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REACTOR

Kippenhokken op maat, geschikt voor elk type tuin en 
zelfs voor een flatje in de stad: met dat businessplan 
wonnen vijf UGent-masterstudenten Industrieel Ontwer-
pen de Vlajo Award. Dat is de grootste talentenjacht 
voor ondernemend geweld in Vlaanderen, georgani-
seerd door Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen).

Wout Mareen: ‘Ik heb zelf een kippenhok en was daar 
niet zo tevreden over. Of je nu twee of zes kippen hebt, 
in de winkel vind je alleen standaardhokken. Toen we 
voor het vak Innovatie- en marktgericht ondernemer-
schap een businessplan moesten maken voor een zelf 
ontworpen product, besloten we te broeden op een 
alternatief. Clotilde Destrebecq, Bert Peters, Sievert van 
Esch, Thomas Van Glabeke en ikzelf ontwierpen hokken 
waarvan je dankzij een modulair systeem de grootte 
kunt aanpassen en die je zelfs op het terras van een 
stadsappartement kunt gebruiken.

Het businessplan moest een rendabel bedrijfje opleve-
ren, met een efficiënte productiemethode. We hebben 
elke verbinding, elk paneeltje zo ontworpen dat we 
ze met dezelfde CNC-freesmachine kunnen maken. 
Schroeven of bouten hoeven niet. Het kippenhok 
leveren we in een gebruiksvriendelijk bouwpakket. Ook 
aan marketing hebben we gedacht, onder meer met een 
online community waar mensen hun ei kwijt kunnen 
over kippen en hokken.

Met de VlaJo Award wonnen we ook een ticket 
voor de Europe Enterprise Challenge, begin 
juli in Lissabon. Als we daar ook hoge 
ogen gooien, willen we ons idee zeker 
commercialiseren.’

WWW.CHICKIN.BE

VOOR ELK TERRAS

Wout Mareen
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Eva is er klaar voor!
Eva begint straks aan de eerste bachelor. Daar 

kijkt ze gretig naar uit, vol spanning, met wat zenuwen en 
vooral veel vragen. Ze legt ze voor aan enkele UGent’ers!

Let it bee
Steeds meer honingbijen komen de winter niet 

meer door. Wat gaat er fout? Aan de UGent is Honeybee 
Valley opgericht: een platform voor onderzoek én voor 
samenwerking met landbouwers, imkers en andere partners.
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Bezorg je gegevens aan:
Magazine Durf Denken,  
p/a afdeling Communicatie, Het Pand, 
Onderbergen 1,  
9000 Gent.

NAAM:

IK BEN:

0 personeelslid aan de UGent

0 student aan de UGent

0  alumnus van de UGent 
(vereniging:  )

0 geen van bovenstaande

ADRES:

(voor personeelsleden is enkel verzending 
naar het dienstadres mogelijk)

EEN ABONNEMENT NEMEN?

Je vindt elke editie van  
het magazine ‘Durf Denken’  

ook online via

www.UGent.be/ 
durfdenkenmagazine

Wil je Durf Denken graag blijven ontvangen? 
Neem een gratis abonnement!

20
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Vijftig jaar Orthopedagogiek
Stevig geworteld in de praktijk, veel maatschap-

pelijke impact, baanbrekende methodieken: de vakgroep 
Orthopedagogiek van de UGent is een vitale vijftiger.

06 Hetty Helsmoortel:
passie voor wetenschaps communicatie

28

31 

Moeten 16-jarigen  
stemrecht krijgen?

U DENKT?

DIE DURFT DENKEN

EN VERDER

13 Kort

19
Als klein meisje in Teheran was 
Narges Ghiasloo al in de ban van 
de sterren.

UNIVERSE

24 Gulzig bijten  
in de Big Apple
Een prettige cultuurschok: 
drie jaar geleden verhuisden 
alumni Niels en Sigrid met hun 
kinderen naar de VS. Ze zetten 
er mee hun schouders onder 
het  nieuwbakken alumni-
netwerk van de UGent.
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WERKEN  
MET OUTLAWS

De vakgroep Orthopedagogiek aan de UGent neemt 

al vijftig jaar een eigenzinnige positie in. Of zoals 

de professoren het zelf zeggen: ‘Wij werken met 

groepen die tot geen enkele groep behoren’. Dat heeft 

heel wat innovatieve initiatieven opgeleverd.

at is orthopedagogiek eigenlijk? 
Voor buitenstaanders is dat niet zo 
duidelijk …
Professor Geert Van Hove: ‘Dat 

komt misschien omdat orthopedagogiek aan-
leunt bij heel verschillende domeinen. Onze 
mensen werken soms samen met psychiaters, 
maar net zo goed met pedagogen, architecten 

of designers, bijvoorbeeld om gebruiksvoor-
werpen te ontwerpen voor personen met 

een beperking. Onze studenten worden 
opgeleid om in multidisciplinair ver-

band te werken.’

‘De kern is dat orthopedagogen 
altijd werken met mensen waar 
anderen juist niet mee willen 

werken. Geïnterneerden met 
een beperking, kinderen 

die uit scholen worden 
gebonjourd of, recent, 

W

50 jaar Orthopedagogiek aan de UGent
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Grote impact  
op samenleving

Professor Geert Van Hove: 'Wij zijn bij uitstek 

een vakgroep waar de maatschappelijke 

impact meteen in het oog springt.'

dementerende mensen. Ik noem dat de outlaws van 
onze maatschappij. Natuurlijk gebruik ik dat woord 
overdrachtelijk, voor mensen die zich in zeer kwetsbare 
posities bevinden. Ervoor zorgen dat zij hun leven op de 
sporen krijgen, hun levenskwaliteit verhogen: dat is een 
heerlijke uitdaging. Om dat goed te doen, moet je een 
traject uitstippelen dat niet beperkt blijft tot het medi-
sche of psychologische aspect, maar op alle levensge-
bieden ingrijpt. Vandaar dat veel van onze studenten 
niet alleen wetenschappelijke interesses hebben, maar 
vaak ook heel creatief en zelfs artistiek zijn. Dat heb je 
nodig als je wilt communiceren met iemand die bij-
voorbeeld een beroerte heeft gehad en niet goed meer 
kan praten.’
 
Waar komt de term orthopedagogiek  
eigenlijk vandaan?
Professor Eric Broekaert: ‘Die term is relatief recent. 
Tot 1948 werd over het algemeen gesproken over Heil-
pedagogiek. Maar na de oorlog was het woord Heil niet 
bijzonder populair meer, en is in Nederland en België 
besloten om het over orthopedagogiek te hebben, wat 
je kunt vertalen als “de juiste pedagogiek”. De kern is 
dus opvoedkunde, maar dan voor die groepen die tot 

geen enkele groep behoren. De zwakkeren in de 
samenleving, kinderen die het niet gemakkelijk 
hebben: daar voelen wij ons toe aangetrokken.’
 
Professor Wouter Vanderplasschen: ‘Opletten 
wat je zegt hé Eric!’ (hilariteit).
 
Naar het schijnt neemt de UGent een wat 
aparte plaats in binnen de sector. Klopt dat?
Eric Broekaert: ‘Toch wel. Niet dat we geen 
goede contacten hebben met de collega’s van 
Leuven en Brussel, maar onze manier van wer-
ken verschilt. Aan de UGent waait de geest van 
het pluralisme. Leuven is een stuk gestroom-
lijnder. Laten we zeggen dat wij de pedagogiek 
van de onzekerheid beoefenen. Die in de eerste 
plaats gestoeld op de praktijk, terwijl onze 
collega’s de pedagogiek eerder vanuit een wel-
bepaald theoretisch kader beschouwen.’
 
‘De UGent heeft altijd heel sterk de nadruk 
gelegd op het handelen, meer dan op theo-
rievorming. Toen ik zelf bij mijn voorgangster 
Maria Wens aan mijn doctoraat begon, was ze 
daar heel duidelijk over. Ik was van plan om de 
communicatiestructuren te bespreken in een 
therapeutische gemeenschap – die kwamen 
toen op in de VS. Zij heeft me toen gezegd: dan 
moet je er eerst zelf een oprichten, pas dan weet 
je waarover je spreekt. Dat werd De Kiem, een 
therapeutische gemeenschap voor mensen met 
een drugsverslaving. Intussen zijn er al verschil-
lende vestigingen van De Kiem. Natuurlijk zijn de 
tijden intussen veranderd. De klemtoon is ook 
bij ons meer gaan liggen op wetenschappelijke 



9

Gestoeld op de praktijk
Professor Eric Broekaert en professor Wouter Vanderplasschen: 

'De drang om met beide voeten in de praktijk te staan: daarin 

verschillen we van collega's aan andere universiteiten.'

publicaties. Maar de drang om met beide voeten 
in de praktijk te blijven staan, die is gebleven.’
 
De kruisbestuiving tussen onderzoek en 
werkveld is erg belangrijk?
Geert Van Hove: ‘Dat klopt. Momenteel is er 
veel te doen over de maatschappelijke impact 
van universiteiten. Wel, wij zijn bij uitstek een 
vakgroep waar die impact meteen in het oog 
springt. We hebben een school voor kinderen 
met gedragsstoornissen – daar hebben we aller-
lei methodieken uitgewerkt die daarna ingang 
hebben gevonden in de rest van het werkveld. 
Wouter (Vanderplasschen, red.) doet baanbre-
kend onderzoek naar herstelgerichte inter-
venties voor drugsverslaafden die nu ook door 
minister Vandeurzen worden overgenomen. En 
het M-decreet, dat voor meer inclusie van per-
sonen met een beperking in het onderwijs moet 

zorgen, treedt volgend jaar in werking, maar wij 
waren daar al 15 jaar geleden mee bezig.’
 
Is die inclusiebeweging echt de revolutie waar 
ze voor wordt aangezien?
Geert Van Hove: ‘Ik vind van wel. Je mag niet 
vergeten hoe het tot diep in de jaren 80 ging. 
Mensen die afweken van de norm werden op-
gesloten in een soort reservaat – met de beste 
bedoelingen, daar niet van. Het idee was dat ze 
voor de boze buitenwereld moesten worden 
beschermd. Maar je zult het maar meemaken 
dat je weggerukt wordt van je ouders omdat je 
een label hebt gekregen. Toen ik midden jaren 70 
stage deed in een instelling, was het nog de regel 
dat de kinderen de eerste zes weken geen enkel 
contact mochten hebben met hun ouders, om 
aan het internaat te wennen. Voor die mensen 
– en die kinderen – was dat hartverscheurend. 
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Vooral (ortho)pedagogen begonnen zich toen af te vragen 
of dat nu echt de juiste oplossing was.’
 
Er kwam een tegenbeweging?
Geert Van Hove: ‘In de jaren 80 zijn inderdaad heel wat 
mooie projecten ontstaan voor integratie van kinderen 
met een beperking, maar nog altijd vanuit het idee dat 
de kinderen zich moesten aanpassen aan de school, en 
niet omgekeerd. Kun je je aanpassen aan het “normale” 
patroon en vind je het niet erg dat je rolstoel met een 
katrol een verdieping hoger wordt getakeld? Dan ben je 
welkom. De rest: get out.’
 
‘Sindsdien zijn ouders en kinderen een stuk mondiger 
geworden. Ze eisen hun rechten op. Met succes: in een 
stad als Gent is er intussen een legertje diversiteitsamb-
tenaren dat zich niet alleen bezighoudt met allochto-
nen- of vrouwenrechten, maar ook met toegankelijk-
heid voor mensen met een beperking. En België heeft 
intussen het VN-verdrag voor de rechten van personen 
met een beperking geratificeerd. Ik denk wel eens 
dat de ministers toen niet goed wisten wat ze precies 

ondertekenden. Artikel 24 van dat verdrag zegt 
bijvoorbeeld dat inclusief onderwijs de norm is. 
Dus: de school moet zich aanpassen, niet het 
kind. Dat zeggen niet de ouders – dat heeft de 
Belgische overheid ondertekend.’
 
En de UGent was baanbrekend 
in die ontwikkeling?
Geert Van Hove: ‘Orthopedagogen van de UGent 
hebben heel erg aan de kar getrokken. De ver-
enigingen Ouders voor Inclusie en Onze Nieuwe 
Toekomst, waarin ouders en mensen met een 
verstandelijke beperking zelf opkomen voor hun 
rechten, zijn gevestigd bij onze vakgroep. We zijn 
ook verantwoordelijk voor het Universitair Cen-
trum voor Begeleiding en Opleiding (UCBO), een 
opleidings- en begeleidingscentrum voor volwas-

Herstelgericht
Professor Eric Broekaert (links) en professor 

Wouter Vanderplasschen bij het Ortho-

pedagogisch Centrum 'Nieuwe Vaart', waarmee 

de UGent nauw samenwerkt.
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sen werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Je 
ziet, we zitten heel dicht bij ons werkveld.’
 
Ook rond verslaving en drugs  
zijn jullie erg actief.
Wouter Vanderplasschen: ‘Ruw geschat heeft 
de helft van alle problematische opvoedings-
situaties een link met middelenmisbruik. 
Het hoeft niet altijd de jongere zelf zijn die 
gebruikt. Het kan ook de vader of moeder zijn, 
of een van de ouders kan zelf een kind zijn van 
een verslaafde ouder.’
 
‘Het gangbare discours bij drugsverslaving is mo-
menteel harm reduction: zorg dat je schone naal-
den hebt zodat hiv niet verder verspreid wordt, 
geef heroïneverslaafden methadon zodat ze zich 
kalm houden en geen criminaliteit plegen. Het 
perspectief van de volksgezondheid, zeg maar.’

Wat is jullie perspectief dan?
Wouter Vanderplasschen: ‘Als orthopeda-
gogen willen we daarnaast ook aan herstel 
werken, en de kwaliteit van leven van drugge-
bruikers en hun omgeving verbeteren. Vroeger 
ging men ervan uit dat je moest streven naar 
een drugsvrij bestaan. Het is een illusie dat 
je een 25-jarige die al tien jaar verslaafd is 
voor de rest van zijn leven van alle drugs kunt 
afhouden. Je kunt hem wel helpen om zijn 
leven weer op te bouwen en zin te geven. 
Bijvoorbeeld door de sportactiviteiten weer 
op te nemen die hij vroeger heeft gedaan, of 
vrijwilligerswerk te doen. Zo kun je tot een 
zeker evenwicht komen – soms een wankel 
evenwicht, maar toch.’
 
Ook contact met kinderen helpt daarbij?
Wouter Vanderplasschen: ‘Daarom waren we 
bij de eersten om met verslaafde ouders en 
hun kinderen te werken. In de jaren negentig 
was dat nog een taboe: op basis van weten-
schappelijk onderzoek was men tot de conclu-
sie gekomen dat die kinderen zwaar leden on-

der de verslaving van hun ouders. Toch hebben 
we in De Kiem ouders opgenomen die toen op 
straat leefden en het contact met hun kinderen 
kwijt waren geraakt. We hebben geprobeerd 
om die relatie toch te herstellen. Tien jaar later 
bleek dat te werken, ook al was het initieel niet 
zo gemakkelijk. Intussen is onze werkwijze ook 
elders overgenomen.’
 
‘Sinds meer dan tien jaar al zijn we bezig met 
een begeleiding via case management, een 
soort trajectbegeleiding. Het gebeurt vaak 
dat een zorggebruiker de ene voorziening uit 
wandelt en de volgende binnengaat zonder 
dat die voorzieningen van elkaar op de hoogte 
zijn of hun behandelplannen op elkaar kunnen 
afstemmen. Case management moet dat 
verhelpen – en zo brengen we herstel weer 
een stapje dichterbij.’

Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat de studierichting 
Ortho pedagogiek officieel het licht zag aan de Universiteit 
Gent – al gaan de roots van de opleiding terug tot het Hoger 
Instituut voor Opvoedkunde (1927). In elk geval: op 11 sep-
tember 2015 wordt de verjaardag van de opleiding plechtig 
gevierd met verschillende lezingen en panelgesprekken, en 
uiteraard ook met een feestelijke receptie. Wie nog foto’s, 
herinneringen en andere leuke curiosa van 50 jaar ortho-
pedagogiek heeft, kan die sturen naar orthopedagogiek@
UGent.be. Ze zullen worden gebruikt in het interactieve 
gedeelte van de studiedag.
 
WWW.ORTHOPEDAGOGIEK.UGENT.BE.

ORTHOPEDAGOGIEK 
ZIET ABRAHAM
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BELEZEN WETENSCHAPPERS

Meer dan ooit zijn wetenschappers specialisten: 
ze moeten alle zeilen bijzetten om de 

vakliteratuur van hun specialisatie bij te houden. 
Toch maken veel wetenschappers welbewust tijd 
vrij voor romans en verhalen, essays en poëzie. 
Ze zoeken er ontspanning en verstrooiing, maar 

ook inspiratie en verrassende perspectieven. 
Daarom hebben professor Yves T’Sjoen (vakgroep 
Letterkunde) en Kurt Defrancq (cultureel adviseur) 

de reeks ‘Belezen Wetenschappers’ opgezet.
 

Met die reeks gesprekken willen de Universiteit 
Gent en kunstencentrum Vooruit een brug slaan 
tussen onderzoekers van diverse pluimage die 
over de literatuur waar ze van houden zingen 

zoals ze gebekt zijn. Elke maand vertellen 
letterlievende wetenschappers op hun eigen 

manier wat literatuur voor hen betekent.
 

Vicerector Freddy Mortier, academisch beheerder 
professor Koen Goethals en professor Ronald 

Soetaert bijten de spits af. Op woensdag 
30 september 2015 om 20.30 uur vertellen ze in 

de Vooruit (Foyer Theaterzaal) over de boeken die 
hun na aan het hart liggen.

Meer informatie: 
WWW.VOORUIT.BE

ONTDEK DRIE UGENT-MONUMENTEN

Op Open Monumentendag (zondag 13 september 
2015) kun je een kijkje nemen in drie gebouwen 
van de UGent. In Het Pand (Onderbergen) kun je 

het  Museum van de Geschiedenis van de Genees-
kunde en de Etnografische Verzamelingen van de 

UGent bezoeken. In de Voldersstraat zetten de Aula 
 Academica en de Emile Braunschool de deuren 

open. De Braunschool is het prachtig gerenoveerde 
voormalige jezuïeten college waar in 1817 de eerste 

lessen aan de UGent werden gedoceerd.
 

In elk van de drie gebouwen staan UGent- 
medewerkers klaar om bezoekers te informeren. 
De drie sites liggen op de route van de wandel-
kaart die de stad Gent deze  zomer uitbrengt in 

het kader van het cultureel themajaar ‘Gent kleurt 
Oranje’. Dit jaar is het namelijk 200 jaar gele-

den dat Willem I koning werd van het  Verenigd 
 Koninkrijk der Nederlanden. Onder zijn bewind 
werd in 1817 de UGent opgericht. De gebouwen 

op de route worden alleen voor Open Monumen-
tendag opengesteld – een buitenkans dus!
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De vragen van Eva

GRETIG

Straks studeert Eva aan de UGent. 

Ze kijkt ernaar uit – maar heeft ook 

wel wat  vragen. Bereidwillige UGent'ers 

staan klaar met het antwoord.

AAN DE 
START

‘Mijn beide ouders én mijn stiefmoeder hebben Rechten 
gestudeerd. Ik heb lang volgehouden dat ik iets anders 
wou doen. Toen een onderzoeksrechter op onze school 
in  Oostende een lezing kwam geven, begon het toch te 
kriebelen. De infodag aan de UGent heeft me over de streep 
getrokken. Ik denk dat ik met Latijn – Moderne Talen een 
behoorlijk brede basis heb. Even heb ik overwogen om naar 
Kortrijk te gaan, omdat de groepen daar kleiner zijn, maar 
uiteindelijk heb ik bewust voor Gent gekozen. Mocht het 
nodig blijken, zal ik hier ook wel behoorlijke begeleiding 

vinden. Bovendien spreekt de stad me meer aan. Gentenaars 
staan bekend om hun creativiteit en hun vrijheid van denken. 
Dit lijkt me gewoon de ideale omgeving om me verder te 
ontplooien. Ik heb een kot in de buurt van de Vooruit. Veel 
vrienden trekken straks naar Gent – ik zal hier zeker niet in 
een isolement belanden. Anderzijds ben ik niet van plan om 
al te zeer op te gaan in sociale activiteiten: me laten dopen 
lijkt me bijvoorbeeld wat te extreem. De stap naar de univer-
siteit blijft sowieso een avontuur. Natuurlijk zit ik met allerlei 
vragen – enkele ervan leg ik hier voor.’ 

14 DURF DENKEN
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Mohamed Abdel Fattah Ismail  
bachelorstudent Taal- en  
Letterkunde (Engels – Spaans)

‘Van het veilige nest thuis naar de grote zelfstandigheid 
op kot, het is niet niks. Wees vooral niet bang. Toen ik hier 
een kleine twee jaar geleden aankwam, kende ik helemaal 
niemand, maar ik voelde me al snel helemaal thuis. Je 
hoort vaak dat je als student vrienden voor het leven maakt 
en ik denk dat dit klopt. Een tip: ga in september naar de 
introductiedag op je faculteit. Hoe sneller je daar de weg 
kent, hoe beter. Ook je studentenvereniging kan veel voor 
je betekenen, met initiatieven als rondleidingen, cursussen 
en het peter- en meterschap. Af en toe een stevig feestje 

moet absoluut kunnen, maar op tijd en stond moet je echt 
wel hard voor jezelf kunnen zijn. Ik heb persoonlijk veel 
gehad aan de studiebegeleiding van het mentorproject en 
de infosessies van het Adviescentrum. Daarnaast kan de 
UGent je op veel andere terreinen de nodige ondersteuning 
bieden. Aarzel niet om gespecialiseerde hulp te vragen als je 
ergens mee zit. Tot slot: geloof in jezelf en laat je door niets 
of niemand ontmoedigen. Dit wordt misschien de mooiste 
periode van je leven. Het is aan jou om er voor jezelf uit te 
halen wat erin zit.’

15

‘Hoe kom ik 
de eerste weken 

aan de universiteit 
door?’
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Professor Sebastian Desmidt 
faculteit Economie  

en Bedrijfskunde

‘Heeft een 
professor ook last 

van het eerste-
schooldaggevoel?’

‘Ik zie het nieuwe academiejaar met een gezonde dosis 
positieve stress tegemoet. Tot nu toe werkte ik altijd met 
mastergroepen van hooguit 200 mensen. Nu ga ik aan 
de eerste bachelor Handelswetenschappen het nieuwe 
vak Inleiding bedrijfskunde en management doceren, aan 
zowat 650 studenten. Gelukkig krijg je aan de UGent de 
kans om langzaam in je rol te groeien. Zo leerde ik in een 
workshop Theaterdidactiek bewust omgaan met intonatie 
en lichaamstaal. Hoe bouw je je verhaal op zo’n manier op 
dat je een hele zaal een uur lang blijft boeien? Hoe hou 

je je aan het tijdschema? Daar bestaan allerhande trucjes 
voor. We hebben ook een website met filmpjes waarin 
ervaren collega’s uitleggen hoe je het best op bepaalde 
situaties kunt inspelen. Het is een nieuw vak – ik kan dus 
niet terugvallen op het inhoudelijke werk van voorgan-
gers. Daarom kruipt er ook veel tijd in de voorbereiding. 
En dan moet ik nog de technische aspecten onder de knie 
krijgen. Ik kan maar beter niet pas tijdens mijn eerste 
les ontdekken dat mijn laptop niet compatibel is met het 
video/audiosysteem.‘
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Maxine Stevens 
studiebegeleider faculteit  
Politieke en  Sociale  
Wetenschappen

‘Het begint natuurlijk met vanaf de eerste week naar 
de les te gaan en op een correcte manier notities te 
nemen. Als je er vervolgens een gewoonte van maakt 
om de materie systematisch – bij voorkeur dezelfde 
dag nog – te overlopen, is je trein vertrokken. Het 
is altijd een goed teken als je grosso modo de grote 
verbanden in de cursus ontdekt. Gaat het allemaal wat 
moeizaam? Allerlei universitaire diensten, in je facul-
teit of centraal, kunnen je helpen. Je staat absoluut 
niet alleen. Oudere studenten weten ook wel waar de 

klepel hangt. Van veel vakken gaan samenvattingen 
rond, maar daarmee alleen red je het doorgaans niet. 
Voel je je onzeker? De perfecte studiemethode bestaat 
niet – het is heel erg individueel allemaal. Je moet zo 
snel mogelijk te ontdekken welke aanpak jou het best 
ligt. Je moet je eigen weg vinden, dat is waar het bij 
studeren om draait. Als dat lukt, wordt je studententijd 
pas echt een plezier. Als je je werk te lang laat liggen, 
kijkt je al gauw tegen een berg aan. En dan ligt de 
paniek op de loer …’
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‘Hoe weet 
ik dat ik op 

het goede spoor 
zit?’



Professor Anne De Paepe
rector

Professor Freddy Mortier
vicerector 

‘Wat betekent  
het UGent-credo 
“Durf denken” 

eigenlijk?’

Rector Anne De Paepe: ‘Durf denken is voor mij een 
manier om in het leven te staan. Het is een kwestie 
van dingen in vraag te durven stellen: wat je leest, wat 
iemand vertelt, hoe je iets aanpakt … Je moet kritisch 
 durven te zijn, niet uit argwaan of uit negativisme, 
maar net om de dingen te verbeteren. Het is een 
instelling die we aan de UGent aanleren, maar die je 
in je hele leven kunt toepassen. Kan ik het nog beter 
doen? Is dit wel de juiste aanpak? Zo kun je de wereld 
verbeteren, in het groot of in het klein.’

Vicerector Freddy Mortier: ‘Durf denken – of sapere 
aude – was het motto van heel wat grote mensen: Horatius, 
Kant, maar ook Jefferson, de derde president van de VS. Durf 
te denken, durf in te gaan tegen tradities en vooroordelen, 
durf buiten de lijntjes te kleuren, durf je eigen verstand te 
vertrouwen, durf grenzen te verleggen. Het motto is niet al-
leen geknipt voor de stad Gent, die altijd een buitenbeentje 
is geweest, maar vooral ook voor onze universiteit. We laten 
talent bloeien, we stimuleren creativiteit en innovatie en we 
leren mensen out of the box denken.`

18 DURF DENKEN
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omenteel werk ik aan de UGent de derde 
bachelor Fysica en sterrenkunde af. Volgend 
jaar wil ik zeker focussen op astronomie.  Wat 
ik daar later mee doe, zie ik wel. Onderzoek 

spreekt me aan, maar ik wil mijn baan later graag kun-
nen combineren met mijn gezin. Misschien kies ik wel 
voor het onderwijs.
 
Toen ik 12 was, zijn we uit Iran gevlucht en 
hebben we asiel aangevraagd in België. We 
kenden hier niemand. Na een verblijf in 
een vluchtelingencentrum belandden 
we in Gooik. Zo’n dorp is niet ideaal als 
je in een nieuw land je weg zoekt. Daar-
om kozen mijn ouders voor Gent. Ik ben 
van Gent gaan houden: het is een leef-
bare, prettige, veilige stad. Nederlands 
leerde ik hier in een onthaalklas voor 
anderstalige nieuwkomers. Intussen was 

ik 13 en kon naar het tweede middelbaar, maar omdat ik 
graag Latijn wilde leren, ben ik gestart met het eerste jaar 
Latijn-wiskunde. Niemand geloofde dat ik het zou halen. 
Toch is het me gelukt – ik haalde zelfs hoge cijfers.
 
Veel mensen beseffen niet hoe zwaar het is om zonder 
papieren in een onbekend land te leven. Dat je ouders 
het financieel zwaar hebben, dat je niet mee mag met 
een buitenlands schoolreisje, dat weegt op je. Het schokt 
me dat veel mensen vluchtelingen profiteurs noemen 
–  niemand laat zomaar alles achter om opnieuw te 

beginnen. Daarom zet ik me in voor Hand in Hand, 
een vzw die mensen zonder papieren helpt. 
Via die vzw werd ik gepolst om mee te werken 
aan een theaterproductie van Victoria Deluxe, 
Thuis zijn voor het donker. Met de dvd van die 
voorstelling willen we nu gaan sensibiliseren, 
op scholen, bij politici, bij politiemensen.

 
Vorig jaar ben ik even naar Iran geweest. 
De religieuze cultuur ligt me niet – 
 meningsvrijheid vind ik erg belangrijk. 
Ik hou van Iran, maar intussen voel ik me 
net zo goed Belg. Mijn toekomst ligt hier.’

M

UNIVERSE

‘MIJN TOEKOMST  
LIGT HIER’

Sterrenkunde heeft Narges Ghiasloo altijd 

gefascineerd – al toen ze er als meisje van negen 

een werkstuk over maakte, op school in Teheran.
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Selecteren  
op zelfredzaamheid
Professor Dirk de Graaf  wil bijenkasten uitzetten in 

een natuurgebied in de Noorderkempen en de natuur 

haar gang laten gaan, zonder imker. De hoop is dat ze 

zo weerstand ontwikkelen tegen ziektes en te-

gen de varroamijt.
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ijen leveren honing, maar hun echte belang ligt 
in de bestuiving van planten. Niet alleen de fruit- 
en groenteteelt varen daar wel bij, maar bijvoor-
beeld ook de teelt van katoen en koolzaad (om 

kleren en olie te produceren) en de thee- en koffieteelt. 
Zonder bijen zouden al die planten geen vruchten dragen. 
Dat de uitspraak van Einstein komt, wordt betwist, maar 
daarom is hij niet minder waar: ‘Mochten bijen uitsterven, 
de mens zou het geen vier jaar uithouden.’
 
Al enkele jaren verschijnen in de media alarmerende 
berichten dat het zover is: de bijen sterven uit. ‘Maar 
dat is overdreven’, zegt professor Dirk de Graaf (vak-
groep Biochemie en Microbiologie). Hij is hoofd van 
het UGent-laboratorium voor Moleculaire Entomologie 
en Bijenpathologie en oprichter van Honeybee Valley 
(zie kaderstukje p.23). ‘De honingbij als soort is hele-
maal niet bedreigd. Daarvoor is ze veel te wijdverspreid.’
 
We hoeven ons dus geen zorgen maken?
‘Toch wel. Ten eerste omdat de vraag naar bestuivers nog 
altijd groter is dan het aanbod van wilde bijen en honing-
bijen samen. En vooral: steeds meer honingbijen raken de 
winter niet meer door. Ongeveer een derde van de kolo-

B nies gaat ten onder. Vroeger was dat 10 procent. 
Imkers vangen dat op door met meer kolonies de 
winter in te gaan. Maar het is duidelijk dat er iets 
mis gaat – in België, maar ook elders ter wereld.’
 
Hoe komt dat?
‘Het is een heel complex gegeven. Al sinds de ja-
ren vijftig hebben bijen het moeilijk om voldoen-
de voedsel te verzamelen, waardoor ze zwakker 
worden. Belangrijke planten voor bijen, zoals de 
papaver en korenbloem, zijn door veranderde 
landbouwmethoden zo goed als verdwenen. Ook 
het Vlaamse ideaal van het mooie gazonnetje 
helpt niet. Klaver is heel belangrijk voor bijen, 
maar komt veel minder voor dan vroeger.
 
Dan heb je het pesticidegebruik van landbouw en 
particulieren, en misschien nog belangrijker: van 
de imkers zelf. Die zetten ze vooral in tegen de 
varroamijt, een parasiet die bijna overal ter we-
reld bijenkolonies doet afsterven. In België wordt 
de mijt al dertig jaar met pesticiden bestreden, 
maar men is er nooit in geslaagd om ze volledig 
uit te roeien.’

Honeybee Valley pakt bijensterfte aan

Al jaren worden imkers gealarmeerd door de hoge 

wintersterfte bij hun bijen. Dat is een probleem, 

want zonder bijen geen groenten of fruit. Met de 

oprichting van Honeybee Valley wil UGent-professor 

Dirk de Graaf een grondige oplossing uitwerken.

LET IT 
BEE
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Heel veel problemen tegelijk dus.
‘En dat is nog niet alles. Ook de mobiliteit in de bijen-
sector is een probleem. Belgische imkers voeren van 
over heel de wereld bijen in. In 2013 alleen al zijn er 
meer dan 900 kernvolkeren ingevoerd, voornamelijk uit 
Sicilië. Soms worden zelfs koninginnen via postorder 
gekocht, gewoon in een doosje. Daardoor zitten we nu 
met een populatie die hier eigenlijk niet thuishoort. De 
lokale zwarte bij is zo goed als uitgestorven.
 
Vanuit imkersstandpunt is de invoer van die buitenlandse 
bijen te begrijpen. Ze zijn zachtaardiger, zwermen minder 
uit, geven meer honing: allemaal kwaliteiten die een imker 

waardeert. Maar zo hebben we wel een populatie gecre-
eerd die bijna overgedomesticeerd is. Zonder tussenkomst 
van een imker kunnen die volkeren hier niet overleven.’
 
Maar de grootste boosdoener is nog altijd de varroamijt?
‘Dat klopt. Maar als dertig jaar bestrijding ons iets hebben 
geleerd, is dat we die mijt nooit meer zullen wegkrijgen. 
Integendeel: door telkens 95 procent te vernietigen, maak 
je de overblijvende 5 procent alleen maar sterker.
 
We moeten dus een manier vinden om met de var-
roamijt om te gaan. Bijvoorbeeld door bijenvolkeren 
te selecteren die er tolerant voor zijn en er dus niet 

Platform voor samenwerking
Honeybee Valley bundelt het wetenschappelijke bijen-

onderzoek aan de UGent samen en werkt samen met de 

landbouw en andere partners.
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door vernietigd worden. In plaats van te selecteren op 
honing productie of zwermtraagheid, zoals nu het geval 
is, moeten we selecteren op zelfredzaamheid. We moe-
ten vitalere bijenvolkeren krijgen waar de imker niet 
moet tussenkomen met medicatie of andere ingrepen.
 
Een methode om dat te bereiken, is om bijen terug te 
geven aan de natuur. Op het Zweedse eiland Gotland 
heeft men tien jaar geleden 150 volkeren uitgezet en 
er niet meer naar omgekeken. De sterfte was enorm, 
want de meeste bijen konden niet overleven zonder 
menselijke tussenkomst. Maar vijf kasten hebben het 
overleefd, en intussen hebben ze het volledige eiland 
weer bevolkt.
 
Iets dergelijks zijn wij nu ook van plan. Ik heb er twee 
jaar naar moeten zoeken, maar uiteindelijk heb ik een 
natuurgebied gevonden dat groot genoeg is en dat ik 
mag gebruiken om kasten uit te zetten en de natuur 
haar gang te laten gaan.’
 
Dat wordt een vrij langdurig proces.  
Kunnen we zo lang wachten?
‘We hebben ook andere pijlen op onze boog. Ons labo-
ratorium doet bijvoorbeeld onderzoek naar de molecu-
laire merkers van tolerante volkeren. Daardoor zullen we 
koninginnentelers kunnen adviseren welke koninginnen 
de juiste genen hebben om de varroamijt te verdragen, 
zodat ze met die koninginnen verder kunnen werken.’
 

Voor de imkers betekent dit een enorme verandering: 
na dertig jaar de mijt te hebben bestreden, moet je hem 
zijn gang laten gaan. Zijn ze het daar wel mee eens?
‘De imkerij staat niet stil. Er zijn al heel wat mensen die 
op een heel ecologische manier bijen willen houden, 
zonder pesticiden of medicatie. Nu komen die vaak in 
conflict met traditionele imkers, want het is natuurlijk 
niet leuk als je er zelf alles aan doet om de mijt te be-
strijden, en je buurman niks. Maar er is volgens mij geen 
andere keuze: de varroamijt krijgen we nooit helemaal 
weg. We moeten naar een nieuw evenwicht.’ 

HONEYBEE VALLEY

De UGent voert al jaren onderzoek naar honingbijen. 
Op de campus Sterre staan verschillende bijenkasten, 
er is een diagnosecentrum voor bijenziekten en er zijn 
verschillende andere laboratoria rond bijen actief. Ook 
het Informatiecentrum voor Bijenteelt van de Koninklijke 
Vlaamse Imkersbond is op de Sterre gevestigd.
 
In oktober 2014 werd Honeybee Valley opgericht om aan 
de UGent alle wetenschappelijk onderzoek en andere 
activiteiten rond bijen te bundelen én een platform te 
creëren voor samenwerking met andere partners. Dirk de 
Graaf: ‘Het gaat bijvoorbeeld om de landbouwsector en 
de Regionale Landschappen, waarmee we willen samen-
werken om het pesticidegebruik te reduceren en meer 
planten te krijgen die goed zijn voor de honingbij.’
 
‘Ik heb in elk geval de indruk dat de landbouw openstaat 
voor samenwerking. Er is zelfs een werkgroep Voedsel 
voor de bijen opgericht. Iedereen is bereid om uit 
zijn comfortzone te komen: de landbouwers, die de 
problemen van de imkers vaak onvoldoende kennen, 
maar ook wij als wetenschappers, die veel over de bijen 
weten maar niet genoeg op de hoogte zijn van wat in de 
landbouwsector leeft. We kunnen veel van elkaar leren. 
Een platform als Honeybee Valley is daar geknipt voor.’
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Gelukkig in New York
UGent-alumni Sigrid Van Schelstraete 

en Niels Schillewaert: 'De kinderen 

willen niet meer terug naar België.'

BIJTEN IN DE
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Een bedrijf opstarten en naar het buitenland 

 verhuizen – als student had Niels Schillewaert er nooit 

aan gedacht. Maar hij doctoreerde aan de UGent, richtte 

het online marketing bureau InSites Consulting mee op 

en verhuisde samen met zijn vrouw Sigrid Van Schelstraete 

en hun drie kinderen naar New York.

ullie leven en werken al drie 
jaar in New York. Een droom 
die uitkomt?
Niels Schillewaert: ‘Toen ik 
nog studeerde, droomde ik 
er niet meteen van om naar 
het buitenland te trekken. 
Dankzij een doctoraatsbeurs 
kreeg ik de kans twee jaar 
aan de Pennsylvania State 

University te studeren. Het leven in de VS beviel 
mij en Sigrid uitstekend. Terug in België ben ik 
professor geworden aan de UGent en aan de 
Vlerick Business School, maar het verlangen 
om ooit weer naar het buitenland te trekken, 
bleef knagen. In 1997 heb ik samen met drie 
vrienden InSites Consulting opgericht, een on-
line marktonderzoeksbureau. Dat bedrijf groei-
de uit tot een internationale speler en toen we 
een kantoor in New York opstartten, was de 
beslissing om te verhuizen snel genomen.'
Sigrid Van Schelstraete: 'Mij heeft het 
buitenland altijd aangetrokken. De manier 
waarop mensen vanuit verschillende culturen 
samenwerken, boeit me enorm. Daarom heb ik 
me na mijn opleiding organisatiepsychologie 
gespecialiseerd in internationaal HR-beleid. Ik 
leer ook graag mensen kennen die een andere 

taal spreken, een andere visie hebben op het 
leven. Die nieuwsgierigheid voor andere talen, 
filosofieën, culturen en tradities hoop ik mee 
aan onze kinderen te geven.’
 
Jullie hebben twee zoontjes en een dochter. 
Hebben die zich gemakkelijk aangepast?
Sigrid Van Schelstraete: ‘Zeker. Ze waren nog 
klein, 2, 4 en 6 jaar. Toen we hier aankwamen, 
spraken ze geen woord Engels. Ze hebben 
enorm snel nieuwe vrienden gemaakt en wer-
den heel goed begeleid op school. Zo is er een 

J
MADE 

@UGent

Niels Schillewaert
°1971, doctoraat Marketing 
aan de faculteit Economie en 
Bedrijfskunde (2000)
 

Sigrid Van Schelstraete
° 1972, master 
Psychologie, specialisatie 
Organisatiepsychologie (1995)
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Jonge Belgo-Amerikanen
Niels en Sigrid met Arthur (10), Mathis (8) en Zoë (6). 

‘Toen we hier aankwamen, spraken ze geen woord Engels. 

Nu spreken ze even vloeiend Amerikaans als hun vriendjes.’

Niels Schillewaert: ‘Voor ik vertrok, heb ik met veel 
mensen gesproken die naar het buitenland waren 
getrokken. "Don't worry about the kids, worry about the 
wife", vertelden ze me. Gelukkig zitten Sigrid en ik op 
dezelfde lijn. Mocht iemand van ons zich hier niet goed 
voelen, dan zouden we er niet over twijfelen om naar 
België terug te keren.’
 
Vanuit België naar de VS verhuizen –  
was dat een cultuurschok?
Niels Schillewaert: ‘New York is een urban jungle, 
het verkeer is een ramp, de mentaliteit die er heerst 
is "ieder voor zich". Tegelijk is het een bruisende stad 
met heel veel opportuniteiten. Ook op professio-
neel vlak. Het soort projecten en klanten waar ik hier 
voor werk, kun je in België en zelfs in Europa maar 
 moeilijk  vinden.’
Sigrid Van Schelstraete: ‘Voor vrouwen met jonge 
kinderen is het hier wel iets moeilijker om een carrière 
op te bouwen. De opvangmogelijkheden zijn minder uit-
gebouwd en vooral veel duurder dan in België. En mis-
schien ligt het aan de omgeving waar we wonen – net 
buiten New York – maar hier heerst toch het idee dat je 
als vrouw beter een paar jaar thuisblijft om de kinderen 
op te voeden. Wat ik wel fijn vind: de Amerikanen zijn 
heel positief ingesteld. Ze gaan uit van je sterktes. Ze 

Op 12 mei 2015 lanceerde de UGent de alumniwerking in de 
Verenigde Staten met een kick-off-event in New York. Het 
netwerk richt zich zowel tot de Amerikaanse oud-studen-
ten van de UGent als tot de Belgische alumni die in de VS 
wonen. 'We wilden een alumniwerking opzetten in een land 
waar heel veel uitgeweken UGent-alumni een succesvolle 
carrière opbouwen in de bedrijfs- en academische wereld', 
zo verduidelijkte rector Anne De Paepe tijdens het event. 
Het initiatief past in de beleidsplannen van de UGent om de 
visibiliteit en imago van de universiteit in het buitenland te 
versterken. Eerder werden al netwerken opgestart in China, 
Vietnam en de Westelijke Balkan.
 
WWW.UGENT.BE/ALUMNI 

Via LinkedIn kun je aansluiten bij het U.S. Alumni Network 
van de UGent, een subgroep van ‘Alumni Universiteit Gent’. Je 
kunt het netwerk ook contacteren via AlumniUS@UGent.be.

ALUMNI-NETWERK IN DE STATES

vak “Engels als tweede taal” om hen snel de taal 
bij te brengen. Vandaag spreken ze vloeiend 
Amerikaans. De jongens dragen ook de typisch 
Amerikaanse kleding, zoals basket shorts, al 
probeer ik dat wat tegen te houden. (lacht). We 
behouden ook het contact met hun vriendjes in 
België en hebben graag dat onze kinderen daar 
veel tijd doorbrengen in de zomer.’
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‘Mocht ik opnieuw moeten kiezen, dan koos 
ik weer voor de UGent', zegt Niels Schille-
waert. 'Ik heb er een heel gedegen oplei-
ding gekregen van professoren die dicht 
bij de praktijk stonden: Marc De  Clercq, 
Herman Verwilst, Patrick Van  Kenhove … Als 
ik er één naam moet uitpikken, dan ga ik 
toch voor professor Jacques de Rijcke. Hij 
was een fantastische lesgever die boeiende 
verhalen kon vertellen en mij de liefde 
voor marketing heeft bijgebracht. Ik heb 

veel aan hem te danken: hij was het die me 
stimuleerde om te doctoreren.’
 
Ook Sigrid heeft mooie herinneringen aan 
haar studie aan de UGent: ‘Mijn opleiding 
heeft me uitstekend gewapend. Ik had bo-
vendien het geluk les te krijgen van legendes 
als Paul Ghysbrecht en Jaap Kruithof. De 
colleges van professor Kruithof waren vaak 
prikkelend en provocerend. Hij zette je ertoe 
aan om anders naar de dingen te kijken.’

staan open voor alles wat nieuw is en falen wordt niet 
gezien als iets negatiefs. Ik heb hier gewerkt als head 
of talent voor SERMO, een sociaal netwerk voor artsen, 
maar nu ben ik mijn eigen business aan het opstarten. 
Ik wil talentmanagement introduceren bij snelgroeiende 
en beginnende bedrijven. In België had ik dat waar-
schijnlijk nooit aangedurfd. Hier steunen de mensen je 
meteen, ze geven tips en spreken hun netwerk aan.’
Niels Schillewaert: ‘Dat is iets waar Amerikanen erg 
sterk in zijn: netwerken. Wij Belgen zijn daar soms wat 
vies van, maar een stevig netwerk kan je ontzettend 
veel opportuniteiten bieden.’
 
Is dat ook de reden waarom jullie present waren op 
het alumni-event van de UGent in New York?
Niels Schillewaert: ‘Jazeker, ik ben er echt van over-
tuigd dat er veel potentieel zit in een alumni-netwerk, 
vooral omdat de UGent tot de honderd beste universi-
teiten ter wereld behoort. Belgen mogen best wel wat 
trotser zijn. We moeten onze sterktes en onze troeven 
durven uit te spelen, net zoals de Amerikanen. Maar ik 
was er ook omdat ik de UGent dankbaar ben. Dankzij 
mijn opleiding heb ik heel wat mooie kansen gekregen.’
Sigrid Van Schelstraete: ‘Ik was heel blij dat er een 
alumni-activiteit werd georganiseerd in New York. 
De kracht van netwerking is enorm – we moeten die 

 UITSTEKEND GEWAPEND

benutten. Amerikanen tonen hoe het moet. 
Ze blijven meer verbonden met hun voorma-
lige studiegenoten, zien elkaar regelmatig en 
helpen elkaar zowel professioneel als privé. 
Als ik mijn steentje kan bijdragen om van het 
UGent-netwerk een succes te maken, wil ik dat 
graag doen. Het is ook gewoon leuk om men-
sen te ontmoeten die aan dezelfde universiteit 
gestudeerd hebben.’
 
Waar ligt jullie toekomst?  
In de VS of in België?
Niels Schillewaert: ‘Momenteel hebben we het 
hier allemaal naar onze zin. De kinderen willen 
zelfs niet meer terug naar België.’
Sigrid Van Schelstraete: ‘Soms missen we 
onze familie en vrienden natuurlijk wel. Vorig 
jaar heeft mijn vader een hersenbloeding 
 gekregen. Hij is daar gelukkig van hersteld, 
maar op dat moment wil je maar één ding: 
in het vliegtuig springen. Anderzijds: als we 
familie en vrienden zien, is dat wel erg intens. 
Met je ouders die nooit in Amerika zijn geweest 
elk jaar New York bezoeken, is erg leuk. Alles bij 
elkaar vind ik dit een fantastische ervaring. Ik 
had ze voor geen geld ter wereld willen missen.’ 
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Tom Schamp
vakgroep Politieke 

Wetenschappen

‘Impact is verwaarloosbaar klein’

Als we 16-jarigen stemrecht geven, zou het 
Vlaamse kiezerskorps met 2 procent aan-
groeien – in de veronderstelling dat alle 16- 
tot 17-jarigen ook effectief zouden stem-
men. De impact op het politieke landschap 
is dus verwaarloosbaar klein.
 
Kan stemrecht voor 16-jarigen hun politieke 
interesse aanwakkeren, zoals voorstanders 
beweren? Politieke onverschilligheid is 
zeker een probleem, niet alleen bij jongeren: 
ondanks de opkomstplicht stemden in 2014 
meer dan 1 miljoen Belgische kiezers niet of 
blanco en volgens de Eurobarometer is het 
politieke wantrouwen in België nooit zo groot 
geweest als vandaag. Kan stemrecht voor 
16-jarigen helpen? Daarover zijn onderzoe-
kers het niet eens. Aan de UGent heeft Feline 

Van  Quakebeke voor haar masterscriptie bij 
een 400-tal  16- en 17-jarigen onderzocht of 
stemrecht hun betrokkenheid zou versterken. 
Ze stelde een relatief beperkt positief effect 
vast, vooral bij de minderheid die al politiek 
geïnteresseerd was. Dat betekent niet dat een 
experiment niet zinvol kan zijn: waarom zou je 
bij de volgende lokale verkiezingen in een paar 
steden 16-jarigen geen fictief stemrecht geven?
 
Dat het hier duidelijk om een symbooldos-
sier gaat, neemt niet weg dat het nodig is 
om politieke bewustwording te doen. Poli-
tieke partijen schuiven die opdracht graag 
door naar het onderwijs, maar ze vergeten 
hun eigen verantwoordelijkheid: ze moeten 
leren directer te communiceren, met alle 
lagen van de bevolking.

MOETEN  
16-JARIGEN 
STEMRECHT  
KRIJGEN?

U
DENKT?
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professor  
Patrick Loobuyck

vakgroep Wijsbegeerte en 
Moraalwetenschap

Dat je door 16-jarigen stemrecht te geven 
hun politieke betrokkenheid vergroot, kan 
ik me goed voorstellen. Ik vind wel dat we 
hun dan ook een opkomstplicht moeten 
opleggen. Door de toenemende vergrij-
zing werpen 50-plussers veel gewicht in 
de schaal. Als we het kiezerskorps verjon-
gen, kunnen jongeren zwaarder wegen op 
de agendasetting en de besluitvorming. 
Dat de politiek veel 16-jarigen koud laat 
of dat ze immatuur en beïnvloedbaar zijn, 
is geen geldig tegenargument: dat geldt 
net zo goed voor veel volwassenen. In 
onze democratie leggen we kiezers geen 
extra voorwaarden op.

 We moeten wel oppassen dat we de kar 
niet voor het paard spannen. Het heeft 
weinig zin 16-jarigen te laten stemmen 
als ze niets afweten van het politieke 
systeem en hun rol daarin. Democratie 
wordt niet met het DNA doorgegeven 
– hoe kunnen jongeren hun rol in de 
democratische samenleving opnemen 
als ze er op school niets over horen? Ze 
moeten leren hoe de instellingen werken, 
hoe de besluitvorming verloopt en hoe 
het ideologische en politieke spectrum 
eruitziet, maar ze moeten ook behoorlijk 
leren argumenteren en omgaan met de 
diversiteit van andere meningen.

‘Span de kar niet voor het paard’

Jouk Van Den Berg 
Ik ben voor een stemdiploma, omdat ook veel 
18 jarigen en ouder naar mijn idee incapabel 

zijn en naar populisme van een kandidaat stemmen in 
plaats van het politieke programma. Laat mensen eerst 
maar eens bewijzen dat ze politiek inzicht hebben.
1 juli om 11:07

Maryline VP 
maar aangezien het gaat om stemRECHT 
zouden het enkel die jongeren zijn die 

interesse (en dus ook een zekere kennis) hebben die 
zouden gaan stemmen, toch? Een aanmoediging voor 
de geengageerde jongere, lijkt mij.
1 juli om 10:36

Jessie Thaets 
Ik vond het spijtig dat ik nog niet mocht stemmen 
toen ik jonger was dan 18. Op mijn zestiende was 

ik er misschien nog niet zo heel erg mee bezig, maar op mijn 
zeventiende waren er gemeenteraadsverkiezingen en ik had 
héél graag mijn stem laten horen op dat moment. Ik denk wel 
dat jongeren zich meer bewust gaan worden van politiek als ze 
vroeger de kans krijgen om voor zichzelf te spreken. 
1 juli om 13:21

Julie Plusquin 
Neen! Ik word nu 20 jaar en geef eerlijk toe 
dat ik er ook nog niet veel van ken/begrijp. Veel 

jongeren stemmen verkeerd omdat ze niet goed ingelicht 
worden of stemmen gewoon blanco waardoor de meerderheid 
met de stemmen gaat lopen…
1 juli om 10:23

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

Lees meer over Honeybee Valley op p. 20

DURF DENKEN

DAT VLAAMSE IDEAAL VAN 
HET MOOIE GAZONNETJE – 
HONINGBIJEN WORDEN ER 

NIET GELUKKIG VAN.
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DIE DURFT DENKEN

Passies combineren
Hetty Helsmoortel (vakgroep Pediatrie en 

Genetica) won de Wetenschapsbattle en de 

Belgische finale van FameLab. In de internationale 

finale van die wetenschapscommunicatiewedstrijd 

stootte ze door tot de halve finale.

Voor de Wetenschapsbattle vertelde ik 6- tot 
12-jarigen over onderzoek naar kinder-
leukemie, waarover ik een doctoraat voor-
bereid. Een zwaar onderwerp, maar ik beklem-
toonde de hoop en legde alles eenvoudig uit: 
de bloedcellen waren witte marshmallows en 
rode M&M’s. Ik vertelde ook dat wetenschap-
pers zoeken op plaatsen waar anderen nooit 
eerder keken, bijvoorbeeld aan de onderkant 
van een stoel – onder elke stoel van mijn 
publiek had ik vooraf een muntje van 5 cent 
gekleefd. Opwinding gegarandeerd.
 
Ik heb twee passies: wetenschap en theater – 
na mijn master heb ik twee jaar theaterschool 
gedaan. Wetenschapscommunicatie verbindt 

die twee passies. Je vertelt een strak verhaal 
met een spanningsboog. Dat doe je enthou-
siast en gepassioneerd, je zorgt dat je publiek 
gegrepen wordt en ook emotioneel wordt 
geraakt. Heel belangrijk: overschat je publiek 
niet en gooi alle overbodige details overboord 
– cut the crap.
 
Voor FameLab hield ik een pleidooi voor 
open wetenschap – reproduceerbare resul-
taten, gegevens delen, slow science. Zeker in 
de life sciences is dat cruciaal: het gaat om 
mensenlevens. Ik was ontzettend blij met 
mijn halvefinaleplaats in Cheltenham en raad 
iedereen aan ook deel te nemen. Het was een 
unieke ervaring.

WETENSCHAP + THEATER = 
WETENSCHAPSCOMMUNICATIE
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Blader terug voor de vraag …
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Studeer je binnenkort af of ben je al een tijdje afgestudeerd aan de UGent? 

Meld je aan op onze alumnidatabank, actualiseer je gegevens en word lid van het 
alumninetwerk van de UGent. 

Zo blijf je niet alleen op de hoogte van wat er leeft aan onze universiteit, maar behoud 
je ook contact met je vroegere medestudenten. Bovendien krijg je als betalend lid onder 
andere korting in het GUSB, de UGent-resto’s en bij culturele partners. 

De vele alumni-activiteiten waarop je uitgenodigd wordt, zijn de ideale gelegenheid om 
je netwerk verder uit te breiden.

www.UGent.be/alumni - alumni@UGent.be

Ben jij ook fan van de UGent?




