniemeesters maken wel 

eens een grapje, maar ze moeten 

te allen tijde in functie blijven. “Daar 

is René heel punctueel in”, knikt 

Maurice. “Wanneer iemand die ik 

ken op een receptie vraagt om zijn 

glas bij te schenken, dan vindt René 

dat not done. En hij heeft gelijk.” 

Beider plichtsbewustzijn neemt niet 

weg dat de muur tussen hen en 

de decanen en rectoren afgebrok-

keld is. “Vroeger mocht je er niet 

aan denken om een decaan aan te 

mijmert René. “Prins Albert in 

1988, Dirk Frimout in 1992, Kofi 

Annan in 2003 ...” De epitoga, het 

met vier hermelijnstukjes getooide 

lint in de kleuren van de universiteit, 

wordt doorgaans een zevental keer 

per jaar opgespeld bij het uitreiken 

van eredoctoraten. Een plechtig 

moment, dat evenwel niet altijd van 

een leien dakje liep. “De stof van 

Desmond Tutu’s kledij bleek helaas 

zodanig dik dat ik er niet door ge-

raakte met mijn speld. Om dergelijk 

oponthoud te vermijden, plaats ik 

sindsdien een kleine veiligheids-

speld voor de ceremonie begint.”

Het is beide heren in de loop der 

jaren opgevallen hoe verrassend 

vriendelijk mensen met wereld-

faam wel zijn. “Die mensen zien ons 

in onze kostuums en komen een 

praatje slaan, mensen die we an-

ders nooit zouden ontmoeten. Dat 

zijn mooie herinneringen. Iemand 

als José Barroso (voorzitter van de 

Europese Commissie, red.) of Kofi 

Annan schudden ons, eenvoudige 

mensen, de hand als ze weggaan. 

Zo goed als alle beroemdheden 

deden dat, behalve dan de konink-

lijke familie. Maar het moet gezegd 

worden dat koning Albert ons op 

het einde van een receptie al eens 

een hand heeft gegeven.”

Meridiaan
Behalve tijdens de eredoctoraten 

en talloze andere plechtige gele-

genheden, tekent het duo immer 

present op de proclamaties van 

de UGent. Een vijfentwintigtal per 

jaar, en steeds in vol ornaat. René 

Verschraeghen: “Ons kostuum is 

destijds beschreven door Willem I 

Van Oranje, die de Aula heeft laten 

bouwen. Onze hoed, de pitteleer,  

de pofbroek en de scepter met  

het embleem van Minerva horen  

bij het protocol en zorgen voor  

extra uitstraling voor de universi-

teit. We merken dat de mensen 
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Kort

De bodem wordt gescand met een sensor die op  
een slede ligt en voortgetrokken wordt door een quad.

Het Liber Floridus is een van de topstukken  
uit de collectie van de universiteitsbibliotheek.

p OnDER DE StEnEn  
VAn StOnEHEnGE

Halverwege september van dit jaar zijn wetenschap-

pers van de vakgroep Bodembeheer van de UGent 

naar Stonehenge getrokken om er een deel van het 

landschap te onderzoeken. Ze gebruiken daarvoor 

een niet-destructieve bodemsensor, die werkt op elek-

tromagnetische inductie. Dat toestel kan de bodem 

onderzoeken tot op meer dan drie meter diep. 

De onderzoekers verwerken die metingen nu tot  

kaarten die de bodemsamenstelling per laag weer-

geven. Ze hopen zo het toenmalige landschap rond 

Stonehenge te kunnen reconstrueren en de betekenis 

van het archeologisch erfgoed beter te begrijpen.

Info: www.orbit.UGent.be 

p UGEnt Op DE OLyMpUS
Het waren spannende dagen en uren op de Olympische 

Spelen 2012 voor zeilster Evi Van Acker, master-

studente in Bio-ingenieurswetenschappen, Levens-

middelenwetenschappen en Voeding. Even had ze 

het goud in zicht, maar na een spannende eindstrijd 

bracht ze uiteindelijk de bronzen medaille mee naar 

huis, in de Laser-Radiaalklasse voor vrouwen. De 

UGent is trots op de prestatie van haar studente- 

topsportster en wenst Evi bij deze van harte proficiat.

Ook achter de schermen van de Spelen was onze 

universiteit nadrukkelijk aanwezig. Zeven medewer-

kers van het Doping Control Laboratory (DoCoLab) 

hebben in totaal 5.000 urine- en 1.500 bloedstalen 

onderzocht, waarvan ze de analyse telkens binnen de 

24 uur moesten zien af te ronden. Als we weten dat 

de DoCoLab-onderzoekers daarbij op zoek gingen naar 

in totaal vierhonderd verschillende stoffen, kunnen we 

ook hun prestatie gerust olympisch noemen.

Info: www.docolab.UGent.be

p UGEnt OpnIEUW In DE WERELD-
tOpHOnDERD

Voor het derde jaar op rij mag de UGent zich bij de 

honderd beste universiteiten ter wereld rekenen. Dat 

blijkt uit de Academic Ranking of World Universities, 

beter bekend als de Shanghai Ranking. Die vergelijkt 

meer dan 1.200 instellingen uit het hoger onderwijs 

met elkaar en geldt als de meest objectieve en meest 

zichtbare universiteitsranking. De Gentse universiteit 

prijkt er op de 89e plaats. 

De volledige lijst kan je raadplegen op  

www.shangairanking.com/ARWU2012.html. 

p BEELDDAtABAnK VAn DE UB GEnt 
GRAtIS OnLInE  
MEt CREAtIVE-COMMOnSLICEntIE 

Oorspronkelijk omvatte de beelddatabank van de 

Universiteitsbibliotheek Gent 40.000 afbeeldingen 

van gebouwen en landschappen in België. Intussen is 

ze sterk uitgebreid, met beelden van papyrussen van 

ruim 2.000 jaar oud, tal van unieke handschriften en 

penningen, 18de-eeuwse pentekeningen, affiches uit 

de 19de en 20ste eeuw, etc.  Alle beelden zijn in hoge 

resolutie weergegeven, om wetenschappelijke experi-

menten op de collecties mogelijk te maken.

Bijzonder is dat alle gedigitaliseerde beelden van deze 

vernieuwde databank voor niet-commercieel gebruik 

kosteloos geraadpleegd kunnen worden, gedown load, 

gekopieerd en gedeeld. Enige voorwaarde is dat de 

Universiteitsbibliotheek Gent vermeld wordt als bron. 

Voor de UB is dit een logische volgende stap in de ont-

sluiting van haar collecties onder Open Access.

Info: http://lib.UGent.be > afbeeldingen
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Brainstormen  
in het Ufo
Van 1 tot 27 oktober loopt de reizende tentoonstelling 

‘Brainstormen in Brussel – 100 jaar Solvayraden voor 

fysica’ in het Ufo. De tentoonstelling is een initiatief van 

de Internationale Instituten voor Fysica en Chemie, die 

Ernest Solvay in 1912 heeft opgericht. Ze wil aan een 

groot publiek tonen hoe belangrijk de Solvayraden zijn 

geweest. Die hebben voor de ontwikkeling van revolu-

tionaire inzichten gezorgd, die uiteindelijk tot de kwan-

tumfysica hebben geleid. Zonder de kwantumtheorie 

waren er geen X-stralen, geen kernenergie, geen com-

puterchips, geen lasers, geen medische beeldvorming 

of nanotechnologie.

De tentoonstelling leidt de bezoeker van de klassieke 

theorieën van Newton en Maxwell naar de beroemde 

Solvayraden van 1911 tot 1930, met illustere deelne-

mers als Albert Einstein, Marie Curie, Max Planck en 

Hendrik Lorentz. Daarna komen de hightechtoepassin-

gen van de kwantumtheorie in de 21ste eeuw aan bod. 

De tentoonstelling toont dat wetenschappelijk onder-

zoek een spannende activiteit is met overwinningen  

en nederlagen, passies en conflicten. 

De tentoonstelling zal ook als platform dienen om  

de opleidingen en het onderzoek rond kwantum-

mechanica aan de Universiteit Gent te promoten.

Naast de tentoonstelling staan nog een aantal randac-

tiviteiten op het programma: meer informatie daarover 

vind je op www.sciencemuseum.UGent.be/expoSolvay. 

Wie een gegidst bezoek in groep wil,  

kan zich inschrijven op de site.

Uitgeverij De Boeck biedt u een ruim aanbod 
aan wetenschappelijke uitgaven in uiteenlopende 
vakgebieden voor het hoger en universitair onderwijs. 

Online catalogus op 
www.deboeck.com

- kwaliteit in opleiding

Hebt u vragen bij één van onze uitgaven of hebt u 
zelf een idee voor een nieuwe uitgave of een nieuw project? 
Neem dan contact op met valerie.degroodt@deboeck.com.
Zij staat u graag verder te woord.

De tentoonstelling loopt van 1 tot 27 oktober in het Ufo.
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Najaarsagenda
p ZEVEn pARtIjVOORZIttERS BIj 

OpEnInGSCOLLEGE pOLItICOLOGIE
25-9-2012 vanaf 10u. |  Livestream openingscollege 

politicologie

De voorzitters van de zeven grootste Vlaamse partijen 

zijn samen te gast bij het openingscollege Politicologie 

van prof. Carl Devos. Het college is via livestream te 

volgen op www.standaard.be. 

p OpEnInG  
ACADEMIEjAAR 2012-2013
1-10-2012 om 15.30u. | plechtige opening

Op 1 oktober wordt in de Aula traditiegetrouw het  

nieuwe academiejaar plechtig geopend. De vertegen-

woordigers van studenten en van het assisterend 

academisch personeel in de Raad van Bestuur van de 

UGent nemen er het woord, net als burgemeester van 

Gent Daniël Termont en minister van Onderwijs, Jeugd, 

Gelijke Kansen en Brussel Pascal Smet. Rector Paul 

Van Cauwenberge brengt verslag uit van het voorbije  

academiejaar en spreekt zijn rectorale rede uit.

p BEDRIjFSCOMMUnICAtIE,  
WAt BREnGt HEt Op?
22-10-2012 | Debat crisiscommunicatie

22-11-2012 | 30ste Vlaams Wetenschappelijk 

Economisch Congres

Op 22 november vindt het dertigste Vlaams Weten-

schappelijk Economisch Congres plaats, met als  

thema ‘Corporate communication – wat levert het 

op?’ Een van de sprekers is prof. Jan Verhoeye van  

de vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering.

Een maand eerder, op 22 oktober, kan je deelnemen 

catering with a heart

Molenwalstraat 25A - B-9030 Mariakerke - Tel : 09 277 92 72 - Fax : 09 234 02 81
catering@artichaut.be - www.facebook.com/coeur.catering

universiteitGent_210812.indd   1 21/08/12   11:33

aan een debat over crisiscommunicatie met onder 

meer Karel Vinck, Vincent Van Quickenborne en  

Johan van Overtveldt.

Meer info: www.vwec2012.be

p SUpERCOMpUtER MOEt VLAAMS 
OnDERZOEK OnDERStEUnEn
25-10-2012 | Voorstelling Vlaamse Supercomputer

Het nieuwe datacentrum van de UGent biedt onderdak 

aan de eerste Vlaamse supercomputer, die nu al  

de 118e plaats inneemt op de wereldwijde top 

500-rangschikking van supercomputers. Met zijn  

grote opslagcapaciteit en een rekenkracht die over-

eenkomt met die van 2.000 krachtige recente pc’s 

biedt de supercomputer een enorm potentieel aan 

onderzoekers van de Vlaamse universiteiten, hoge-

scholen en publieke onderzoeksinstellingen. 

De supercomputer is eigendom van het Vlaams  

Supercomputer Centrum (VSC) en werd gefinancierd 

door de Vlaamse Overheid – departement Economie, 

Wetenschap en Innovatie – en de Herculesstichting. 

De tentoonstelling loopt van 1 tot 27 oktober in het Ufo.
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Najaarsagenda
p QUICK + DIGItAL + ACCESSIBLE tO ALL

22 tot 28-10-2012 | Open-Accessweek 

In de laatste week van oktober 

staat Open Access (OA)  

– het onmiddellijk en gratis  

online ter beschikking stellen 

van wetenschappelijke output –  

wereldwijd in de belangstelling.  

De Open Access-conferentie van 22 oktober in Brus-

sel gaat dieper in op OA en ‘het beleid’, m.a.w. op de 

manier waarop de verschillende Belgische overheden 

OA kunnen stimuleren en zo bijdragen aan de brede 

verspreiding van wetenschappelijke kennis. 

Belgische universiteiten en andere wetenschappelijke 

instellingen organiseren tijdens de OA-week diverse 

acties over het thema. Zo heeft het team van de  

Universiteitsbibliotheek Gent verschillende infosessies 

op het programma staan.  

Meer info: http://biblio.UGent.be 

p DE UGEnt In BEWEGInG
7-11-2012 | Heropening HILO en  

eerstesteenlegging sportonderzoekscentrum 

Op 7 november opent het HILO opnieuw zijn deuren, 

na een grondige renovatie van onder meer het dak en 

het schrijnwerk. Dezelfde dag wordt de eerste steen 

gelegd van het nieuwe sportonderzoekscentrum, dat  

met zijn Labo Inspanningsfysiologie en Labo Bewegings-

leer als  testcentrum zal dienen voor de vakgroep 

Bewegings- en Sportwetenschappen. Ook het dak van 

het nieuwe gebouw krijgt een sportieve functie: daarop 

zullen twee outdoor tennisterreinen liggen, die ook 

voor andere sporten kunnen dienen.

p DE UGEnt EERt pROFESSOR 
ROBERt BUD
22-11-2012 om 16u. | Uitreiking Sarton Leerstoel 

23-11-2012 om 16u. | Lezing professor Bud 

Op voorstel van de faculteit Bio-ingenieursweten-

schappen krijgt professor Robert Bud de 27e Sarton 

Leerstoel uitgereikt. Robert Bud is curator van het 

Science Museum London. Met zijn pionierswerk 

zorgde hij ervoor dat het vakgebied Industriële micro-

biologie/biotechnologie in een correcte historische 

en wetenschappelijke context werd geplaatst. 

p De uitreiking vindt plaats in de Aula. 

p De lezing van prof. Bud vindt plaats in Academieraadzaal 

van de faculteit Bioingenieurswetenschappen.

p Inschrijven voor beide evenementen kan via  

Rita.Malfiet@UGent.be



Omnia Travel, uw partner voor zakenreizen en congressen

Een congres bezoeken, een seminarie bijwonen, het vraagt heel wat 

organisatie, tijd en know how van uw medewerkers.

Wat is de meest effi ciënte verbinding? Hoe is het met de hotel accommodatie 

gesteld? Zijn de inschrijvingen op het congres bevestigd? Terwijl u natuurlijk 

volop de focus wil leggen op de inhoud en de invulling van uw reis. 

Omnia Travel biedt u een waaier van diensten aan waardoor u zich als zaken-

reiziger met gerust gemoed, en zonder tijdverlies, kan wijden aan uw zaken. 
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www.omniatravel.be

GROEPS-EN VAKANTIEREIZEN

Een reis op maat van uw eigen groep, of gewoon zin om er zelf 

even uit te knijpen voor een vakantie? Onze ervaren medewerkers 

tonen u graag hoe we samen uw reiswensen kunnen realiseren.

Kantoor Gent
J. Eggermontstraat 12  •  9050 Gent

Tel.: 09 230 40 40 • gent@omniatravel.be

Neem tijd    
   voor uw zaken
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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



De hotels Novotel en ibis kijken ernaar uit u en uw
genodigden te mogen begroeten in onze mooie stad. 

Novotel Gent Centrum
Goudenleeuwplein 5, B-9000 Gent
Tel: +32 (0)9 224 22 30
Fax: +32 (0)9 224 32 95
E-mail: H0840@accor.com

ibis Gent Centrum St-Baafs Kathedraal
Limburgstraat 2, B-9000 Gent
Tel: +32 (0)9 233 00 00
Fax: +32 (0)9 233 10 00
E-mail: H0961@accor.com

ibis Gent Centrum Opera
Nederkouter 24-26, B-9000 Gent
Tel: +32 (0)9 225 07 07
Fax: +32 (0)9 223 59 07
E-mail: H1455@accor.com

Reserveer uw kamer aan de beste prijsgarantie op accorhotels.com

Welkom in Gent

adv accor Gent A4.indd   1 03-05-12   15:40

27ste jaargang | nr. 1 | nr. 220 | afgiftekantoor Gent X | periodiek tijdschrift |  
verschijnt tweemaandelijks | P409859 | afzendadres: Onderbergen 1, 9000 Gent

 |  september 2012

p Dirk Frimout geeft startschot voor Space Week
p UGent onderzoekt discriminatie op arbeidsmarkt
p Industrie en onderzoek, een alliantie in het IOF

Durf denken in 140 tekens

universiteit gent


