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STEM VOOR DE 
KENNISECONOMIE!

Ook de UGent maakt jongeren warm
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‘LEREN 
NADENKEN OVER 
ERVARINGEN’
SKILLSLAB EN ARTS-MENTOREN
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VAARDIGHEDEN, 
MAAR OOK REFLECTIE
In het Skillslab krijgen studenten van de faculteit 
 Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aller-
lei medisch-klinische en technische vaardig heden 
onder de knie – van injecties geven en wondhechting 
tot gynaecologisch onderzoek en consultvoering. 
Daarnaast leren ze onder de noemer ‘Professioneel 
Gedrag’ met elkaar refl ecteren over hun ervaringen.
 
‘Een arts-mentor begeleidt een groep van negen ge-
neeskundestudenten gedurende hun hele opleiding’, 
vertelt professor Jan Reniers. ‘Elk academiejaar 
komen ze een viertal keren bij elkaar. In de aller-
eerste sessie denken ze na over hun motivatie om 
geneeskunde te studeren en na hun dag huisarts-
stage stellen ze één consultatie voor die hen bij-
zonder heeft  getroff en. Na de ouderenzorgstage in 
de 2de bachelor delen ze hun eerste ervaringen met 
behoeft ige, zwaar zieke of terminale patiënten. Ze 
bespreken ook medisch-ethische kwesties op basis 
van voordrachten, fi lms of boeken. De arts-mentor 
fungeert als rolmodel en vertrouwenspersoon. Dat 
werkt heel goed: ik merk dat mijn groepje in het der-
de jaar al veel vrijer en met meer maturiteit praat.’
 
‘Het project begon in 2012. Intussen zijn 
er al 100 goed opgeleide arts-mento-
ren, allen verbonden aan het UZ Gent 
of de UGent. Ze bereiden de sessies 
voor door in kleine groepjes net het-
zelfde refl ectieproces door te maken. 
Hun reacties zijn zeer positief: 
sommigen vertellen dat ze de-
zelfde refl ectietechnieken ook 
op de werkvloer toepassen.’

REACTOR

Professor Jan Reniers
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Thuis in de wereld
De UGent stroomlijnt en versterkt haar 

internationaliseringsbeleid: tegen 2020 moet een kwart van 
de studenten minstens één internationale ervaring hebben.

Het (studenten)leven zoals het is
Rolmodellen trekken naar middelbare scholen 

om laatstejaars te vertellen hoe het is om student te zijn. 
We laten er vier aan het woord! 
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Dertig jaar geleden was de UGent de Belgische 

voortrekker in het Erasmusprogramma. Intussen 

zijn allerlei nieuwe internationale activiteiten en 

uitwisselingen als paddenstoelen uit de grond 

geschoten. Hoog tijd om dat aanbod wat te 

stroomlijnen – en te versterken.

Internationaliseringsbeleid wordt versterkt

KLEURT INTERNATIONALER

rofessor Magda Vincx is sinds maart 
2014 coördinator internationalisering 
van de UGent. Ze wordt bijgestaan door 
een expertengroep en vijf werkgroepen: 

alles samen 100 mensen uit alle geledingen van 
de universiteit. Samen dragen ze inspiratie aan 
voor het geïntegreerde beleidsplan internatio-
nalisering, dat de krachtlijnen voor de volgende 
jaren vastlegt.
 
‘Ons doel is vooral om de vele internationale 
activiteiten aan de UGent beter op elkaar af te 
stemmen en te ontsluiten’, zegt ze. ‘De gebrui-
kers moeten een beter overzicht krijgen van het 

P

DE UGENT

bestaande aanbod. En omdat je niet alles even 
goed kunt doen, willen we ook keuzes maken.’
 
Veel UGent-studenten trekken al naar 
een buitenlandse universiteit. Hoe weet 
u dat ze er behoorlijk onderwijs krijgen?
‘Je kunt natuurlijk nooit uitsluiten dat een 
student in de eerste plaats voor een land 
– of strand – kiest en niet meteen voor de 
beste opleiding. We willen een duidelijker en 
objectiever beeld krijgen van de kwaliteit die 
internationale partners leveren. Daarom hebben 
we de kwaliteitsdatabank QuATIC opgezet: die 
houdt aan de hand van meetbare indicatoren 
bij welke Europese partneruniversiteiten op 
welke domeinen kwaliteit leveren. Die databank 
willen we nu uitbreiden voor uitwisselingen met 
andere werelddelen.’
 
Het is ook de bedoeling studenten 
zelf beter te screenen?
‘Universiteiten uit de internationale top-100, 
waarvan de UGent er een is, trekken soms stu-
denten aan die komen voor het prestige en niet 
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Vlotter over de grens
In 2015 krijgt elke opleiding een mobility window: 

studenten krijgen de kans om een semester 

aan een partneruniverisiteit te studeren. Het ver-

schil met Erasmus is dat de UGent die opleidingen 

zelf vooraf zal screenen: het wordt als het ware 

een Gentse opleiding in het buitenland. 
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voor de opleiding. Omgekeerd willen we zelf in de eerste plaats de 
betere, gemotiveerde studenten uitsturen. De selectiemechanis-
men bestaan al, maar ze kunnen nog breder worden toegepast.’
 
U wilt ook nauwer samenwerken met andere universiteiten.
‘Er zijn al best practices, maar die moeten nog beter doorstro-
men. Nu bestaat er al een partnerschap tussen vier Europese 
universiteiten, de U4: Gent, Groningen, Göttingen en Uppsala. 
Die universiteiten stemmen hun programma en structuren 
beter op elkaar af. Dat zou binnen specifi eke thema’s ook met 
andere universiteiten kunnen. Zo krijgen onze studenten de 
beste garanties op kwaliteit. Je kunt dan bijvoorbeeld je studies 
beginnen in Gent, je tweede jaar in Portugal studeren en je thesis 
in Duitsland maken, en toch de zekerheid hebben dat je inhou-
delijk dezelfde opleiding hebt gekregen als iemand die de hele 
opleiding in Gent doet.’
 

‘De campus van de faculteit Bio-ingenieurs-
wetenschappen is een van de meest interna-

tionale campussen van de UGent. Gedeeltelijk 
komt dat door de vakinhoud: thema’s als 
voeding of de droogteproblematiek zijn 

hot issues in ontwikkelingslanden. Maar we 
doen vooral ook veel moeite opdat inter-

nationale studenten zich hier thuis zouden 
voelen. Elk jaar zorgen we voor een offi cieel 
welkomst moment, we geven uitleg over de 

cultuur en randactiviteiten enzovoort. We heb-
ben ook een goed uitgebouwde facultaire 

dienst internationalisering.’
 

‘Aan het begin van een academiejaar zie je dat 
de Belgen aan de ene kant van het lokaal gaan 

zitten, de internationale studenten aan de 
andere. Ik zorg er dan voor dat er gemengde 
groepen ontstaan dat de buitenlanders hun 

kennis kunnen etaleren. Al was het maar om-
dat ze informatie van bijvoorbeeld Russische 

websites kunnen halen.’
 

‘Niet alle studenten brengen dezelfde basis-
kennis mee. Daarom heb ik video’s gemaakt 
waarin de echt noodzakelijke kennis wordt 

toegelicht. Mist een student iets, dan leg ik het 
kort uit en verwijs vervolgens naar het fi lmpje. 

Zo blijft iedereen bij de les.’

Professor Lieve 
Gheysen,
vakgroep Moleculaire 
Biotechnologie

‘Buitenlanders moeten 
zich thuis voelen’

HOE INTERNATIONAAL IS DE UGENT?

11% 4000van de totale 
studentenbevolking 
komt uit het buitenland >internationale studenten

nationaliteiten

= 141

5% 4%

5% 6%

24%

TOP 5

INTERNATIONALE 
STUDENTEN

Nederland

Spanje

Duitsland

China

Italië
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UGent-studenten zouden voortaan ook vlot aan 
een partneruniversiteit kunnen studeren?
‘Tegen volgend jaar willen we in elke opleiding een mobility window 
opnemen: van een mobiliteitsperiode binnen een opleiding tot 
heuse joint degrees, waarin je een semester aan een partneruni-
versiteit studeert. Het verschil met Erasmus is dat we die opleidin-
gen zelf mee organiseren. Het is dus geen buitenlandse opleiding 
die we achteraf erkennen, maar een Gentse opleiding die ten dele 
aan een buitenlandse instelling wordt gedoceerd. Dat moet de stap 
minder groot maken.’
 
Tegen 2020 moet 25% van de UGent-studenten een deel van 
hun opleiding in het buitenland volgen. En de anderen?
‘Ook de thuisblijvers willen we de kans geven om een internationale 
ervaring op te doen via het programma  internationalisation@ home. 
Dat kan bijvoorbeeld door als buddy te fungeren voor buitenlandse 

‘Mensenrechten zijn per defi nitie internatio-
naal, maar in de faculteit Rechtsgeleerdheid 
zijn er ook collega’s die minder internatio-
naal actief zijn. Als je alleen bezig bent met 
Belgisch recht, voel je die behoefte minder. 
Je hoeft ook niet te internationaliseren om te 
internationaliseren. Als je genoeg incentives 
geeft aan de mensen die over de grenzen 
heen willen kijken, kom je al een heel eind.’
 
‘Toch denk ik dat de evolutie niet te stoppen 
is. Twintig jaar geleden werden ook mensen-
rechten nog heel “Belgisch” bekeken. Inter-
nationale congressen waren er nauwelijks en 
toen ik mijn proefschrift in het Engels wilde 
schrijven, kreeg ik daar van de faculteitsraad 
geen toestemming voor. Dat kun je je nu niet 
meer  voorstellen.’
 
‘Persoonlijk vind ik wel dat er wat meer 
internationale collega’s zouden mogen 
bijkomen. Niet dat Gent een uitzondering 
is: alle Vlaamse universiteiten focussen 
voor de rekrutering nog te vaak op de eigen 
instelling. Daar zitten zeker heel bekwame 
mensen, maar wel met gelijkaardige 
profi elen. En voor de universiteit geldt 
hetzelfde als voor andere organisaties: 
diversiteit genereert een positieve dynamiek 
en veel creativiteit.’

‘Engelse paper werd geweigerd’

(cijfers academiejaar 2013-2014, bron: DOWA-AIB)

± 1000
12%

1400

van alle 
doctoraatsstudenten

> internationale 
doctoraatsstudenten

nationaliteiten

TOP 5
INTERNATIONALE 
DOCTORAATSSTUDENTEN

INTERNATIONALE 
PERSONEELSLEDEN

NederlandChina India Iran Vietnam

Professor Eva Brems,
vakgroep Europees, 
Publiek- en 
Internationaal Recht

13% 6% 6% 6% 4%

35%

= 118

nationaliteiten

= 124
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‘Ik ben lid van de organisatie BEST – Board of European 
Students of Technology. Samen met onze Europese partners 
organiseren we tijdens de zomer uitwisselingscursussen die 
gekoppeld worden aan allerlei sociale activiteiten.’
 
‘Die cursussen zijn vrij kort: 10 tot maximum 14 dagen. Je zou 
ze kunnen zien als een voorproefje op Erasmus: je komt uit je 
eigen comfort zone, leert andere mensen en culturen kennen. 
Ik weet niet hoe het komt, maar aan onze faculteit zie je niet zo 
heel veel studenten het buitenlandse avontuur aangaan, hoe-

wel ingenieurs met een internationale mindset zeer gegeerd 
zijn. Ligt de drempel toch nog te hoog? Anderzijds: wie de stap 
toch zet, is achteraf meestal heel enthousiast.’
 
‘Het zou helpen om de internationalisering meer in de lessen 
te integreren, denk ik. Nu is alles vaak nog op de Belgische 
context gericht. Een meer internationaal perspectief en meer 
samenwerking met buitenlandse universiteiten zouden zeker 
niet slecht zijn. Maar uiteindelijk zijn het toch de studenten zelf 
die het initiatief moeten nemen.’

studenten die naar hier komen. Of door 
 Engelstalige cursussen te volgen. Tegen 
volgend academiejaar zouden die in-
spanningen apart op je diploma worden 
vermeld, zodat je kunt bewijzen dat je de 
internationale ervaring wel degelijk hebt.’
 
Voor het academisch personeel blijft 
internationalisering een must?
‘De meeste onderzoekers werken 
internationaal en hebben hun eigen 
netwerk uitgebouwd. Hen willen we 
stimuleren om zich ook in internatio-
nale onderwijsprojecten te engageren. 
Dat zou de mobiliteit van buitenlandse 
studenten naar Gent sterk bevorderen. 
En het zou zeker ook de internationale 
uitstraling versterken van het “merk” 
dat de UGent is.’

‘Studenten:  laat van jullie horen!’

Andreas Declercq, 
student burgerlijk ingenieur
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‘In hun voorlaatste jaar gaan veel geneeskundestudenten drie 
maanden op stage in Europa, en in hun laatste jaar vaak ook 
overzees. Internationalisering mag je niet licht aanpakken, 
vind ik. Studenten die naar pakweg Portugal of Mozambique 
willen, moeten voor ze vertrekken een stevige basiskennis 
verwerven van het Portugees. De studenten die overzees gaan 
moeten ook een voorbereidende cursus volgen en met succes 
het examen afl eggen. Omgekeerd moeten studenten die naar 
hier komen, toch minstens acceptabel Engels spreken. Maar 
als aan die basisvoorwaarden is voldaan, sta je soms versteld 

van de meerwaarde die buitenlandse studenten kunnen mee-
brengen. Dus ja, het vraagt een zekere investering en er kruipt 
veel werk in, maar het is zeker de moeite waard.’
 
‘We lanceren ook nieuwe initiatieven. Zo coördineert collega 
Olivier Degomme de opstart van een internationale mas-
ter-na-master rond Global Health, in nauwe samenwerking 
met andere faculteiten en alle Vlaamse universiteiten. Dat is 
een belangrijk internationaal aandachtspunt, en Vlaanderen 
kan daar niet in achterblijven.’

‘Global Health in Vlaamse steigers’

Professor Jan Philippé, 
faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Tegen 2020 
moet dat met 
6% toenemen.

van de UGent-studenten 
studeert af met een 

internationale ervaring.

19% 25% 29
aantal Engelstalige masteropleidingen

MEER WETEN? 
www.UGent.be/nl/univgent/waarvoorstaatugent/
internationalisering

 
De stroomlijning van het internationaliseringsbeleid 
kost geld en energie. Is het dat allemaal wel waard?
‘Zeker wel. Een recente studie bewijst dat afgestudeerden 
met internationale ervaring het op de arbeidsmarkt veel 
beter doen. Het interculturele bad waarin de studenten 
worden ondergedompeld, vormt een ervaring voor het 
leven. Vergeet ook niet dat veel buitenlandse opleidingen 
inhoudelijk een grote verrijking zijn. Wie in mijn vakge-
bied, mariene biologie, grote oceanografi sche modellen 
wil bestuderen, moet dat in Scandinavië doen. In België 
is er op dat deelgebied minder expertise.’

 
‘Ook voor de universiteit als geheel zijn de voordelen 
niet te overschatten. Als je op je eigen eilandje blijft  
zitten, denk je natuurlijk automatisch dat je goed bezig 
bent. Het bevordert de kwaliteit als je jezelf met je 
 internationale peers gaat meten.’ 



facebook.com/UGent · instagram.com/UGent · twitter.com/UGent · pinterest.com/UGent · linkedin.com/company/ghent-university

WAT IS ER GAANDE OP:

#UGent

Arno De Wispelaere
5:03 PM – 16 Oct 2014

Wellicht het best verstopte museum van Gent. 
Edoch de moeite waard. #ugent

MUSEUM

WWW.SCIENCEMUSEUM.UGENT.BE
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SARTON LEERSTOEL

UGent-alumnus George Sarton (1884-1956) 
maakte carrière in de VS en legde mee de basis 
voor de wetenschapsgeschiedenis als discipline. 

In 1984 besloot de UGent de Sarton Leerstoel 
voor de Geschiedenis van de Wetenschappen 

op te richten. Elk jaar worden een Sarton-
leerstoelhouder en verschillende Sartonmedail-
listen geselecteerd en uitgenodigd om lezingen 

te geven.
 

De 29ste Sarton Leerstoel gaat naar de gere-
nommeerde wetenschapshistoricus professor 

Roy M. MacLeod ( University of Sydney), op voor-
stel van de professoren Peter Van Nuff elen en 
Christophe Verbruggen. In zijn inaugurele rede 
snijdt professor MacLeod de houding aan van 

wetenschappers in de periode 1914-1919.
 

De lezing The Scientists Go to War: Community 
and  Conscience, 1914-1919 vindt plaats op 
donderdag 11 december 2014 om 16 uur in 
de aula. Nadien biedt het Sartoncomité een 

receptie aan. Wil je erbij zijn? Meld je vooraf aan 
bij Rita.Malfl iet@UGent.be

 
WWW.SARTONCHAIR.UGENT.BE

MISSIE NAAR INDIA

Het India Platform van de UGent slaat sinds 2008 brug-
gen tussen India en Europa en fungeert als aanspreek-

punt voor allerlei samenwerkingsinitiatieven, onder meer 
op het gebied van wetenschap en technologie. Van 13 tot 
21 december zet het India Platform in op gezondheids-
zorg: het organiseert een ‘Health Care Ventures Visit’ – de 
eerste van die aard in Europa – voor clinici, professione-
len, onderzoekers en bedrijven uit de gezondheidszorg. 

Zij zullen in Delhi en Bangalore mogelijkheden verkennen 
om samen te werken met lokale actoren.

India blijft  zich snel ontwikkelen en heeft  met zijn groei-
ende middenklasse een grote behoeft e aan hoogwaardi-
ge gezondheidszorg en innoveert sterk, onder meer met 
e-Health en Mobile Health Care. Het India Platform wil 
Europese professionals laten kennismaken met de ge-

zondheidszorg in India, hen de markt voor zorginnovatie 
en ‘medical devices’ helpen verkennen en hen in contact 
brengen met Indische collega’s – in de hoop dat daaruit 

vruchtbare samenwerkingen zullen groeien.

WWW.INDIAPLATFORM.ORG

 WWW.VENTURESVISIT.BE
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Laatstejaars in het middelbaar krijgen massa’s informatie over studiekeuze 

en studierichtingen. Maar hoe het er aan de universiteit echt aan toe gaat? 

Dat hoor je van vrienden, broers en zussen – en van rolmodellen.

HET (STUDENTEN)LEVEN  
ZOALS HET IS
Vier rolmodellen aan het woord

un je vragen stellen aan de prof? Hoe 
zit het groepswerk in elkaar? Waar vind 
ik hulp om beter te studeren? Zulke 
vragen knagen bij heel wat laatstejaars. 

En als je geen vrienden, broers of zussen of 
kennissen hebt met wie je erover kunt praten, 
blijven ze knagen.
 
Vooral sensibiliseren
Daarom heeft de beleidscel Diversiteit en 
Gender van de UGent een rolmodellenwerking 
opgestart. Dit project loopt in samenwerking 
met de HoGent, de Arteveldehogeschool en de 
Provincie Oost-Vlaanderen. Rolmodellen zijn 
studenten die elk jaar in minstens drie mid-
delbare scholen gaan praten. Ze trekken vooral 
naar scholen met veel GOK-leerlingen, die 
misschien wat drempelvrees hebben voor het 
hoger onderwijs. Ze praten over hun ervaringen 

als student en over het studenten-
leven, ze sensibiliseren en motiveren 
en ze vertellen over allerlei onder-
steuningsinitiatieven – monitoraten, 
studentenpsychologen, taalonder-
steuning, het mentoringprogramma.
 
Leuke tijd
Als rolmodel word je stevig voorbereid 
en begeleid. Je krijgt vormingen over de 
structuur van het hoger onderwijs, over 
gesprekstechnieken en over intercul-
tureel communiceren. Naar de scholen 
trek je altijd samen met enkele colle-
ga-rolmodellen én met medewerkers 
van de rolmodellenwerking. Die waken 
ook over een positieve groepsdyna-
miek. Als bewijs van je engagement 
krijg je een certificaat.

K

Dat kan nog altijd, 
ook in het lopende 
academiejaar. Kijk 
bij www.UGent.be/

diversiteitengender 
en lees er alles over 

bij Rolmodellen-
werking.

ROLMODEL 
WORDEN?
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Ik zag een affi che van de rolmodellenwerking en stelde me me-
teen kandidaat: ik vond het project niet alleen tof, maar ook erg 
zinvol. Voordat ik aan psychologie begon, had ik kinesitherapie 
gestudeerd. Dat bleek geen goede keuze. Dat wil ik laatstejaars 
meegeven: informeer je grondig en zorg ervoor dat je een goed 
beeld krijgt van de opleiding en alles eromheen.
 
Ik doe een vijftal klassen per schooljaar. De vragen die je van de 
laatstejaars krijgt, zijn erg gevarieerd: over de grote auditoria, het 
contact met de proffen, de examens, het studiepuntensysteem … 
Meestal praten we met laatstejaars voor wie verder studeren 
niet zo vanzelfsprekend is. Ik hamer er graag op dat ze heel veel 
kunnen bereiken als ze maar gemotiveerd zijn. Dat blijft het 

1
Sofi e Van Lijsebeth

Eerste master  Psychologie

belangrijkste, volgens mij. In het BSO en TSO leg ik ook uit dat ze 
net zo goed een professionele bachelor kunnen volgen. 

We worden uitstekend voorbereid en begeleid. Als we naar een school 
trekken, zijn begeleiders van de beleidscel Diversiteit en Gender er 
ook bij. In de basisopleiding krijg je informatie over de structuur 
van het hogeronderwijslandschap, maar je leert bijvoorbeeld ook 
communiceren met groepen en interculturele communicatie. Eerlijk 
gezegd: sinds ik rolmodel ben, ben ik zelf ook gegroeid. Ik praat veel 
vlotter voor groepen en ik ben assertiever geworden. De vragen en de 
verhalen van de leerlingen zijn boeiend en nu en dan gaan we met 
de rolmodellen bowlen of naar de fi lm … Het is een gezellige groep 
en je leert veel mensen kennen, ook uit andere faculteiten. 

‘Zelf heb ik 
er ook al veel 

aan gehad’
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Voor mij stond al snel vast dat ik naar de universiteit zou gaan, 
maar ik vind het persoonlijk verrijkend met leerlingen te gaan pra-
ten voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is. Vanuit hun perspectief 
begrijp je hun drempelvrees en bezwaren beter en kun je ze ook 
beter ontzenuwen. Studeren is duur? Ja, maar er bestaan beurzen. 
Je moet hard werken? Ja, maar je krijgt hulp om te leren plannen 
en je krijgt steun van het monitoraat. Het is niet de bedoeling dat 
we laatstejaars helpen bij hun studiekeuze: daar hebben ze andere 
kanalen voor. Wij vertellen vooral hoe het hoger onderwijs in elkaar 
zit en hoe wij het ervaren. Veel laatstejaars denken dat er twee 
groepen studenten zijn: harde werkers die hun kot nooit uit komen 
en fuifbeesten. Dat probeer ik toch wat te nuanceren.

 Leerlingen die goed weten wat ze willen studeren, hebben 
online al opgezocht wat ze willen weten. Laatstejaars die 
twijfelen, moet je uit hun tent proberen te lokken zodat ze 
vragen durven te stellen. Die leerlingen probeer je dan zo breed 
mogelijk te informeren – en vooral te motiveren.
 
Er wordt van je verwacht dat je elk schooljaar drie klasbezoe-
ken doet – meer mag natuurlijk ook. Je kiest de bezoeken die je 
het best uitkomen en die je het best in je agenda kunt inpassen. 
Ook de vormingsmomenten vergen niet zo veel tijd, en je hebt 
er veel aan, ook voor jezelf: vlot spreken voor groepen is een 
vaardigheid die iedereen vroeg of laat wel van pas komt.

2
Robin Convents
Tweede master 

Biomedische 
Wetenschappen

‘Ander 
perspectief is 

verrijkend’
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Wat leerlingen ons zoal vragen? Of je de professoren vlot kunt 
aanspreken en benaderen, hoe het leerkrediet in elkaar zit, of 
de examens echt zo lastig zijn, of je nog wel genoeg vrije tijd 
en vakantie hebt enzovoort. 

Ik ga altijd uit van mijn eigen ervaringen, ook als Turkse 
studente, en stel het studentenleven zo eerlijk mogelijk voor, 
vooral zonder te verbloemen: ja, je moet inderdaad hard wer-
ken en ja, je sociale leven zal soms op een lager pitje moeten 
staan. Ook vertel ik dat de vriendenkring waarin je terechtkomt 
belangrijk is. Vrienden kunnen je motiveren, maar ze kunnen 
je helaas ook meetrekken in een negatieve spiraal. Als je de 

capaciteiten hebt om te studeren, dan moet je de kansen die 
je krijgt volop grijpen, vind ik. Ik ben blij dat mijn ouders, mijn 
zus en mijn broers me steunen en ik wil hen niet ontgoochelen. 
Ook die boodschap geef ik laatstejaars graag mee: informeer je 
grondig, maak een weldoordachte keuze en zet je maximaal in.
 
Dankzij de rolmodellenwerking heb ik ook studenten van andere 
faculteiten leren kennen – intussen zijn het goede vrienden. We 
leren onder meer ook gesprekstechnieken aan, wat nuttig is voor 
later. Ik vind het prettig dat we vormingen aangeboden krijgen, 
samen leuke activiteiten kunnen gaan doen en na afl oop een 
certifi caat krijgen: het toont dat de UGent onze inzet apprecieert.

3
Seda Tapmaz
Tweede master 

Rechten

‘Eerlijk en 
onverbloemd’
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Ik ben op mijn zevende vanuit Congo naar Antwerpen gekomen en 
 Nederlands is mijn tweede taal. In het middelbaar heb ik TSO ge-
daan en mijn diploma heb ik voor de ‘middenjury’ gehaald. Omdat 
ik Afrikaanse talen en culturen wilde studeren, moest ik naar Gent 
trekken waar ik eigenlijk niemand kende. Allemaal niet zo evident. 

Gelukkig kreeg ik bij mijn inschrijving een fl yer over het mento-
ring-project van de beleidscel Diversiteit en Gender. Een oudere 
studente geschiedenis maakte me wegwijs, steunde me en 
leerde me bijvoorbeeld hoe ik tijdens de les tegelijk aandachtig 
kon volgen en noteren. Ze wees me ook op het project Taalbe-
leid. Daar leerde ik onder meer papers schrijven in academisch 
Nederlands. Erg nuttig als Nederlands niet je moedertaal is.
 
Mocht niemand me geholpen hebben, dan stond ik niet waar ik 
nu sta. Daarom wil ik dit jaar iets terugdoen. Ik wil laatstejaars in 

Als mentor loods je een nieuwkomer heelhuids door 
het eerste jaar. Dat doe je in het kader van het keuzevak 
Coaching & Diversiteit, dat je 3 studiepunten oplevert. 
Ga naar www.UGent.be/diversiteitengender en kijk bij 
Coaching en Diversiteit. Daar kun je ook terecht als je 
mentoring wilt krijgen.

middelbare scholen aansporen om verder te studeren. Velen den-
ken dat ze het niet aankunnen, zeker als ze TSO of BSO doen. Dat 
dacht ik zelf misschien ook wel. Maar als je gemotiveerd bent, 
als je interesse hebt voor wat je wilt studeren en bereid bent 
om hard te werken, dan kun je slagen. Ik wil hun ook op het hart 
drukken dat ze aan de UGent veel hulp en steun kunnen vinden, 
en dat ze die maximaal moeten gebruiken.

MENTOR EN MENTEE?

4
Baudoin Mena Sebu

Tweede bachelor 
 Afrikaanse talen 

en culturen

‘Ik wil iets 
terugdoen’



An Herman
'Elk jaar krijgen we zaad binnen van 

2.500 nieuwe soorten.' 

e 2,75 ha grote Plantentuin van de UGent is de 
biotoop van een deskundig team van tuiniers, 
onder wie één vrouw. An Herman kweekt er 
met veel geduld en veel liefde de plantenfami-

lies op die aan haar goede zorgen worden toevertrouwd.
 
Hoe ben je hier terechtgekomen?
‘Ik heb ooit één jaar biologie gestudeerd. Ik at toen vaak 
mijn boterhammen op in de Victoriakas. Stiekem mijmer-
de ik dat het heerlijk moest zijn om in de Plantentuin te 
kunnen werken. Uiteindelijk heb ik een graduaat tuinbouw-
kunde gehaald en ben ik in een potplantenbedrijf beland. 
Maar de droom bleef knagen en toen er hier vijft ien jaar 
geleden een plaats vrijkwam, heb ik mijn oude cursussen 
bovengehaald en werkelijk dag en nacht geblokt.’
 
Met groene vingers alleen kom je er niet?
‘Wij kennen niet alle 10.000 soorten tot in de fi nesses, maar 
we hebben een heel brede basis. Dat moet ook, want een 

plant die morsdood lijkt, kan even goed al in winterrust zijn 
gegaan. Verder hebben we allemaal onze specialiteiten. Ik 
ben onder meer verantwoordelijk voor de groentetuin.’
 
Jullie hebben hier ook wortelen en sla?
‘Stadskinderen weten vaak niet eens dat je braambessen 
kunt eten. Daar proberen we iets aan te doen. We hebben 
ook veel aandacht voor zogenaamde vergeten groenten. 
In principe wordt er niets geoogst. Zo leren onze studen-
ten de verschillende stadia van de groente kennen.’
 
Wat vind je het leukste aan je job?
‘Dat we van onze directeur, professor Paul Goetghebeur, 
veel vrijheid krijgen om dingen uit te proberen. Ik heb 
hier mijn eigen mini-laboratorium. Na een paar mis-
lukte pogingen heeft  mijn Passifl ora nu voor het eerst 
vruchten voortgebracht. Mijn volgende project wordt de 
kiwibes. Ik ga daar een stuk grond voor vrijmaken.’
 
Dat betekent dat er ook planten uit 
de collectie verdwijnen?
‘De cultivars maken geleidelijk plaats voor planten uit de 
vrije natuur. Elk jaar komt er uit alle hoeken van de wereld 
zaad binnen van 2.500 nieuwe soorten. Wij zaaien die 
dan uit en volgen de verdere ontwikkeling op. Planten die 
goed aarden, kunnen op hun beurt het voorwerp worden 
van wetenschappelijk onderzoek. Omgekeerd kunnen 
andere botanische tuinen ook bij ons zaden bestellen.’
 
Tot slot: hoe voelt het om hier 
de enige vrouwelijke tuinier te zijn?
‘Het is niet altijd evident want er komt af en toe toch wat 
fysieke kracht bij kijken. Verder zijn we gewoon allemaal 
even zot van planten. Weet je waar we in onze pauzes 
over praten? We vertellen hoe we plant A of B hebben 
aangepakt en of het een succes is geworden. De Planten-
tuin is nu eenmaal onze gezamenlijke passie.’

WWW.UGENT.BE/WE/NL/DIENSTEN/PLANTENTUIN

D
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Ontdek het 
educatief aanbod 

van de UGent

Het is een oud zeer: veel te weinig leerlingen en 

studenten kiezen voor exacte wetenschappen, tech-

nologie en technische richtingen. ‘Als Vlaanderen een 

kenniseconomie wil zijn, moeten we echt inzetten op 

STEM’, zegt professor Veronique Van Speybroeck. 

TEM staat voor Science, Technology, 
Engineering en Mathematics – exacte 
wetenschappen, techniek & techno-
logie, ingenieurswetenschappen en 
wiskunde. ‘Richtingen die in Vlaan-
deren niet al te populair zijn, of in 
ieder geval niet populair genoeg’, zegt 
professor Veronique Van Speybroeck 
(Center for Molecular Modeling). 
‘Nochtans hebben we ze nodig om 

uitdagingen aan te pakken zoals de zorg voor het milieu 
of duurzame energie.’
 
De vorige Vlaamse regering heeft een STEM-actieplan 
opgesteld dat de huidige wil voortzetten. Daaraan werd 

S
een STEM-platform gekoppeld, een soort denk-
tank over de te nemen maatregelen. Veronique 
Van Speybroeck is een van de 14 leden.
 
Vroeg beginnen
‘Heel positief vind ik dat het STEM-actieplan 
over de beleidsgrenzen heen kijkt’, zegt ze. ‘Niet 
alleen onderwijs maar ook economie, weten-
schap en innovatie, werk en media zijn erbij 
betrokken. De doelstelling is om tegen 2020 
minstens het OESO-gemiddelde voor de leerlin-
genprestaties te halen.’
 
Als goede wetenschappers hebben de leden 
van het STEM-platform eerst een hele reeks 
cijfers en gegevens opgevraagd. ‘Daaruit bleek 
dat er al heel veel initiatieven bestaan, maar 
het is allemaal nogal gefragmenteerd en soms 
weinig zichtbaar. Een tweede vaststelling: je 
moet zo vroeg mogelijk beginnen om kinderen 
warm te maken voor STEM-richtingen. Jonge 
kinderen zijn zeer geïnteresseerd en nieuws-
gierig, maar als ze op hun vragen niet de juiste 

STEM
VOOR DE KENNIS

ECONOMIE!
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antwoorden krijgen, raken ze snel hun interesse 
voor STEM kwijt.’
 
De beste manier om die nieuwsgierigheid te 
prikkelen, is om de verschillende wetenschaps-
domeinen ook geïntegreerd te benaderen, vindt 
professor Van Speybroeck. ‘Wie gewoon wiskun-
de of fysica krijgt, ziet er vaak het nut niet van 
in. Pas als je ziet waarvoor je het kunt gebruiken, 
wordt het interessant.’
 
Coaches en academies
Het STEM-platform stelde een hele resem 
maatregelen voor, waarvan er al verschillende 
zijn gerealiseerd. ‘Lagere scholen kunnen nu een 
bezoek aanvragen van een technologie- en tech-
niekcoach. Dat zijn mensen uit de bedrijfswereld 
die de leraren ondersteunen bij het geven van 
techniek en technologie. Er zijn er nu al 120 
actief, en binnenkort komen er nog meer bij.’
 
Ook de STEM-academies voor kinderen in hun 
vrije tijd, zijn een groot succes. ‘Veel van die 

buitenschoolse activiteiten bestonden al: de 
kinderuniversiteit, wetenschapsclubs, techniek-
clubs. Nu staan ze op één website: zo vinden 
ouders en kinderen makkelijker de weg. Het 
is een onvoorstelbaar succes, met al meer 
dan 300 initiatieven in heel Vlaanderen en al 
meer dan 4000 kinderen die actief deelnemen. 
Activiteiten zoals coder dojo’s – in de steigers 
gezet door Martine Tempels, voorzitter van het 
STEM-platform – waar kinderen kunnen leren 
programmeren, zitten in een mum van tijd vol.’
 
Naast dergelijke quick wins wil het platform 
ook langetermijnmaatregelen nemen om STEM 
in de lerarenopleiding te versterken. ‘Niet elke 
leraar kan alles weten, maar door in lerende 

Stofvrije wetenschap
De foto werd genomen bij de cleanrooms van de UGent 

(campus Ardoyen), waar wetenschappers onder meer

toepassingen van fotonica en ultradunne chips 

verkennen – een fraai staaltje van hoogtechnologisch 

onderzoek dat STEM wil stimuleren.
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STEM-staalkaart

Uit de honderden initiatieven uit het educatief aanbod van de UGent kozen we er vier – één voor elk STEM-onderdeel.

Maak zelf een robot
Zelf een robot in elkaar knutselen: het was 
voor velen een kinderdroom. De vereniging 
Dwengo, opgericht door UGent- onderzoekers, 
geeft  iedere geïnteresseerde de tools in 

handen om die droom werkelijkheid te maken en workshops om te helpen 
bij het bouwproces. En om het nog wat pittiger te maken, is er elk jaar een 
competitie waarin de robots het tegen elkaar opnemen. Op 30 april 2015 gaan 
ze sumo- worstelen! Bezieler Francis wyffels: ‘Eind oktober hebben we voor 
het eerst een internationale competitie voor art robots georganiseerd: robots 
die kunst maken. Kansarme jongeren uit verschillende delen van de wereld 
konden er hun beste beentje voorzetten.’

Doe Chemie
Ben je leraar che-
mie en fysica met 
leerlingen tussen 
15 en 18 jaar oud? 

Dan is het Doe-Chemie Centrum van de UGent 
(Campus Sterre) iets voor jou. ‘De experimenten 
in het centrum sluiten aan bij de lessen chemie 
en fysica, maar gaan net dat stapje verder’, zegt 
professor Katrien Strubbe. ‘Je leert er bijvoorbeeld 
zelf aspirine maken, of kunststoffen als bakeliet 
en superslijm.’

TECHNOLOGY SCIENCE

 gemeenschappen samen te werken met andere leraren 
en bijvoorbeeld instellingen voor hoger onderwijs, hoef 
je er niet alleen voor te staan. Je zou ook kunnen werken 
met junior- en seniorprofielen. De senior coacht de jonge 
leraar, die frisse ideeën laat doorstromen naar de seniors.’
 
Aan de UGent
Het STEM-actieplan heeft voor veel dynamiek gezorgd, 
ook aan de UGent. ‘Sommigen waren al zeer actief – 
de kinderuniversiteit was een project dat heel goed liep. 
Maar alles wordt nu coherenter aangepakt. Medewerkers 
kunnen terugkoppelen naar onze STEM-beleidsme-
dewerker en ze ontdekken waar andere collega’s mee 
bezig zijn.’
 
Afgelopen zomer organiseerde de UGent voor het eerst 
een wetenschapskamp Clever forever voor kinderen 
van 13 tot 16. Een mooi initiatief is ook het project 
My  Machine. Kinderen uit het basisonderwijs fantaseren 

daarin over machines die ze zouden willen 
bouwen om hun dromen te verwezenlijken. 
‘Sommige van die machines worden effectief 
gebouwd en ontworpen in samenwerking met 
het studenten van het secundair en hoger on-
derwijs. Heel leuk.’
 
Maar het kan altijd nog leuker. ‘Ik zou studenten 
of doctorandi graag meer zien terugkoppelen 
naar het secundair of lager onderwijs. We heb-
ben een hele pool van mensen die als techno-
logiecoaches kunnen fungeren en ambassadeur 

Ambassadeurs nodig!
Professor Van Speybroeck: 'Waarom zouden 

UGent-studenten en doctorandi niet als technologie-

coaches en STEM-ambassadeurs kunnen fungeren?'
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WWW.UGENT.BE/EDUCATIEFAANBODSCHOLEN

WWW.STEMACADEMIE.BE

 
Op 29 en 30 maart 2015 vinden in de vakgroep 

Onderwijskunde (faculteit Psychologie en Pedagogische 

Wetenschappen, Henri Dunantlaan 2, Gent) de STEM 

Education Days plaats, een internationale conferentie met 

goedepraktijkvoorbeelden en STEMworkshops voor een 

breed publiek.

Modelleer eens  
een ziekte
Wiskunde kan ons helpen om 
natuurlijke processen beter te 
begrijpen. ‘Vorig jaar hebben we 

voor de eerste keer onze Biowiskundedagen georganiseerd’, zegt 
dr. ir. Jan Baetens. ‘Een enorm succes. En ook dit jaar zijn er weer 
veel meer inschrijvingen dan we aankunnen.’ Vorig jaar werden 
wiskundige modellen gebruikt om te simuleren hoe schimmels 
groeien en diersoorten met mekaar in competitie treden. Dit 
jaar zijn waterzuivering en ziekteverspreiding aan de beurt – erg 
actueel, nu de ebola-epidemie woedt …

Alcohol in de tank
Ingenieursstudies blijven de 
grote onbekende voor jongeren 
uit het middelbaar onderwijs. 
Vaak wordt het vak verengd tot 

‘bruggen bouwen’. Onterecht, bewijst professor Joris Thybaut 
met de workshop Glaasje vol? Ga ermee rijden! In de work-
shop, voor klassen uit het middelbaar onderwijs en de derde 
graad basisonderwijs, leren de leerlingen zelf biobrandstoffen 
maken die ze in een gloeimotor kunnen testen. De brand-
stoffen worden onder meer gemaakt op basis van alcohol – 
vandaar de titel, een knipoog naar een oude BOB-campagne.

ENGINEERING MATHEMATICS

zouden kunnen zijn voor STEM. Veel studenten 
maken in hun eerste bachelor een project dat 
verschillende vakken combineert en inzet op 
integratie van verschillende wetenschappen. 
Vandaag raken dergelijke projecten zelden 
buiten de universiteitsmuren, maar je zou ze 
even goed kunnen gebruiken als interessante 
cases voor de derde graad secundair. Je ziet: 
 mogelijkheden genoeg!’
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‘HISTORICI KUNNEN 

Havendirecteur Daan Schalck

Daan Schalck staat intussen al bijna 

zes jaar aan het hoofd van het Gentse 

Havenbedrijf. Daarvoor had hij er 

een carrière op zitten als politicus en 

consultant. Maar het begon allemaal 

op de  trappen van de woelige 

Blandijnberg, als  student 

geschiedenis.

VER VOORUITKIJKEN’

w huidige job ligt wel heel erg ver van uw studies?
‘Dat lijkt zo en het is natuurlijk ook zo. Van historici 
verwacht je dat ze in het onderwijs gaan werken, of in 
musea of archieven. Maar de opleiding geschiedenis is 

veel breder dan mensen vaak denken. Ik ben altijd geïnteresseerd 
geweest in het cijfermatige van de geschiedenis – veldslagen en 
Romeinse keizers boeiden mij minder. Voor mijn scriptie heb ik bij-
voorbeeld een wiskundig model uitgewerkt om de graanbelastingen 
uit de 17de eeuw om te rekenen naar bevolkingscijfers en daaruit 
de invloeden te detecteren van epidemieën en hongersnoden.
 
In de jury die mijn scriptie beoordeelde, zat maar één historicus, 
mijn promotor. De andere leden waren een demograaf en een 
econoom. Over het muurtje kijken, niet blijven vastzitten in je 
vakgebied: dat heb ik ook in mijn latere carrière altijd belangrijk 
gevonden.’

 
Waarom wilde u als 18-jarige per se 

geschiedenis studeren?
‘Om eerlijk te zijn ging het mij vooral om de sfeer 

rond de Blandijn. Ik was toen al maatschappe-
lijk geëngageerd, en een paar jaar eerder 

was de Blandijn de kern geweest van 
de acties tegen het verhoogde 

U
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De grote drie

‘Als ik één professor moet kiezen die mij fundamenteel heeft be-
invloed, wordt het moeilijk. Ik moet er drie noemen. Ten eerste is 
er Chris Vandenbroecke, die jammer genoeg in 2007 overleden 

is – veel te jong. Hij had een zeer brede kijk op de geschiedenis, 
met veel aandacht voor economie en demografie. En het was ook 

buiten de lessen een heel aangenaam mens.
 

Herman Balthazar was niet alleen een zeer goede prof, maar 
ik mag hem nog altijd een vriend noemen. Een heel erudiet man 

waarmee je verrijkende filosofische discussies kunt voeren. En 
als gouverneur heeft hij veel voor de haven gedaan.

 
Tot slot iemand die waarschijnlijk weinigen zich nog zullen herin-

neren: Wilfried Brulez. Een vrij timide lesgever, en voor 20 lessen 
had hij maar 40 slides, maar zo inzichtelijk! Wat kun je allemaal uit 

cijfers en tabellen halen, hoe kun je door cijfers heen kijken. Zijn 
lessen hebben mij heel sterk beïnvloed. Geef mij een cijferreeks en 
ik kan er mij uren mee bezighouden. Trafiekcijfers zijn niet zomaar 

tabellen, er zitten economische en geopolitieke evoluties achter. 
Dat heb ik geleerd van professor Brulez.’

inschrijvingsgeld – 10.000 frank, in die tijd. In 
de rechten of economie was de sfeer heel wat 
minder revolutionair. Best mogelijk dat ik in een 
andere tijdsgeest voor economie had gekozen.
 
Mijn engagement heb ik na mijn studies voort-
gezet in de burgerdienst. Je mocht drie instellin-
gen opgeven waar je je burgerdienst wilde doen, 
en zoals dat gaat koos Binnenlandse Zaken 
dat wat het verst van mijn belevingswereld lag: 
een buurthuis in mijn gemeente, een vzw die 
ik eigenlijk niet goed kende. Maar een geluk bij 
een ongeluk: de toenmalige voorzitter van dat 
buurthuis heeft kort daarna een blitzcarrière 
in de politiek gemaakt en is nu burgemeester 
van Gent.
 
De band die toen gesmeed is, heeft ervoor ge-
zorgd dat we samen een hele weg hebben afge-
legd. Ik was de secretaris van Daniël Termont bij 
de drinkwatermaatschappij en werd kabinets-
chef toen hij havenschepen was. Daarna ben ik 
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MADE 
@UGent

Daan Schalck
°1963, Master in de Geschiedenis
(UGent, 1987)

MADE 
@UGent

op eigen benen verdergegaan: in het federaal parlement 
voor sp.a en als consultant bij Ernst & Young.’
 
En dan uiteindelijk teruggekeerd naar de haven.
‘Dat was eerder onverwacht, maar had je 15 jaar geleden 
naar mijn droomjob gevraagd, dan had ik dit geantwoord. 
Ik werkte al drie jaar als algemeen directeur van de maat-
schappij die de havenontwikkeling van de Linkeroever in 
Antwerpen stuurde toen mijn voorganger in het Gentse 
Havenbedrijf vrij onverwacht vertrok. Ik had het geluk dat 
ik niet alleen veel ervaring had met overheidsbedrijven 
en de politieke wereld, maar ook een grondige kennis van 
de havenwereld. Ik kende de grote bedrijven, wist hoe 
concessies werkten, kende de reglementering.’
 
Wat trekt u precies aan in de haven?
‘Je werkt op het raakvlak van verschillende werelden: 
overheid en privé, nationaal en internationaal, lange ter-
mijn en korte termijn. Je moet een commercieel gebied 
van 4000 hectare vormgeven, met kaaien en sluizen die 
er binnen 100 jaar nog zullen zijn, maar intussen moet 
je voor morgen ook nieuwe klanten aantrekken.
 
Mijn geschiedenisopleiding komt op dat gebied wel van 
pas. Historici zijn het gewoon om ver achteruit te kijken 
en kunnen daarom ook ver vooruit kijken. Ik probeer te 
voorspellen hoe de economie er in 2050 zal uitzien en 
daar mijn beleid op te richten. Dat lijkt misschien irreëel, 
maar een sluis gaat minstens dubbel zo lang mee.
 
Je mag je niet laten opjagen. Een winkel die vier jaar lang 
geen klanten heeft , is failliet. Maar als het Deurganckdok 
op de Antwerpse Linkeroever over vijf jaar al vol zou 
zitten, hebben we ons vergist. Een haven moet op lange 
termijn durven denken. Historici zijn daar rustiger in 
dan economen.’
 
En, hoe ziet de Gentse haven er in 2050 uit?
‘In grote lijnen: de maakindustrie komt gedeeltelijk terug 
naar Europa omdat ze niet langer op massaproductie 
drijft  maar op technologie en knowhow. Nieuwe techno-
logieën zijn in opkomst, zoals de cluster biobrandstoff en 

die we samen met de UGent hebben ontwikkeld, maar 
ook 3D-printing en nieuwe vormen van e-commerce. 
De tussenschotten verdwijnen, bedrijven gaan steeds 
dichter bij de klanten produceren om te kunnen leveren 
wat de vorige dag besteld is.
 
De haven van de toekomst is er een die de gecombi-
neerde activiteiten van logistiek en productie een plaats 
geeft . We gaan weer meer grondstoff en aantrekken, maar 
veel gespecialiseerder en in kleinere volumes dan de 
klassieke steenkool, ertsen of petroleumproducten. Voor 
een relatief kleine haven als Gent zijn gespecialiseerde 
scheikundige en vloeibare producten de toekomst. Het 
tonnage zal misschien niet meer zo sterk stijgen, maar 
de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid wel.
 
Voorts werken we ook hard aan een samenwerking 
met Vlissingen en Zeeland. Als we de krachten kunnen 
bundelen, kunnen we een mooi verhaal neerzetten als 
complementair havengebied.’
 
Kan de universiteit daar een rol in spelen?
‘Een zeer grote rol. De cluster biobrandstoff en is een heel 
concrete samenwerking, maar daarnaast gaat er geen dag 
voorbij zonder dat ik met de universiteit contact heb. In 
het model dat ik voor ogen heb, gaan logistiek, technolo-
gie en wetenschappelijke ontwikkelingen hand in hand.
 
Voor internationale investeerders is de aanwezigheid van 
de UGent een grote troef. Bij presentaties in het buiten-
land begin ik eerst over Gent, de universiteit en het feit 
dat we de grootste onderwijsstad van België zijn, en dan 
pas over de haven.’
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Professor 
Bart Clarysse,

vakgroep Innovatie, 
Ondernemerschap en 

Dienstenmanagement

Uber en Airbnb zijn voorbeelden van nieuwe 
bedrijfsmodellen die een sector overhoop 
kunnen halen. Voor bestaande spelers lijken 
ze een bedreiging, maar dat zijn ze zeker 
niet altijd, zoals onderzoek – onder meer 
van Markides in Game-Changing Strate-
gies – heeft  aangetoond. Nieuwkomers als 
 Ryanair hebben klassieke maatschappijen 
als British Airways helemaal niet verdron-
gen: ze hebben een nieuwe markt aange-
boord van mensen die anders helemaal 
niet of veel minder vaak zouden vliegen.
 
Natuurlijk zijn er altijd wel overlappingen 
tussen de oude en de nieuwe markt. Uber 
en Airbnb zijn nieuwe spelers in mature 
sectoren. Bedrijven voeren er een hevi-
ge concurrentiestrijd voor fl interdunne 

marges. Het spreekt vanzelf dat ze nieuwe 
spelers niet graag zien komen. Maar ver-
bieden is geen goede oplossing, omdat je 
dan innovatie fnuikt. Ook overregulering is 
nefast. Ik begrijp taxibedrijven die klagen 
over doorgeschoten regelneverij, maar dat 
is geen reden om nieuwkomers ook kapot 
te reguleren. Voor bestaande bedrijven 
in de sector zit er niets anders op dan 
een creatief antwoord te verzinnen en na 
te denken over hun waardebod. Welke 
klanten kiezen ze, welke waarden – prijs, 
kwaliteit, service – beloven ze, waar kun-
nen ze zelf innoveren? Taxibedrijven die 
daar in slagen, hoeven Uber niet te vrezen 
– ik zie dat bedrijfj es die zich bijvoorbeeld 
focussen op luchthavenvervoer kreunen 
onder het werk.

‘Overregulering is nefast voor innovatie’

AIRBNB, UBER & CO:
OMARMEN OF 

 AFWIJZEN?

U
DENKT?
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Professor 
Thomas Block,

directeur Centrum 
voor Duurzame 

Ontwikkeling, 
WWW.CDO.UGENT.BE

‘Voor tegendruk zorgen of winst maken?’

U denkt ook op facebook. Een greep uit de reacties:

Mathias Peirlinck
omarmen!
30 oktober om 16:19

Universiteit Gent
Da's duidelijk bedankt voor jullie reacties!
3 november om 12:24

Milou Hüpscher
Omarmen.
2 november om 15:31

U denkt ook op facebook. Een greep uit de reacties:

Sommigen zien Uber en Airbnb als 
voorbeelden van een duurzame sharing 
economy. Zijn ze dat? Veel initiatie-
ven in de deeleconomie – bijvoorbeeld 
op  gentintransitie.com – spelen in op 
 sociaal-economische uitdagingen: WijDelen, 
gratis couch surfen … Ze zetten ons con-
sumptiegedrag en dominante niet-duur-
zame systemen onder druk. Zo verbruiken 
autodeelsystemen niet alleen 80% minder 
materie en energie dan privéwagens voor 
hetzelfde aantal kilometers, maar gebrui-
kers kiezen ook minder vaak voor de auto 
om zich te verplaatsen.
 
Als zulke kleinschalige innovaties in de 
maatschappij terechtkomen, sluipen soms 
ook neoliberale mechanismen binnen. 
Goede bedoelingen vervagen zo snel. Dan 
ga je bijvoorbeeld wat je bezit als potentieel 

vermarktbaar beschouwen. Bij Airbnb denk 
je: laat ik geen geld liggen als ik mijn huis 
niet verhuur? Gaandeweg vreten kapitalis-
tische logica’s goeie ideeën en praktijken 
aan. Zeker bij een schaalsprong moeten 
innovaties hun oorspronkelijke doel blijven 
bewaken. Overigens – vermoedelijk is bij 
Uber en Airbnb winst altijd al het hoofddoel 
geweest, anders dan bij Linux en Wikipedia.
 
Hoe dan ook: het maatschappelijk potenti-
eel van een innovatie wordt niet alleen be-
paald door de technologie, maar misschien 
nog meer door het sociaal-economische 
weefsel dat eromheen zit. Dat daar dan 
strijd uit voortvloeit is positief, maar de 
discussie voer je het best vanuit de vraag 
die ons Studium Generale Duurzaamheids-
denken in 2015 stelt: Wat is een duurzame 
economie?
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VRAAG

Lees meer over hoe internationaal de UGent kleurt op p. 6

MEER DAN 
4000 INTERNATIONALE 

STUDENTEN KRIJGT DE UGENT 
ELK JAAR OVER DE VLOER. 

UIT WELKE VIJF LANDEN KOMEN 
DE MEESTE STUDENTEN?
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CAMBODJA

‘Ook een rijstbier is in ontwikkeling’

DIE DURFT DENKEN

‘De UGent en haar associatiepartner  Hogeschool 
Gent hebben de oudste brouwerijschool van 
België: ze bestaat al sinds 1887. We doen 
er onderzoek naar alle belangrijke aspecten 
van de bierproductie en we brouwen Bijloke, 
genoemd naar de vroegere Gentse abdij. Bijloke 
is een blond hogegistingsbier van 7,2 procent 
alcohol met nagisting op de fles. Dat markt-
segment zit bij ons al propvol: Bijloke hier met 
succes lanceren zou gigantische marketing-
inspanningen  vergen.
 
Toevallig kwamen we in contact met Daun Penh 
Cambodia Group, een grote Cambodjaanse in-
vesteerder die nauwe banden heeft ontwikkeld 
met de UGent en met de Vlaamse voedings-
sector. Hij nam een licentie op het recept, 

zodat ons abdijbier in het voorjaar van 2015 
in Cambodja op de markt zal komen onder de 
naam Sakrum. De investeerder zal alle benodig-
de grondstoffen invoeren en een Vlaams bedrijf 
zal de brouwerij in Cambodja installeren.
 
De biermarkt in Cambodja blijft groeien, en er 
is zeker nog plaats voor een bier als Bijloke. Het 
heeft een zachtere bitterheid dan de meeste 
hogegistingsbieren van bij ons, en daar houdt 
de Aziatische markt wel van. Bijloke is volmon-
dig en goed doordrinkbaar, met een smaak van 
aromahop en esters die lang blijft hangen. De 
Daun Penh Group heeft ons ook gevraagd om 
een rijstbier te ontwikkelen – niet op basis van 
de betere voedingsrijst, maar van goedkopere 
varianten. Daar zijn we nu druk mee bezig.’

Professor Anita Van Landschoot
(vakgroep Toegepaste Biowetenschappen) doceert 

brouwerijtechnologie en is verbonden aan Food2Know, 

het excellentiecentrum rond diervoeding, voeding & 
gezondheid opgericht door de Universiteit Gent.

FOOD2KNOW.BE
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DRINKT STRAKS
AUGENTBIER



Blader terug voor de vraag …

ANTWOORD
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