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www.escapefi tness.be

Fitness met 
begeleiding 
en opvolging
• Striding (nieuw) 

• Spinning 

• Power Yoga 

• Kickfun 

• Pilates 

• BBB 

• Bodypump 

• Bodysculpting 

• Aerobic 

• Stepaerobic 

• Sauna’s 

• Zonnebank 

• Trilplaat 
• Douches met zeep 

• deo 

• bodylotion 

• kastje met slot (gratis!) 

• hartslagmeters 

• internetcomputer 

• Personal Training

Fitness 
Bon1 maand GRATIS bij inschrijving vóór 31 oktober ‘10

The Escape Fitness Center
Sint Pietersnieuwstraat 132, Gent. Rechtover rectoraat, 2de verdieping

Personeel Universiteit (+1 partner) betalen géén instap*

= besparing van €149 per persoon

• Maandelijkse betalingen mogelijk. Niet aan jaarcontract gebonden en maandelijks opzegbaar.
• bevriezing mogelijk in geval van ziekte, vakantie, zwangerschap,….

• Eens uittesten? Download een gratis dagpas via www.escapefi tness.be
* niet van toepassing op de ‘Eagle Freedom’. Meer info vrijblijvend verkrijgbaar aan de balie.
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1990
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Dubbel plezier... 
De nieuwe lijnen 42  en 44  
vervangen je campuslijn 

Info www.delijn.be/elkzijnlijn

Je campuslijn 8 is vervangen. Oké, maar wat betekent dat voor jou? 
Met de nieuwe lijnen 42/44 reis je nog steeds om het half uur rechtstreeks van het station Gent Sint-Pieters naar 
de studentenbuurt. Maar dat is niet alles: met lijn 44 bereik je de campus Diergeneeskunde. En de Blaarmeersen? 
Daar raak je ook moeiteloos met deze 2 nieuwe lijnen. Over dubbel reisplezier gesproken... 

Meer weten over de lijnen 42 en 44 en het nieuwe laatavond- en nachtnet in Gent?
• Surf naar www.delijn.be/elkzijnlijn
• Of bel De LijnInfo op 070 220 200 (€ 0,30/min)

• Of ga langs in een Lijnwinkel

Al je favoriete bestemmingen 
via lijnen 42/44:

• Blaarmeersen 
• Station Gent Sint-Pieters
• Rectoraat en Technicum

• Ingenieurswetenschappen (J. Plateaustraat)
• Faculteit Economie en Bedrijfskunde 

(Tweekerkenstraat)
• Studentenrestaurants De Brug en Overpoort

• Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 
(Blandijnberg, Rozier)

• Adviescentrum voor studenten (Sint-Pietersplein)
• Overpoort

• Kinepolis
• Zuid
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BABEL
4 & 5.10

Sidi Larbi Cherkaoui Cherkaoui & Damien Jalet
Dertien dansers en vijf musici op zoek naar God en verwarring 
in een overweldigende dansvoorstelling met invloeden uit alle windstreken.

CARMINA 
BURANA

6.10

Dé grote klassieker van Carl Orff gebracht door de koren van Universiteit 
Gent, Hogeschool Gent, Artevelde Hogeschool en de Belgische 
Kamerfi lharmonie. Maak je klaar voor een indrukwekkend schouwspel!

Universiteit Gent geeft 2 x 5 duotickets weg voor Babel* en 

Carmina Burana. Mail vóór 28 september het antwoord op volgende 

vraag: “Wat is de link tussen UFO en Gent Festival van Vlaanderen?” 

naar Magazine@UGent.be en geniet van een unieke avond! 

Tip: het antwoord vind je op www.gentfestival.be

 
* enkel voorstelling van 5/10
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Edito
Samen naar de wereldtop

Volgens de Shanghai-ranking behaalde de Universiteit Gent de 90e 

plaats in de wereld, de 29e in Europa en de eerste in België. Nooit 

eerder stond onze universiteit zo hoog genoteerd in deze Academic 

Rankings of World Universities: de UGent is aan een duidelijke opmars 

bezig. 

Ik ben er ten volle van overtuigd dat deze internationale erkenning het 

gevolg is van de inspanningen van àlle medewerkers van onze open en 

veelzijdige academische gemeenschap. Een hechte en kwaliteitsvolle 

samenwerking is hierin een onmisbare voorwaarde. 

De UGent mag echter niet berusten in deze sterke positie maar moet 

een wereldwijde erkenning blijven ambiëren. De uitdaging is duidelijk: 

onze acties en middelen zo inzetten dat we de internationale reputatie 

en positie van onze universiteit verder versterken. Daarmee vergroten 

we immers de aantrekkelijkheid als partner voor onderzoek en kunnen 

we de beste studenten en medewerkers aan te trekken. 

Het academiejaar 2010-2011 wordt ongetwijfeld een jaar vol uitdagin-

gen voor de UGent. Met haar kwaliteit kan onze universiteit een voor-

beeld- en koploperrol binnen het hoger onderwijs blijven vervullen.

Vandaag is het zaak verder te bouwen, en evenzeer nieuwe accenten 

te leggen en nieuwe paden te betreden om wetenschap en onderwijs 

hun rechtmatige plaats te blijven geven in de samenleving. Met de 

 inspanning van alle UGent’ers kunnen wij vol vertrouwen samen de weg 

 verderzetten.

Prof. Paul Van Cauwenberge, rector
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De lange weg naar een  
duurzame aquacultuur p

UGent viert 175 jaar  
ingenieursopleiding p 
Iedereen weet wat een geneesheer of een advocaat 
doet, maar wat doet een ingenieur eigenlijk? Naar 
aanleiding van het 175-jarige bestaan van de faculteit 
Ingenieurswetenschappen laten we vier professoren 
aan het woord over hun specifieke discipline. 
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uitgegeven ter gelegenheid van 

150 jaar Ingenieursopleiding, een 

getuigenis uit de jaren 20 aan: ‘‘Je 

moest je handtekening zetten in 

een register als je ’s morgens bin-

nenkwam, en een portier zorgde 

ervoor dat er niemand wegging. 

Als we toevallig eens afwezig wa-

ren, kregen onze ouders thuis een 

briefje.”

Een dergelijke aanpak zou volgens 

de decaan vandaag maatschap-

pelijk niet aanvaard worden. “De 

studenten hebben nu veel meer 

inspraak in allerhande commis-

sies, zowel op onderwijsvlak als 

Nog niet zo heel lang geleden kon 

menig ingenieur zijn dagen tussen 

vier muren slijten, en dezelfde job 

uitoefenen tot aan diens pensioen. 

Door de snel veranderende wereld 

van vandaag, dienen de uitdagin-

gen voor ingenieurs zich echter 

veel scherper aan. Er is de laatste 

tijd dan ook op veel vlakken veel 

veranderd in de ingenieursopleidin-

gen. Op studievlak evolueerde men 

bijvoorbeeld van een strikt geleid 

systeem, met veel tussentijdse 

evaluaties, naar het veel flexibelere 

systeem van vandaag. Ter illus-

tratie haalt decaan Luc Taerwe, 

bladerend door een boek dat werd 

Iedereen weet wat een geneesheer of 

een advocaat doet, maar wat doet een 

ingenieur eigenlijk? Naar aanleiding van 

het 175-jarige bestaan van de faculteit 

Ingenieurswetenschappen laten we 

vier professoren aan het woord over 

hun specifieke discipline. Maar eerst 

spreken we met decaan Luc Taerwe, 

over verleden, heden en toekomst van 

de ingenieursopleiding aan de UGent.

Auteur: Sven Rammeloo | Foto’s: Nic Vermeulen

UGent viert 175 jaar 
ingenieursopleiding

Ingenieurs slaan  
de vleugels uit 
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creëer je pas echt een uitgebreid 

internationaal netwerk.”

Viering '175 Jaar'
De ingenieursopleiding aan de 

Universiteit Gent bestaat komend 

academiejaar 175 jaar. Om pas-

send hulde te brengen, vindt 

op 17 november in het Ufo een 

groots evenement plaats, waarvan 

het programma kadert binnen 

het jaarthema van de Koninklijke 

Vlaamse Ingenieursvereniging 

‘Roadmap Vlaanderen – Scharnier 

voor Verandering’. Decaan Luc 

Taerwe: “We willen die dag aan-

tonen hoe ingenieurs inspelen op 

trends zoals bijvoorbeeld globalise-

ring en vergrijzing, hoe ingenieurs 

bijdragen aan de maatschappelijke 

welvaart. Ingenieurs zijn met veel 

meer disciplines bezig dan archi-

tectuur of de klassieke industrie. 

We maken die dag een analyse van 

wat de state of the art nu is, en 

waar we naartoe gaan in de eerst-

volgende tien jaar.” 

Het evenement zal in stijl afsluiten 

met de toekenning van een ere-

doctoraat aan burgerlijk ingenieur 

Frank De Winne. “Voor het eredoc-

toraat hadden we iemand nodig die 

onze breedheid van geest en in-

ternationalisering uitstraalt. Frank 

De Winne heeft geen rechtlijnig 

loopbaanprofiel, maar draagt net 

aanpassingsvermogen, dynamiek 

en creativiteit uit. Stuk voor stuk 

eigenschappen waar onze faculteit 

wil voor staan.” 

een en ander. “Vroeger móést je 

bijvoorbeeld een opleiding bouw-

kunde volgen om aan het minis-

terie van Openbare Werken te 

mogen beginnen. Vandaag zijn de 

wegen voor afgestudeerden veel 

breder. Vandaar dat we telkens 

een gemeenschappelijk lessenpak-

ket aanbieden, zodat men ach-

teraf ook breed inzetbaar is.” 

Internationalisering
Naast brede inzetbaarheid zet de 

faculteit traditioneel zwaar in op 

onderzoek en innovatie. In de jaren 

70 kwam de campus Ardoyen tot 

ontwikkeling, waar nu een groot 

deel van de onderzoeksinfrastruc-

tuur beschikbaar is. De faculteit 

scoort intussen dan ook bijzonder 

goed op het vlak van speciale on-

derzoeksinitiatieven. “We zitten 

onder meer in drie van de vijf multi-

disciplinary research platforms 

van de UGent, en er zijn de onder-

zoeksinstituten zoals IMEC en IBBT, 

die gefinancierd worden door de 

Vlaamse regering. Daarnaast bren-

gen internationale onderzoeksman-

daten en de vier Erasmus Mundus-

opleidingen bijkomende financiering 

mee, wat aantoont dat onze onder-

zoeks- en onderwijscapaciteiten 

ook internationaal erkend worden.”

Op vlak van onderwijs wil de decaan  

niettemin nog meer de kaart van 

de internationalisering trekken. 

“We moeten ervoor zorgen dat 

meer van onze studenten naar 

het buitenland kunnen gaan, zodat 

ze een bredere vorming krijgen, 

een bredere kijk op hoe men el-

ders leeft en werkt. Ook voor het 

onderzoek is dit belangrijk: zo is bij 

ons in het Labo Magnel de helft 

van de doctorandi van Aziatische 

oorsprong, maar ook de contacten 

met andere regio’s kunnen we 

nog verder stimuleren. Ook wat 

de uitwisseling van lesgevers be-

treft, want door die wisselwerking 

in andere domeinen. Vroeger 

hadden we ook uitsluitend het ex-

cathedraonderwijs met geleide 

oefeningen, terwijl er nu veel meer 

in kleine groepen aan projecten 

wordt gewerkt. Er is ook het moni-

toraat, de studietrajectbegeleiding 

en we hebben meer oog voor over-

stapmogelijkheden: een student 

die in het eerste semester merkt 

dat het niet gaat, kan zonder veel 

problemen overstappen, naar de 

opleiding industrieel ingenieur bij-

voorbeeld. Om iedereen enigszins 

op hetzelfde niveau te brengen 

hebben we in het eerste semester 

het vak ‘Wiskundige Basistechniek’, 

waar de basiskennis wiskunde in 

drie weken terug op punt wordt 

gesteld, met direct daarna een 

evaluatie.”

Aantrekkingskracht
Er zijn dus duidelijke evoluties de 

laatste jaren, maar nog altijd wor-

den ingenieursstudenten in eerste 

instantie aangetrokken door de 

creatieve kant van het beroep. 

Architectuur blijft de populairste 

richting, met ongeveer 25% van 

de studenten, waaronder heel 

wat meisjes. Om de studenten 

vandaag aan te trekken, is een 

attractief programma evenwel 

een extra troef. “Vroeger beston-

den de eerste twee jaar zuiver uit 

wiskunde en basiswetenschap-

pen. Sinds een paar jaar beginnen 

we in het eerste bachelor al met 

een ‘projectlijn’ waarin studenten 

leren samenwerken aan een con-

creet project. Die bredere aanpak 

maakt het programma aantrekke-

lijker, maar de basisvaardigheden 

wiskunde en wetenschappen blij-

ven uiteraard vereist.” Ook in het 

werkveld veranderde overigens 

Info p 
Prof. dr. ir. Luc Taerwe
Decaan faculteit 
Ingenieurswetenschappen
Tel 09 264 37 12
Luc.Taerwe@UGent.be
www.firw.UGent.be

Inschrijven voor het evenement op  
17 november kan via www.firw.UGent.be. 

Op 9 februari 2011 vindt tevens het wervende 

evenement ‘Jongeren en wetenschap’ plaats 

voor scholieren uit het secundair, waarbij ze 

geconfronteerd worden met uitdagende tech-

nisch-wetenschappelijke problemen. 
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SPEED
Professor Ingrid Moerman,  
vakgroep Informatietechnologie
“Dagelijks wordt iedereen op diverse manieren ge-

confronteerd met de begrippen ‘snelheid’ en ‘tijd’. 

Sommige processen worden ervaren als te traag: 

toegang tot het internet of het transport langs de weg 

bijvoorbeeld. Andere processen hebben een snelle 

connotatie, zoals sportprestaties en de verspreiding 

van nieuws in de media. Nog andere processen balan-

ceren dan weer tussen snel en traag, zoals het net op 

tijd aanleveren van onderdelen in de productieketen. 

In de ‘Speed’ parallelle sessie lichten we de impact 

van technologische innovatie op ‘snelheid’ toe vanuit 

verschillende invalshoeken: vast en draadloos internet, 

efficiënt transport van personen en goederen, betere 

materiaalcombinaties in de sport, automatisch onder-

gronds transport, ultrasnelle fotografieapparatuur ...”

Het internet van de toekomst

“Onze vakgroep bouwt mee aan het internet van de 

toekomst, die de realisatie beoogt van de 4A-visie, 

namelijk connectiviteit Anytime (altijd), Anywhere 

(overal), for Anything (voor alle dingen) and Anyone 

(en iedereen). Daarbij is snelheid een centraal thema: 

Bij de viering van 175 jaar ingenieursopleiding 

staan zes parallelle sessies op het programma, 

rond kernwoorden die een breed publiek aan-

spreken. We vroegen vier van de deelnemende 

professoren om hun discipline én een concreet 

onderzoeksproject toe te lichten, aan de hand 

van het kernwoord dat hen werd aangereikt.

applicaties vereisen steeds hogere datasnelheden, 

gebruikers wensen internet terwijl ze steeds sneller 

bewegen (in de trein of in de wagen), ... wat tot onder-

zoek leidt naar nieuwe optische netwerken en cogni-

tieve draadloze systemen.” 

SMART
Professor Nele De Belie,  
vakgroep Bouwkundige Constructies
“Ons onderzoeksteam legt zich toe op de interactie 

tussen beton, natuursteen en hun omgeving. Zowel 

de duurzaamheid van deze materialen in een agres-

sieve omgeving (agrarisch, marien, industrieel ...) als 

de milieu-impact die ze zelf veroorzaken komen aan 

bod via levenscyclusanalyse. Voorts denken we nieuwe 

materialen uit die het leefmilieu minder belasten. Een 

voorbeeld is het concept van volledig recycleerbaar 

beton, dat via het principe van ‘ontwerp voor reïncar-

natie’ zo is samengesteld dat het op het einde van zijn 

levensduur integraal kan gebruikt worden als grond-

stof voor cementproductie. Een andere ontwikkeling is 

het inzetten van micro-organismen als ‘bouwers’, om 

steen of beton te consolideren en een beschermend 

calcietlaagje op het oppervlak af te zetten.” 

Zelfhelend beton

“Rond zelfhelend beton loopt momenteel een belang-

rijk onderzoeksprogramma. Beton is erg gevoelig aan 

scheurvorming en hoewel deze scheurtjes aanvan-

kelijk geen structurele problemen opleveren, vormen 

ze een pad waarlangs agressieve stoffen kunnen 

binnendringen. Hierdoor wordt de levensduur van de 

constructie sterk gereduceerd. Zelfhelend beton zal 

scheurtjes autonoom herstellen doordat de scheur-

vorming ingesloten buisjes doet breken, zodat twee 

componenten van een ingekapseld polymeer met me-

kaar in contact komen, of doordat micro-organismen 

geactiveerd worden en calciet afzetten in de scheur.” 

Alleen multidisciplinair onderzoek kan tot antwoorden 

leiden.” 

Ingrid Moerman

Nele De Belie
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LIFE
Professor Pascal Verdonck,  
vakgroep Civiele Techniek 
“Een wetenschappelijk gebaseerde gezondheidszorg 

is essentieel in de actuele samenleving. Aandoeningen 

zoals cardiovasculaire, neurologische en 

oncologische ziekten vragen nadrukkelijk om een 

hoogtechnologische en kwantitatieve benadering, 

zowel op het vlak van diagnosevorming, als van 

therapie en nazorg. Biomedische ingenieurs 

ontwikkelen daarvoor oplossingen die altijd een 

evenwicht vormen tussen technologische, socio-

economische en ethische randvoorwaarden; een 

nieuwe tak waarbij studenten kennis opbouwen 

en vaardigheden ontwikkelen, toepasbaar op 

complexe problemen in de geneeskunde, biologie, 

en gezondheidswetenschappen. Een biomedisch 

ingenieur is in wezen een burgerlijk ingenieur die 

ingenieurswetenschappen toepast op levende materie 

en medische technologie ontwikkelt.”

Een gepersonaliseerde vaattoegang

“In het Europese ARCH-project ontwikkelen biomedi-

sche ingenieurs samen met internationale industriële 

partners en artsen (vaatchirurgen en nefrologen) een 

methodiek, gebaseerd op medische beelden van de 

patiënt, om een vooraf berekende vaattoegang aan 

te leggen door de arts. Via deze verbinding tussen 

slagader en ader, bijvoorbeeld in de arm, wordt bloed 

onttrokken en gezuiverd teruggevoerd naar de patiënt. 

Een vaattoegang zonder complicaties is noodzakelijk 

om de tijdsduur en het comfort voor de behandeling 

van nierpatiënten te optimaliseren.” 

FUN
Professor Rik Van de Walle,  
vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
“‘Onderzoek en innovatie zijn fun’: het zou een slogan 

kunnen zijn waarmee pas afgestudeerde ingenieurs 

verleid worden om aan de slag te gaan in een van de 

onderzoeksgroepen uit onze faculteit.

‘Fun’ is ook zélf een topic van onderzoek. ‘Fun’ wordt 

immers steeds vaker gezien als een cruciale suc-

cesfactor bij de introductie van nieuwe producten, 

diensten en toepassingen. Zo kan toevoeging van het 

aspect ‘fun’ helpen om lastige taken (bv. leren van een 

nieuwe taal) minder zwaar te maken (leren aan de 

hand van een leuke game vs. doorworstelen van een 

saai handboek).

Hoe zullen we in de toekomst omgaan met die enorme 

hoeveelheden multimediale data die op ons afkomen? 

Worden we met z’n allen ‘mediaproducenten’ of blijven 

we ‘consumenten van professioneel samengestelde 

media’? Hoe zullen we het digitale erfgoed bewaren? 

(Serious) Gaming

Computerspelletjes kunnen meer zijn dan ‘just gaming 

for gamers’. In enkele recent opgestarte projecten 

wordt nagegaan in hoeverre computergames on-

dersteuning kunnen bieden in leerprocessen. Men 

spreekt in deze context van ‘serious gaming’, waarbij 

gaming veeleer als een middel beschouwd wordt dan 

als een doel op zich. 

Rik Van de Walle

Pascal Verdonck
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de doorslaggevende factor is voor 

de top 100-plaats. De universiteit 

is er namelijk in geslaagd om haar 

score hier van 7,7% in 2008 op 

15,1% te brengen dit jaar, meteen 

de beste Belgische score.

De Academic Ranking of World 

Universities bewijst dat de UGent 

zeer sterk gegroeid is de laatste 

jaren en met succes heeft geïnves-

teerd in kwaliteitsvol onderzoek. 

Om internationaal toptalent te 

rekru teren staat de UGent met 

deze plaats in een veel aantrekke-

lijkere positie. 

Ook het aantal geciteerde onder-

zoekers speelt een rol. De ranking 

hanteert dus slechts een beperkt 

aantal criteria. Zo kunnen andere 

universiteiten die niet in de top 

100 staan, toch zeer hoogstaande 

onderzoekskwaliteit leveren. 

De UGent is sinds 2006 jaarlijks 

gestegen in de ranking. De UGent 

dankt haar 90e plaats aan sterke 

vooruitgang op alle criteria i.v.m. 

de huidige onderzoeksintensiteit en 

productiviteit. Onderzoekers wor-

den gestimuleerd om vaker en kwa-

liteitsvoller te publiceren. Dit heeft 

ertoe geleid dat de parameter 

waarop de UGent in 2008 nog het 

slechtst scoorde van alle Belgische 

universiteiten (het aantal publica-

ties in Nature en Science) dit jaar 

De lijst wordt sinds 2003 jaar-

lijks opgesteld door de Shanghai 

Jiaotong Universiteit. De ranking 

hanteert objectieve criteria die 

onafhankelijk zijn van lobbywerk of 

reputatie. Het is de enige ranking 

die jaar na jaar met dezelfde ro-

buuste criteria werkt. Door haar 

methodologische stabiliteit toont 

de lijst significante trends op lange 

termijn en geniet ze wereldwijd 

grote erkenning.

Maar de lijst wordt ook fel bekri-

tiseerd omdat de gehanteerde 

criteria Europese instellingen zou-

den benadelen. Zo wordt er onder 

meer rekening gehouden met het 

aantal Nobelprijzen dat alumni be-

halen en is er meer aandacht voor 

onderzoek en minder voor vorming. 

Info p 
Jeroen Vanden Berghe  
directie Onderzoeksaangelegenheden
Tel. 09 264 95 59
Jeroen.VandenBerghe@UGent.be
http://www.arwu.org/ARWU2010.jsp

UGent bij honderd 
beste universiteiten

De Universiteit Gent staat op de 90e plaats in de 

Academic  Ranking of World Universities, de lijst van 

beste hogeronderwijsinstellingen wereldwijd die de 

Shanghai Jiaotong Universiteit elk jaar opstelt. De 

UGent is daarmee de enige Belgische universiteit die  

de top 100 haalt. De top 10 wordt bijna volledig ge-

domineerd door Amerikaanse universiteiten. Harvard 

voert de lijst aan, gevolgd door Berkeley en Stanford. 

Cambridge en Oxford zijn met hun respectievelijke 5e 

en 10e plaats de enige Europese universiteiten in de 

top 10. De K.U.Leuven, de UCL en de ULB staan tussen 

de 101e en de 150e plaats. 

Auteur: Sofie De Braekeleer | Foto: Nic Vermeulen
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Info p 
Prof. Chia Longman
Centrum voor Interculturele 
Communicatie en Interactie
Tel. 09 264 38 18
Chia.Longman@UGent.be
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Wat omhelsde je onderzoek 

precies?

Chia Longman: “Dat spitste zich 

vooral toe op de joods-orthodoxe 

gemeenschap van Antwerpen. Die 

is zeer gevarieerd en omvat zowel 

strekkingen die heel streng zijn, 

zoals de chassidische gemeen-

schap, als meer moderne richtin-

gen. Je vindt vooral in Israël en de 

Verenigde Staten wetenschappelijk 

onderzoek hierover terug. De 

meeste studies gaan na hoe man-

nen in die gemeenschappen functi-

oneren, terwijl de rol van vrouwen 

ondergewaardeerd blijft. Dat heeft 

een reden: het zijn gemeenschap-

pen waar het rollenpatroon heel 

gescheiden is, iets wat je vanuit 

een liberaal en seculier perspectief 

eerder als conservatief zou kunnen 

omschrijven. Ik wou het perspectief 

van deze vrouwen in kaart bren-

gen. Het is kwalitatief onderzoek, 

wat een typisch antropologische 

aanpak is. Je kunt zoiets immers 

niet nagaan met een vragenlijst, 

wel met diepte-interviews en obser-

vaties.”

rollen combineerden. Ook hield ik 

rekening met emancipatie: kunnen 

ze hun identiteit behouden, is er 

onbegrip, welke knelpunten duiken 

op enzovoort.” 

Je won met het onderzoek 

de antropologie prijs 

Dr. Schamelhout.  

Wat houdt dit in?

“Deze vijfjaarlijkse prijs wordt uitge-

reikt door de Koninklijke Academie 

voor Geneeskunde en is gericht op 

de socioculturele antropologie. Dr. 

Schamelhout was een arts en speci-

aliseerde zich in tuberculose. Later 

ging hij zich ook op antropologie en 

etnologie toeleggen. Hij had veel oog 

voor onderdrukte nationaliteiten.”

Loopt je onderzoek nog verder 

aan de UGent? 

“Ik ben nu postdoctoraal onder-

zoeker en begeleid daarnaast 

enkele projecten rond identiteit, 

multiculturalisme, transnationale 

adoptie enzovoort. Ook ben ik do-

cent gender- en diversiteitsstudies 

aan de faculteit Letteren en Wijs-

begeerte. Dit is momenteel het 

enige inleidende vak dat aan de 

UGent wordt gegeven. Dit acade-

miejaar start ik met een seminar 

voor doctorandi met interesse 

in gender, diversiteit en kritische 

theorie. Het blijft een zoektocht, in 

Vlaanderen is het tot nu toe vooral 

zelfstudie. Zo is er aan geen en-

kele universiteit een master rond 

gender, iets wat in andere landen 

wel het geval is.”  

Wat bleek zoal uit 

het onderzoek?

“De vraag was hoe vrouwen hun 

religiositeit beleven. In chassidische 

gemeenschappen hebben vrouwen 

veel verantwoordelijkheid in het 

huishouden, ook staan ze in voor 

het doorgeven van religieuze waar-

den aan hun kinderen. Dit wordt 

niet als een minderwaardige rol be-

schouwd, integendeel. Ik ging even-

eens op zoek naar vrouwen die 

naast het huishouden ook werken, 

studeren of op een andere manier 

actief zijn buiten hun religieuze ge-

meenschap. Ik wou nagaan hoe zij 

omgaan met de verwachtingen die 

er vanuit hun gemeenschap zijn, zo-

als vroeg trouwen en veel kinderen 

baren. In Israël bestaan er universi-

teiten waar je naast een religieuze 

opleiding ook kunt studeren voor 

pakweg ingenieur. Bij ons is de 

joods-orthodoxe gemeenschap klei-

ner en conservatiever. De mogelijk-

heden om te studeren zijn beperkt, 

bovendien is er meer argwaan. 

Het vergde wat moeite, maar ik 

vond vrouwen die een universitaire 

opleiding volgden en verschillende 

Onderzoek zet  
joods-orthodoxe 

vrouwen in de kijker
Professor Chia Longman voerde jarenlang onderzoek 

naar de leefwereld van joods-orthodoxe vrouwen.  

Haar werk werd recent met de antropologieprijs  

Dr. Schamelhout bekroond. 

Auteur: Hilde Pauwels | Foto: Nic Vermeulen
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Kort
p KAN JE DE VoRM VAN EEN DRUM 

hoREN?
UGent-wiskundige Koen Thas heeft samen met fysicus 

Olivier Giraud (Université de Toulouse/ Université 

Paris-Sud) een artikel gepubliceerd in het tijdschrift 

Reviews of Modern Physics met de titel Hearing the 

shape of drums: Physical and Mathematical aspects 

of isospectrality.

Het is voor het eerst sinds de start van het tijdschrift 

in 1929 dat een UGent-wetenschapper in dit vakblad 

publiceert. Van de 7.347 tijdschriften die opgenomen 

zijn in het Web of Science heeft het tijdschrift de 

tiende hoogste impactfactor, de vierde hoogste 5-year 

impact factor, de hoogste Immediacy Index en de 

hoogste Article Influence Score.

Het artikel gaat dieper in op eerder onderzoek naar de 

vraag of je de vorm van een drum kan bepalen eens je 

weet welke geluiden die kan voortbrengen. De auteurs 

benadrukken vanuit natuurkundig en wiskundig stand-

punt recent gevonden en onverwachte verbanden met 

andere vakgebieden.

Koen Thas, vakgroep Wiskunde | Tel. 09 264 85 47

Koen.Thas@UGent.be of kthas@cage.UGent.be | http://rmp.aps.org

p CENTRUM VooR oNDERNEMEN 
STEUNT STARTERS 

In het kader van het Vlaamse Stedenfonds neemt de 

Stad Gent met zes verschillende instellingen voor ho-

ger onderwijs – waaronder de UGent – deel aan een 

project dat ondernemerschap bij studenten en recent 

afgestudeerden moet stimuleren. 

Studenten en alumni die maximum drie jaar zijn afge-

studeerd aan de deelnemende onderwijsinstellingen 

kunnen bij het Centrum voor Ondernemen terecht als zij 

een onderneming willen opstarten. Het Centrum biedt 

inhoudelijke (advies en expertise) én logistieke steun 

(gebruik van bureaus, werkruimte, vergaderruimte enz.). 

Na een kennismakingsgesprek wordt beslist of de kan-

didaat in aanmerking komt. Voor studenten is dit dien-

stenpakket gratis (hun onderwijsinstelling betaalt voor 

hen), alumni betalen 275 euro (excl. btw) per maand. 

Het project loopt van 1 september 2010 t.e.m.  

31 augustus 2011.

Stephane Leliaert, Centrum voor Ondernemen

Tel. 09 324 16 00 | info@centrum-voor-ondernemen.be

p ALLE UGENT’ERS KRIJGEN  
NIEUWE UGENT-KAART 

Binnenkort zal op alle UGent-sites een fotograaf langs-

komen om van iedereen een foto te maken voor de 

nieuwe UGent-kaart. Deze nieuwe kaart wordt een uni-

forme (personeels)kaart die op termijn de bestaande 

gele kaart en badges zal vervangen. De nieuwe UGent-

kaart werd ontworpen door de directie ICT en is een 

‘all-in-one’-kaart. Gegevens i.v.m. tewerkstelling of 

statuut van de kaarthouder worden om veiligheids- en 

privacyredenen intern in de kaart verwerkt.

De technologie in de kaart laat onlineprogrammatie 

van meerdere functionaliteiten toe, zodat in een twee-

de fase ook de toegangscontrole via deze kaart zal 

gebeuren. Vanaf een afgesproken en duidelijk gecom-

municeerd moment zullen de huidige toegangsbadges 

dus niet meer werken!

Sam Van Driessche, afdeling Personeelsbeleid

Tel. 09 264 89 39 | Sam.VanDriessche@UGent.be

p MENS WIJDT EDITIE AAN MARIEN 
BIoDIVERSITEITSoNDERzoEK UGENT

In het kader van het jaar van de bio-

diversiteit heeft het educatieve tijd-

schrift ‘Mens’ in samenwerking met de 

UGent een volledige editie besteed aan 

 mariene biodiversiteit. Binnen de biolo-

gie is mariene biodiversiteit een van de 

meest uitgebouwde disciplines aan de 

UGent. Onze universiteit is er koploper 

mee in België. 

Het themanummer zoomt in op de 

goods and services van biodiversiteit 

en vestigt de aandacht op de alarme-

rende bedreigingen ervan zoals overbe-

vissing en de wereldwijde opwarming en verzuring van 

de oceanen. Verschillende onderzoeksaspecten van de 

UGent komen aan bod: zeewier en microalgenkweek, 

Noordzee, diepzee, Antarctica, marien beschermde 

gebieden en de relatie tussen mens en zee. Het thema-

nummer verscheen op 10 september en is gratis te 

verkrijgen bij Ann Dewicke.

Ann Dewicke, directie Bestuurszaken (afdeling Communicatie)

Tel. 09 264 82 59 | Ann.Dewicke@UGent.be
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de tentoonstelling konden dienen. 

In sommige gevallen moest ik de 

contactgegevens aan het MIAT door-

geven, omdat bepaalde instituten of 

organisaties liever rechtstreeks met 

het museum afspraken maakten. 

Maar ik kon toch heel wat foto’s, 

sjaaltjes en vlaggen verzamelen. 

Meer bijzonder waren de kartonnen 

dozen die ik vond. Die deden in de 

eerste jaren van de kampen namelijk 

dienst als valies.” 

en Samenleving (KADOC). Ook in de 

bibliotheek van de Universiteit Gent 

vond ik heel wat informatie. Daar-

naast moesten we vijf personen 

interviewen over ons onderwerp. 

Dat vond ik persoonlijk het leukste 

gedeelte van de opdracht. Ik sprak 

bijvoorbeeld met iemand die mee-

ging naar een van de allereerste 

mutualiteitskampen. Die vrouw in 

kwestie vertelde daar heel levendig 

over, want voor haar was dat puur 

jeugdsentiment. Ik vond het dan 

weer interessant om te horen hoe 

verschillend de dagindeling op de 

kampen was in vergelijking met nu. 

Bovendien maakten de interviews 

die opdracht erg verschillend van 

alle voorgaande. Het feit dat onze 

paper als basis zou dienen voor de 

catalogus van de tentoonstelling, 

droeg daar nog toe bij. Want het 

betekende dat we voor een veel 

breder publiek moesten schrijven 

dan we gewoon waren.”

“Voor een tweede deel van de op-

dracht moesten we ook fotomateri-

aal en attributen verzamelen die voor 

“Vroeger ging ik zelf wel eens op 

kamp met de mutualiteit”, vertelt 

UGent-studente Ilse Dierick, “en 

ook mijn vriend nam vaak aan die 

kampen deel. Hij is nu nog altijd 

nauw betrokken bij alles wat met 

de Christelijke Mutualiteit (CM) 

te maken heeft. Dus toen we de 

opdracht kregen om een paper 

te schrijven over vakantie, was de 

keuze snel gemaakt. Omdat CM-

kampen een iets te nauw onder-

werp waren, verbreedde ik het tot 

‘sociaal toerisme’. Ik deed onder-

zoek naar hoe het sociale toerisme 

ontstond en kwam zo terecht bij 

de Arbeids- en Natuurvrienden, die 

daarvan de grondleggers zijn. Zij 

ijverden er namelijk voor dat arbei-

ders vrije tijd kregen. Van daaruit 

maakte ik de brug naar de mutua-

liteiten.”

Snuisteren en interviewen
“Om informatie over mijn onder-

werp te vinden, ging ik onder ande-

re snuisteren in het archief van het 

Katholiek Documentatie- en Onder-

zoekscentrum voor Religie, Cultuur 

MIAT verzamelt  
reisdagboeken

Aan al die reizen die je ooit maakt, wil je na-

tuurlijk leuke herinneringen overhouden. Dat 

kan in een reisdagboek. Die bestaan in alle 

mogelijke vormen, van een klein schriftje met 

handgeschreven reisverhalen tot prachtige 

schetsboeken met potloodtekeningen. Zo’n 

persoonlijk reisdagboek kan je nu inleveren 

in het MIAT, tot ten laatste zondag 30 sep-

tember. Notitieboekjes om te gebruiken als 

reisdagboek, kan je iedere dag ophalen aan de 

museumbalie: van dinsdag tot zondag, telkens 

van 10 tot 18 uur.

www.miat.gent.be/htm/reisverhalenoproep.html

Studenten zorgen voor 
vakantie in MIAT

Van 23 oktober 2010 tot en met 24 april 2011 loopt in het Museum 

 Industriële Archeologie en Textiel (MIAT) in Gent de tentoonstelling ‘Op 

 vakantie’. Tien tweedejaars studenten Geschiedenis verzamelden daar-

voor, onder impuls van UGent-professor Frank Caestecker en Réné De 

Herdt, oud-conservator van het MIAT, beeldmateriaal en voorwerpen. 

Daarnaast schreven zij een verhandeling over een opgegeven onder-

werp. Die papers vormen samen een catalogus over de tentoonstelling.

Auteur: Stéphanie Poelman | Foto: MIAT
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Over mobiliteit is in ons land het laatste woord nog niet gezegd. Hoe organi-

seren we op een efficiënte manier het autoverkeer van de toekomst? Zorgen 

groene wagens voor een doorbraak? Het wetenschapsdorp van de Associatie 

Universiteit  Gent op Accenta leverde alvast een constructieve en kritische bij-

drage. Enkele projecten brengen we graag nog even voor het voetlicht. 

Auteur: Bavo Van Landeghem | Foto’s: Accenta, UGent

Het verkeer  
is de weg kwijt

Op zoek naar antwoorden 
in het Wetenschapsdorp  

van de Associatie Universiteit Gent
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ook het ELBEV-project op Accenta 

een bezoekje waard. In samenwer-

king met de Universiteit Gent ont-

wikkelden onderzoekers een licht 

elektrisch stadswagentje dat hoog 

scoort op ecologie, rendement en 

betaalbaarheid. 

Op de mobiliteitsstand op Accenta 

plaatste het Instituut voor Duur-

zame Mobiliteit (IDM) van de UGent 

tevens laadpalen voor elektrische 

wagens en laad-fietsenrekken voor 

elektrische fietsen en bromfietsen. 

Diverse modellen van elektrische 

wagens werden tentoongesteld.

Analyse van 
transportgegevens 
De vakgroep Geografie stelde op 

Accenta enkele demo’s op over 

het verzamelen en analyseren van 

transportgegevens. Voor het in 

kaart brengen van bewegingen 

zijn verschillende technieken mo-

gelijk: gps-tracks, gsm-signalen, 

bluetooth-detectie, WIFI-signalen, ... 

De massa aan data die op deze 

manier worden verzameld moeten 

op een wetenschappelijk verant-

woorde wijze verwerkt en geanaly-

seerd worden om tot juiste beslui-

ten te komen. 

Effectiviteit van 
verkeersdrempels 
De rijsnelheid is één van de grote 

knelpunten van verkeersveiligheid. 

Hierbij zijn verkeersdrempels een 

mogelijke snelheidremmende 

maatregel. De Hogeschool Gent 

onderzocht de effectiviteit van 

verkeersdrempels, zoals de 

vormbepaling, snelheidsreductie, 

trillingseffecten, geluidsproductie, 

zichtbaarheid en milieueffecten. 

Alleen een diepgaande evaluatie 

van verkeersdrempels kan de aan-

zet vormen voor nieuwe ontwik-

kelingen of verbeterde methodes 

van veiligheidsverhogende maatre-

gelen.  

Bereken de doorstroomtijd
Waarschijnlijk is het u ook al op-

gevallen dat de meeste routeplan-

ners werken met vaste doorloop-

tijden: het kost een bepaalde hoe-

veelheid seconden om een bepaald 

wegsegment af te leggen. Derge-

lijke gegevens zitten opgeslagen in 

een statische databank. Gegevens 

worden slechts met mondjesmaat 

aangepast, bijvoorbeeld bij uitzon-

derlijke omstandigheden zoals we-

genwerken. 

In het IBBT MobiRoute-project 

maakt men gebruik van actuele 

doorstroomgegevens. Zodra er 

een file ontstaat, wordt dit in reke-

ning gebracht in de routeplanner. 

Daarenboven is de verwachte 

doorstroomtijd van een bepaald 

segment niet één enkele waarde, 

maar volgt deze een bepaalde 

kansverdeling: je hebt 25% kans 

om er minder dan 5 minuten over 

te doen, 50% om er minder dan 

7 minuten over te doen, 75% kans 

om er minder dan 10 minuten 

over te doen, … Tijdens een livede-

monstratie op Accenta werden 

op de openbare weg een aantal 

waarschuwingen getoond, zoals 

het naderen van een file of spook-

rijder, het signaleren van een glad 

wegdek, … Dit is mogelijk dankzij 

nieuwe coöperatieve systemen die 

gebruikmaken van lokale voertuig-

voertuig en voertuig-infrastructuur 

communicatie.

zoektocht naar ecologie én 
economie 
Velen willen graag hun steentje 

bijdragen als het over milieubewust 

leven gaat. Tegelijkertijd zijn we ook 

gesteld en soms zelfs afhankelijk 

van onze mobiliteit. Aan de Hoge-

school Gent loopt het ECO-car pro-

ject rond de bouw van wagens die 

zowel ecologisch (groene energie) 

als economisch (zuinigheid) maxi-

maal opereren. In dat kader was 

Mobiliteitsstand van de Associatie Universiteit 

Gent - hal 7 van Flanders Expo (Maaltekouter 1, 

9051 Gent). 

Accenta loopt van 11 tot 19 september. De beurs 

is elke dag van 11 uur tot 19 uur te bezoeken , 

met nocturnes op dinsdag en donderdag  tot 

21 uur.



32.000 studenten en 7.200 medewerkers verspreid over diverse 
campussen in en rond Gent die onderwijs, onderzoek en 
dienstverlening in alle wetenschapsdomeinen verzorgen. 

Allemaal doordrongen van een even kritische en 
onafhankelijke mentaliteit. De ‘Durf Denken’-mentaliteit, 

noemen we dat. En daar zijn we trots op bij de UGent.
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zijn er zaken die u anders zal 

aanpakken? 

“Professor Remon kan ik typeren 

als een pragmatisch en efficiënt 

iemand met een onuitputtelijke 

bron van energie. Hij was niet alleen 

manager. Vooral als inhoudsdeskun-

dige heeft hij de faculteit vormgege-

ven. Ik wil op dat pad graag verder-

gaan: een progressief beleid voeren 

op lange termijn door pragmatische 

stappen op korte termijn. Ik zal wel 

de nadruk leggen op communicatie 

en visibiliteit. Ik vind het belangrijk 

dat zowel onze facultaire medewer-

kers als de buitenwereld weten voor 

welke uitdagingen we staan en hoe 

we menen deze te kunnen aanpak-

ken. Het blijft een grote opdracht 

om ons onderwijs en onderzoek 

heel actueel te houden in een glo-

baliserende wereld. Hoe kunnen we 

via onze afgestudeerden een toege-

voegde waarde blijven leveren aan 

de ontwikkeling en het gebruik van 

geneesmiddelen? Dit zijn grote op-

drachten. Daarnaast is het voor ons 

bijzonder boeiend om jonge mensen 

voor te bereiden op de toekomst. 

Het is werkelijk een voorrecht om 

met hen te mogen werken.”  

faculteit opdat ze een biotoop mag 

blijven waar proffen met hun me-

dewerkers, onderzoekers en stu-

denten graag verblijven. Gelukkig 

begin ik niet alleen aan deze de-

caanopdracht. De centrale afdeling 

van de faculteit, het decanaat en 

de diverse laboratoria werken heel 

professioneel en zelfstandig. Ik ben 

een voorstander van een gezond 

evenwicht tussen onderzoek en 

onderwijs. Ik hoop om bestaande 

Europese onderzoeksnetwerken 

aan bod te laten komen op facultair 

niveau teneinde de internationale 

uitstraling van de faculteit verder 

uit te bouwen. Qua onderwijs zal in 

de bachelorjaren de bachelorproef 

verder uitgewerkt worden met een 

sterk accent op kennisintegratie. 

Ook willen we de Masters in de 

farmaceutische zorg en de genees-

middelenontwikkeling verder dif-

ferentiëren en meer buitenlandse 

studenten aantrekken. Tot slot 

scoort onze faculteit sterk op het 

gebied van industriële farmacie. 

Misschien behoort een Europese 

ManaMa in de industriële farmacie 

wel tot de mogelijkheden?” 

In de schaduw van het Universitair 

Ziekenhuis Gent liggen de gebou-

wen van ‘de FFW’. De faculteit 

Farmaceutische Wetenschappen 

is met haar 17 professoren, 220 

medewerkers en een 1000-tal 

studenten de kleinste faculteit van 

de UGent. Het is niettemin een fa-

culteit die bruist van onderzoek en 

onderwijs. Voor kersvers decaan 

Stefaan De Smedt wordt de start 

van het academiejaar enigszins 

een stap in het onbekende. “Na 

mijn doctoraatsstudie heb ik twee 

jaar gewerkt voor Janssen Phar-

maceutica om dan toch resoluut 

te kiezen voor een academische 

carrière. Ik zocht naar een job 

met meer vrijheid waar ik zelf mijn 

spoor kon trekken. Dat is me de 

voorbije 15 jaar vrij goed gelukt. Ik 

hoop dat ik als decaan verder een 

boeiende weg kan volgen. Momen-

teel overheerst vooral een gezond 

gevoel van nieuwsgierigheid.”

Wat beschouwt u zelf als 

uw voornaamste uitdaging? 

“Mijn grootste uitdaging is om 

zorg te dragen voor deze sterke 

Na 14 jaar geeft decaan Jean Paul Remon van de 

faculteit  Farmaceutische Wetenschappen de fak-

kel door aan professor Stefaan De Smedt. Die wil 

als nieuwe  decaan zorg dragen voor de faculteit en 

mensen  met elkaar verbinden. “Ik beschouw het als 

een voorrecht om in het belang van de maatschappij 

dit decanaat ten volle op te nemen.”

Auteur: Bavo Van Landeghem | Foto: Nic Vermeulen

“Onderzoek en onderwijs 
zijn gouden producten 

van de universiteit”

Info p 
Prof. Stefaan De Smedt, decaan faculteit  
Farmaceutische Wetenschappen | Tel. 09 264 80 76
Stefaan.DeSmedt@UGent.be | www.UGent.be/fw
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weer in verval geraakte. Want 

vreemd genoeg is het jihadter-

rorisme na 9/11 wat op zijn te-

rugweg geraakt. Zowel ideologisch 

als organisatorisch en strategisch 

is het versnipperd geraakt. Een 

goede zaak natuurlijk, want door de 

War on Terrorism onder aanvoe-

ring van de Verenigde Staten is dat 

terrorisme veel verzwakt. Maar het 

is ook veel diffuser geworden, moei-

Da’s een hele boterham. 

Maar wat ligt erop?

“Eerst en vooral heb ik de literatuur 

over terrorisme doorworsteld. Ik 

wilde een grondige duiding geven 

van het verschijnsel ‘internationaal 

terrorisme’. Ik bestudeerde voor 

mijn proefschrift de context waarin 

die vorm van terrorisme ontstond, 

tot een hoogtepunt kwam bij de 

aanslagen van 9/11 en nadien 

Een nagelnieuwe doctor aan onze 

universiteit. Pas medio juni haalde 

Teun Van de Voorde haar bull, on-

der het toeziend oog van professor 

Rik Coolsaet, expert in internationa-

le betrekkingen. Haar proefschrift: 

‘Contextanalyse van een mondiale 

golf van terrorisme. Casestudie: 

opkomst en verval van het jihadter-

rorisme.’

Negenproef met 
Teun Van de Voorde

Er zit géén terrorist  
in elk van ons

Doctor in de Politieke Wetenschappen: het kan op het eerste gezicht wat saai klinken, maar het 

hoeft niet zo te zijn. Teun Van de Voorde, kersvers gedoctoreerde pol&soc’er, stond jaren stil bij 

de Heilige Oorlog, het jihadterrorisme en de versnippering ervan. En ondertussen onderzocht ze 

Gentse volkscafés. Als antidotum voor de ernst en kommer.

Auteur: Aart De Zitter | Foto: Nic Vermeulen
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o ja? Ik zit een potentieel 

journalist te interviewen?

“Dat weet ik niet zo zeker. Ik zoek 

het graag diep genoeg. Maar tijdens 

mijn proefschriftperiode schreef 

ik een rubriek op de website van 

Gentblogt over volkscafés. Ik voelde 

mij de perfecte ‘excuustruus’ om 

een iets te kunnen schrijven zonder 

academisch te hoeven zijn. Soms 

moest ik me in het begin van die 

caférubriek inhouden om niet met 

voetnoten aan de slag te gaan.”

Wat is er dan zo specifiek aan 

die volkscafés?

“De naam alleen al! Ik vind het zalig 

om in zo’n dorpse oases neer te 

strijken in het midden van een stad. 

Café Folklore is mijn favoriet. Ook 

hier weer de naam... En neen, het 

is niet meteen omdat ik graag op 

café ga hoor. We hebben trouwens 

een boek uitgegeven met tekst en 

foto’s van die Gentse volkscafés.”

En omdat we het niet kunnen 

laten, toch nog een tiende 

vraagje bij deze negenproef. 

Jouw naam... Ik dacht dat ik 

een man zou ontmoeten...

(lacht) “Die naam, dat is een mis-

sertje van mijn moeder. Eigenlijk 

ging ik Mies heten. Maar net voor 

mijn geboorte zag mijn moeder 

een toneelstuk met een actrice die 

Teuntje De Klerk heette. Dat vond 

ze wel een leuke naam. Alleen ver-

gat ze dat Nederlanders mannen-

namen vrouwelijk maken door ze te 

verkleinen. Dat wilde mijn moeder 

liever niet. En dus heet ik Teun.” 

 

doelgerichte en consequente stra-

tegie. Het heeft dus weinig met 

intuïtie te maken. Da’s anders dan 

bij pakweg een passionele moord. 

Ieder van ons zou theoretisch een 

passioneel moordenaar kunnen 

zijn. Maar geen terrorist.”

oef, dank je. Waarom wilde je 

zo graag doctoreren?

“Ach, ’t is eigenlijk een halve roe-

ping. Ik droomde er al stiekem van 

tijdens mijn studies. Ik heb altijd al 

veel interesse gehad in theorievor-

ming en methodologie. Doctoreren 

is dan een logische stap. En ja, het 

kan wel wat vernauwend werken, 

dat kan ik niet ontkennen. Zeker 

tijdens de laatste eindsprint van 

je proefwerk. Dan ben je met niks 

anders meer bezig. Dan zit je even 

in een donkere tunnel. Maar het 

contact met je collega’s, in zo’n 

inspirerende omgeving, maakt alles 

ruimschoots goed. En dan kom je 

uit de tunnel.”

zou je ’t opnieuw doen, 

doctoreren?

“Ik heb zeker geen spijt van het feit 

dat ik gepromoveerd ben. Soms 

ben ik misschien bang om er niet 

al te gemakkelijk mee aan werk te 

geraken. Maar die vrees is onge-

twijfeld ingegeven door het feit dat 

ik op dit eigenste ogenblik werk aan 

het zoeken ben. Hoe dan ook heb 

ik ontzettend veel geleerd tijdens 

deze promotie. En echt niet alleen 

over mijn onderwerp hoor. Dus, nu 

ik er zo over nadenk: ja, ik zou het 

opnieuw doen.”

heb je nu tijd voor dingen 

buiten je onderzoek?

“Het is leuk om eindelijk te kun-

nen lezen zonder de verplichting 

om alles te onthouden. En ik doe 

aan roller derby. Dat is een vorm 

van rolschaats-contactsport. En ik 

schrijf graag.”

lijker traceerbaar. Er zijn wel overal 

‘freelancers’ te vinden die terro-

risme plegen onder de noemer van 

Al Qaeda.”

Waarom ben je zo in dat 

terrorisme geïnteresseerd? 

Moeten we schrik van jou 

hebben?

“Wees niet bang! Voor mijn mas-

terproef hield ik mij met duurzame 

ontwikkeling bezig. Liefst wilde 

ik initieel op dat domein verder 

gaan. Maar mijn promotor kwam 

met enkele bijzonder interes-

sante hypotheses rond terrorisme 

aanzetten. En ik was meteen ver-

kocht. Nu, nà mijn doctoraat, wil 

ik de evolutie van internationaal 

terrorisme sowieso van nabij 

blijven volgen. Als politicoloog ben 

ik bijzonder geïnteresseerd én 

gespecialiseerd in internationale 

betrekkingen.”

Na het proefschrift: het grote 

gat? Wat doe je nu?

“Ik zoek werk! Typisch voor ons, 

doctorandi, is dat we hoogge-

schoold zijn maar weinig specifieke 

competenties hebben. Liefst zou 

ik werken op het kruispunt tus-

sen academisch onderzoek en 

beleidsbepalend werk. Dat kan 

gaan om werk in studiecentra of 

zelfs op politieke kabinetten. Ik 

werk graag analyserend en achter 

de schermen, liever dan continu 

internationaal te publiceren en les 

te geven. Momenteel zoek ik dus 

naarstig, maar ik ben er zeker van 

dat er snel iets boeiends uit de bus 

zal vallen.” 

Even terug naar je onderzoek 

nu. Schuilt in elk van ons een 

terrorist?

“Neen. Ik kan daar formeel in zijn. 

Terrorisme is het gevolg van een 

In ieder nummer bekijken we in de Negen-

proef het werk en de toekomstplannen van 

een doctorandus/a.

Info p 
Dr. Teun Van de Voorde
Vakgroep Politieke Wetenschappen
Teun.VandeVoorde@UGent.be
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Kort
p UGENT hEEFT NIEUWE  

STUDENTEN BEhEERDER
Werner Raeymaeckers is de nieuwe studentenbe-

heerder. Voormalig studentenbeheerder Hans Pijpe-

link heeft na vier jaar de fakkel doorgegeven aan deze 

masterstudent rechten. De studentenbeheerder coör-

dineert de dienst Studentenactiviteiten en ondersteunt 

de diverse activiteiten. Hij heeft een bureau in het stu-

dentenhuis de Therminal en staat in voor de budget-

tering en de logistiek. Zo zorgt hij onder meer voor de 

verwerking van de onkostennota’s, volgt hij de erkende 

studentenverenigingen op en grijpt hij in bij incidenten. 

Werner Raeymaeckers, studentenbeheerder 

Tel. 09 264 70 80 | Werner.Raeymaeckers@UGent.be

p VoLKSSTERRENWAChT PRESENTEERT 
UNIEKE oLIEBARoMETER 

De VSRUG vzw, uitbater van de UGent-Volkssterren-

wacht Armand Pien, vervult een belangrijke rol in de we-

tenschapspopularisering. Meer bepaald sterrenkunde, 

weerkunde en aanverwante wetenschappen worden er 

voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. 

Langsheen de buitenmuur van de liftkoker die toe-

gang biedt tot de volkssterrenwacht werd recent een 

oliebarometer geïnstalleerd, naar het voorbeeld van 

de Italiaanse wetenschapper Evangelista Torricelli. 

Hiermee wordt heel aanschouwelijk voorgesteld hoe 

de lucht drukt op de aarde. De barometer bestaat uit 

een glazen vat van 

200 liter, gevuld 

met olie. Er is ge-

kozen voor olie in 

plaats van water 

omwille van vorst-

bestendigheid. Op 

9 september werd 

deze unieke olieba-

rometer feestelijk 

ingehuldigd.

www.armandpien.be

p FEESTEDITIE STUDENT KICK-oFF
Naar jaarlijkse gewoonte wordt het nieuwe academie-

jaar ook dit keer op gang getrapt met Student Kick-Off. 

Op woensdag 29 september vindt voor de vijfde keer 

het grootste gratis studentenfestival van België plaats. 

Het Sint-Pietersplein en de Vooruit hebben weer een 

hele rist activiteiten in petto. Zo is er een eetfestijn, 

een Boekentorenrun en een DJ contest. Daarnaast 

zijn er verschillende wedstrijden met talloze prijzen en 

treden er verschillende bands op. Er komt een klim-

muur en veel randanimatie. 

De universiteit zelf zal aanwezig zijn met een vijftal in-

fostands over o.m. cultuur, sport, studentenjobs, huis-

vesting en studentenresto’s. Ook voor een gratis en 

gezond dessertje moet je op het Sint-Pietersplein zijn. 

Tevens is de UGent-shop aanwezig op Student Kick-Off 

en kan je een felbegeerde UGent-sweater aanschaffen!

In de Vooruit kan je dan weer naar muziekdocumentai-

res. De avond wordt afgesloten met een spetterende 

fuif in de Vooruit om 23 uur.

www.studentkickoff.be/programma

p GEBoUWEN UGENT  
IN hUN ELEMENT

Zondag 12 september was het weer Open Monumen-

tendag in Vlaanderen. Het publiek kon gratis een be-

zoek brengen aan tal van infopunten en monumenten 

en deelnemen aan vele activiteiten. Er was voor elk 

wat wils met demonstraties, lezingen, geleide bezoe-

ken, … Ook voor jongeren was er heel wat te beleven. 

Het thema dit jaar was ‘de vier elementen’. Elk ge-

bouw en elke activiteit was verbonden met water, 

vuur, aarde, lucht of een combinatie ervan. Binnen 

het Gentse aanbod waren de UGent-gebouwen goed 

vertegenwoordigd. Zo hadden de Plantentuin en het 

Laboratorium voor Hydraulica een link met water, was 

de UGent-Volksterrenwacht te bezoeken door zijn con-

nectie met lucht, … De glasramencollectie in Het Pand 

combineerde dan weer de vier elementen. 

www.openmonumenten.be
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Dirk Van Damme over  
de toekomst en profilering  
van universiteiten

“Durf Denken is 
de UGent op het 
lijf geschreven”
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zoveel jonge mensen kan je niet 

ontlopen. Je moet die jongeren een 

heel degelijke opleiding aanbieden 

in een heel onderzoeksintensieve 

omgeving.”

U gelooft ook dat meer mensen 

toegang moeten hebben tot de 

universiteit.

“Uit wetenschappelijk onderzoek 

weten we dat er een enorme elas-

ticiteit is in het leervermogen van 

mensen. Er is niet zoiets dat stelt 

dat slechts 10% of zelfs 40% van 

de mensen in een leeftijdscohorte 

een bepaald niveau van kennis en 

competenties kan halen. Ik ben een 

pedagogische optimist: als je on-

derwijs heel effectief en innovatief 

organiseert, kan je 60% à 70% 

van de leeftijdscohorte op dat hoge 

niveau van kennis brengen. We zijn 

eigenlijk nog maar halfweg in die 

transitie van een elite-universiteit 

naar een massa-universiteit. Die 

massificatie gaat nog steeds door 

en het plafond is bijlange nog niet 

bereikt. Ik ben daar een grote voor-

stander van. 

hoe schat u de toekomst van 

universiteiten in?

“Ook al beweren sommige publica-

ties het tegendeel, ik geloof niet dat 

de universiteit op een dood spoor 

zit. Universiteiten hebben een quasi 

monopolie op de hogere diploma’s 

die steeds belangrijker worden in 

een kenniseconomie. Maar ze vor-

men ook een cruciaal knooppunt 

tussen wetenschappelijk onderzoek 

en onderwijs. De universiteit wordt 

net getypeerd door de integratie 

van beide processen. Ik vind het 

goed dat men de voorbije 10 jaar 

het accent gelegd heeft op onder-

zoek. Maar ik zou nu pleiten om 

ook het onderwijs mee te laten evo-

lueren in die tendens van niveau-

verhoging en kwaliteitsverbetering. 

Die wisselwerking is noodzakelijk. 

Momenteel wordt het onderwijs-

aspect een beetje op het tweede 

plan geschoven omdat men zich zo 

sterk wil profileren op het vlak van 

onderzoek. Wat legitiem is. Alleen 

zou ik niet graag zien dat beide uit 

elkaar groeien. Die maatschap-

pelijke verantwoordelijkheid naar 

Maar de naam Dirk Van Damme 

laat waarschijnlijk nog andere bel-

letjes rinkelen. Zo was hij adjunct-

kabinetschef van minister van 

onderwijs Luc Van den Bossche, 

medearchitect van de implemen-

tatie van de Bologna-akkoorden in 

Vlaanderen, voormalig kabinets-

chef van minister van Onderwijs 

Frank Vandenbroucke, hoofd van 

het Gemeenschapsonderwijs en 

directeur aan de VLIR (Vlaamse In-

teruniversitaire Raad). Binnenkort 

staat hij op het spreekgestoelte bij 

‘Alumni Toptalent’, terwijl hij nu al 

in een openhartig gesprek zijn licht 

laat schijnen over de profilering 

en toekomst van Universiteit Gent. 

“Er zijn heel wat raaklijnen tussen 

de functie van een rector en CEO 

van een groot bedrijf. Leadership 

zal enorm belangrijk zijn in de uni-

versiteit van de toekomst. Ik ben 

een voorstander om een grotere 

groep mensen meer leiding te 

geven, dan nu het tweemanschap 

van rector en vicerector. Meer 

vicerectoren is een prima idee, 

maar de rector blijft wel de pri-

mus inter pares. Hij moet de lijnen 

uitzetten.”

Info p 
Prof. Dirk Van Damme
OESO
dirk.vandamme@oecd.org

“Ik ben een pedagogische optimist die sterk gelooft in het concept van universiteiten 

in een kenniseconomie als Vlaanderen. Belangrijk is een gezonde wisselwerking tus-

sen onderzoek en onderwijs. Jammer genoeg hebben we op het vlak van onderwijs 

de laatste jaren geen gelijke tred gehouden met het onderzoek.” Aan het woord is 

UGent- gastprofessor Dirk Van Damme, al twee jaar topman bij het Centre for Edu-

cational Research and Innovation bij de OESO in Parijs.

Auteur: Bavo Van Landeghem | Foto: Nic Vermeulen

 “De universiteit heeft de rol van de 
universitas, het zoeken naar verbanden 
doorheen de disciplines. Wat is er trouwens 
mis met een filosoof die in een bank werkt?”
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van een innovatie-economie dan 

zorgen mensen met hogere com-

petenties, zelfs als die ogenschijn-

lijk lager tewerkgesteld worden, 

voor veel toegevoegde waarde. Die 

kunnen op hun plek de productivi-

teit verbeteren en op hun beurt de 

economie vooruit stuwen. Het gaat 

behalve over de vakkennis in hun 

discipline ook over competenties. 

Welke competenties zullen afge-

studeerden nodig hebben die een 

professionele loopbaan van 30 tot 

40 jaar beginnen? Moeilijke vraag, 

zeker in acht genomen dat 80% 

van de beroepen in 2050 nu nog 

niet bestaan. En toch moeten we 

onze studenten daarvoor opleiden. 

Momenteel is er weinig traditie 

in het denken in termen van com-

petenties. Vandaar dat we met 

de OESO ook gaan kijken naar de 

zogenaamde twenty first century 

skills. Topbedrijven kijken steeds 

minder naar diploma’s, men kijkt 

vooral naar competenties. Beschikt 

iemand over kritisch inzicht, on-

dernemerschap, problem solving, 

complexe communicatievaardig-

heden op een hoog niveau, … De 

impact van de disciplines is nog 

te groot en wordt zelfs nog voort-

durend versterkt. De universiteit 

heeft precies de rol van de univer-

sitas, het zoeken naar verbanden 

doorheen de disciplines. Wat is er 

trouwens mis met een filosoof die 

in een bank werkt?” 

Laat me ook één zaak duidelijk 

stellen: kwaliteit en efficiëntie in 

het onderwijs zijn absoluut niet 

tegengesteld. Gelijke kansen en 

kwalitatief hoogstaand onderwijs 

gaan wél samen. Ik vind dat daar 

de kern ligt van het potentiële 

profiel van UGent, ook al is dat 

momenteel nog te weinig het geval. 

Uit de cijfers blijkt dat de UGent de 

slechtste slaagkansen heeft in het 

eerste jaar. Dat is dramatisch. In 

Gent heerst bij een aantal proffen 

nog de sfeer ‘Ik heb een goede 

cursus want er zijn weinig studen-

ten die slagen’. Voor mij is dat als 

onderwijskundige pure waanzin. 

Je bent een goede prof als er met 

jouw cursus veel studenten slagen 

op een hoog niveau. Onderwijs gaat 

over het creëren van toegevoegde 

waarde in leerprocessen. Je moet 

dus de omstandigheden creëren 

die het mogelijk maken voor stu-

denten om die sprong te maken.” 

De toegang tot de universiteit 

vergroten is mooi, maar vraagt 

de arbeidsmarkt ook 70% 

universitairen?

“Hier bestaat inderdaad wat 

controverse over. Ik vind echter 

niet dat je mag uitgaan van een 

arbeidsmarkt die zichzelf reguleert 

en een onderwijssysteem dat daar-

op passief aansluit. Als je vertrekt 

Waar liggen de kansen of 

uitdagingen voor de Universiteit 

Gent?

“Eerst even benadrukken dat ik de 

profilering ‘Durf Denken’ uiterst 

geslaagd vind. Zeer toepasselijk en 

spontaan voor de Universiteit Gent. 

Aan de andere kant zie ik voor de 

UGent een drietal uitdagingen: kwa-

liteit, gelijke kansen en effectiviteit 

van onderwijs. Het verder uitbou-

wen van kwaliteitsvol onderwijs 

moet een blijvende motivatie zijn. 

Van het aanbieden van de cursus-

sen tot het organiseren van de les-

sen: op alle vlakken moet kwaliteit 

een prioriteit zijn. Ik vang soms 

signalen op dat dit aan de UGent 

niet steeds het geval is, en noem 

dit dan ook een aandachtspunt: ook 

de onderkant van de kwaliteitspi-

ramide moet omhoog! Vervolgens 

is het gelijkekansenbeleid ook een 

uitdaging voor de UGent. Er zijn al 

heel wat initiatieven ondernomen 

om minderheidsgroepen te betrek-

ken bij het hoger onderwijs, en 

deze moeten verder uitgebouwd 

worden. Ten derde is er de effec-

tiviteit van onderwijs. We moeten 

absoluut nog veel sterker de moge-

lijkheden op het vlak van onderwijs 

verbeteren, door bijvoorbeeld inno-

vatieve onderwijsmethodes. We 

moeten aantonen dat we aan een 

groot aantal studenten een hoge 

toegevoegde waarde kunnen bie-

den. Dat is de grootste uitdaging 

voor het hoger onderwijs in de 

21e eeuw.” 

Alumni Toptalent nodigt 
Dirk Van Damme uit

Tijdens de tweede lezing van ‘Alumni Toptalent’ 

georganiseerd door de UGent alumniwerking 

is het de beurt aan Dirk Van Damme. 

Hij zal er spreken over de hervorming van het 

hogeronderwijslandschap, zijn werk bij de OESO 

en enkele actuele onderwijstopics. Afspraak 

op 8 december in Het Pand (Zaal Vermeylen),  

inschrijven via de website www.UGent.be

“het is de maatschappelijke verantwoordelijkheid 
van universiteiten om jonge mensen  
een heel degelijke opleiding aan te bieden in  
een heel onderzoeksintensieve omgeving.”
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sor aan de Vlerick Leuven Gent 

Management School. Tevens is hij 

voorzitter van het wetenschappelijk 

comité en een van de drijvende 

krachten achter EVA Europe. 

De tweedaagse conferentie omvat 

presentaties, workshops, verschil-

lende activiteiten en mogelijkheden 

tot het leggen van contacten. Voor 

het academisch onderzoek wordt 

een beroep gedaan op de onder-

zoeksresultaten die werden samen-

gevat in het boek Measuring Time 

– Improving Project Performance 

Using Earned Value Management 

van Mario Vanhoucke. Het boek 

werd in 2007 beloond met de  

Research collaboration fund van de 

Belgische afdeling van het Project 

Management Instituut en kreeg  

de onderzoeksaward in 2008 in 

Rome van de Internationale Project 

Management Associatie.   

ging en integreert onderzoeks-

resultaten van de Vlerick Leuven 

Gent Management School en de 

Universiteit Gent met praktijker-

varing uit verschillende landen, 

zoals UK, Zwitserland, Spanje, USA 

enzovoort. EVA Europe biedt zowel 

onderzoekers als praktijkmensen 

de mogelijkheid om hun kennis te 

delen en de noden voor verder on-

derzoek te exploreren.

Conferentie rond  
Earned Value
Voor de tweede keer vindt in Eu-

ropa een conferentie rond Earned 

Value plaats. EVA Europe 2010 is 

gepland op 24 en 25 november in 

Het Pand in Gent. Gastspreker op 

24 november is Frank De Winne, 

die het zal hebben over zijn erva-

ring als gezagvoerder van het in-

ternationaal ruimtestation ISS. De 

conferentie is een gezamenlijk initi-

atief van de Universiteit Gent en de 

Vlerick Leuven Gent Management 

School met academische onder-

steuning van de Geneva School of 

Business Administration en CERN. 

Mario Vanhoucke is hoogleraar 

aan de UGent en Associate Profes-

Hoe kun je ervoor zorgen dat een 

project in goede banen verloopt? 

Hiervoor is een specifieke metho-

dologie ontwikkeld: Earned Value 

Management of EVM. Bij de op-

volging van het proces spelen de 

berekening van tijd en kosten een 

belangrijke rol. Door een correcte 

weergave van de performantie van 

het project is het immers mogelijk 

om tijdig de geschikte en bijstu-

rende acties te kunnen onderne-

men als het project dreigt te falen. 

Hoewel EVM een veel gebruikte 

standaardmethodologie is voor 

kleine tot heel grote projecten, zijn 

er nogal wat onduidelijkheden rond 

de methodologie, de praktische im-

plementatie alsook de interpretatie 

van de resultaten. 

Een duidelijke nood aan een funda-

mentele en kritische benadering 

van het EVM-concept heeft geleid 

tot de oprichting van een Europese 

tegenhanger van de verschillende 

bestaande Amerikaanse EVM-

groepen. Het EVA Europe initiatief 

werd genomen door een groep van 

onderzoekers en praktijkmensen 

uit het domein van projectopvol-

Frank De Winne gastspreker  
op EVA-conferentie

Soms kan een klein detail een project laten ontsporen. Om te 

vermijden  dat het fout loopt, kun je gebruikmaken van management-

technieken. In november wordt aan de Universiteit Gent een conferen-

tie over Earned Value Management georganiseerd. En er wordt hoog 

bezoek verwacht. 

Auteur: Hilde Pauwels | Foto: EVA Europe

Info p 
Prof. Mario Vanhoucke
Vakgroep Beleidsinformatica en 
Operationeel Beheer
Tel. 09 264 35 69
Mario.Vanhoucke@UGent.be
www.eva-europe.eu/2010
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Zogezegd
p hET BELANG VAN LIMBURG | 

20-07-2010

“Werkromances, je vindt ze overal, in alle sectoren. 

Maar sommige sectoren zijn er wel meer vatbaar 

voor dan andere”, zegt emeritus-hoogleraar Stefan 

Lievens (faculteit Geneeskunde en Gezondheidsweten-

schappen). “Twee van die sectoren zijn de media- en 

reclamewereld waar je meer vrijheid in optreden en 

creativiteit aantreft”. Dat Cupido steeds meer pijlen 

op de werkvloer afschiet, verbaast de professor aller-

minst. “Almaar meer vrouwen werken buitenhuis. Hoe 

gemengder de werkvloer, des te meer kans op koppel-

tjes. Bovendien verlaagt de communicatie via mail de 

drempel om te flirten. Ook de toegenomen stress en al 

dat teamwork brengt collega's nader tot elkaar. Wat 

zijn de gevaren als de relatie op een sisser afloopt? 

“‘Sekscollega, ex-collega’, zeg ik altijd. De werkrelatie 

met een voormalige geliefde is nooit meer als voor-

heen. Eén van de twee zoekt na de breuk dan ook vaak 

andere oorden of een andere dienst op.”

p GAzET VAN ANTWERPEN | 16-08-2010

START – “Met professor Peter Goethals en collega’s 

Pieter en Gert sta ik klaar voor de start. Een gevoel 

van euforie die eerste kilometers: wandelen tussen 

dikke rijen mensen die jou kennen en aanmoedigen. 

Met duizenden andere wandelaars deel je dat gevoel 

iets verschrikkelijks te beginnen.” HALFWEG – “Die 

negen kilometer tussen de brouwerijen Duvel en 

Palm zijn zwaar. Ik ben halfweg en heb stijve benen en 

besef dat ik met al mijn ellende nog eens zover moet 

wandelen. Een gevoel van ontmoediging overvalt me.” 

AANKOMST – “Ik haal het! Nog twee kilometer en mijn 

scouts onthalen me met veel gejuich en de cola staat 

klaar. De laatste meters, die ik afleg met mijn vriend 

Teis, zijn de mooiste. Ik heb zo hard afgezien en dacht 

dat ik het nooit zou halen, maar ik wou het doen, ook 

voor de krant.”

p DE STANDAARD | 24-07-2010

Heeft de iPad een toekomst? Erik Dejonghe (vakgroep 

Communicatiewetenschappen): “De iPad kan aanslaan 

als hij verrijkend is voor onze rituele nieuwsconsump-

tie. Ons gedrag als nieuwsconsument is namelijk sterk 

gebonden aan rituelen, waar we nauwelijks bij naden-

ken. Ik lees ’s ochtends tien minuten De Standaard bij 

het ontbijt, en daarna nog vijf minuten De Tijd. Naar 

het radionieuws luister ik in de badkamer. ’s Avonds 

kijken we naar het televisienieuws. Die rituelen zijn indi-

vidueel, en ze zijn gebonden aan tijdstippen en locaties. 

Wanneer een nieuwe technologie met zich zou mee-

brengen dat we één van die nieuwsrituelen drastisch 

moeten aanpassen, dan bieden we weerstand. Ontbijt-

televisie is in België nooit doorgebroken, omdat we het 

luisteren naar ochtendnieuws met andere rituele ac-

tiviteiten combineren, en televisie in Europa nooit echt 

als achtergrondmedium is gebruikt.”

p METRo | 24-08-2010

Minder dan de helft van de Vlaamse kinderen eet 

voldoende fruit en melkproducten. Dat blijkt uit de 

masterproef van Claire Verraes, bio-ingenieur aan de 

UGent. Ze onderzocht zo'n 482 kinderen tussen zes 

en twaalf en hun ouders over hun voedingsgewoonten. 

“Een goede kennis van de functie van voeding kan het 

voedingsgedrag bij kinderen verbeteren. Bovendien 

moeten kinderen van jongsaf aan in contact komen 

met gevarieerde voeding. Ouders moeten voldoende 

streng zijn op wat hun kinderen consumeren en uit-

leggen waarom ze iets verbieden.” Verraes pleit voor 

strenge voedingsregels thuis en op school. Matig 

televisie of internet kijken kan helpen om een goede 

voedingshouding te ontwikkelen. “Wie meer dan één 

uur per dag kijkt, wordt beïnvloed door reclame over 

ongezonde voeding. Maar wie minder dan een uur per 

week naar een scherm kijkt, krijgt ook geen leerzame 

programma's of interessante sites te zien.”

Ine Pauwels, Pieter Boets, Peter Goethals en Gert 
Everaert, vier UGent’ers uit de vakgroep Toegepaste 
Ecologie en Milieubiologie, liepen op 13 augustus 2010 
samen de Dodentocht in Bornem. Alle vier legden ze de 
100 kilometer binnen de opgelegde tijd af. Ine schreef 
bovenstaand stukje voor de krant. 
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Vissen die grootgebracht worden met 

antibiotica en vismeel, energieverslin-

dende visboerderijen die het milieu 

belasten met chemicaliën, mangrove-

gebieden die ontgonnen worden om 

garnalenvijvers te graven, intensieve 

kweekprogramma’s die broeihaarden 

vormen voor ziektes die zelfs nog geen 

naam hebben: de voorbije jaren zijn alle 

kwalen van Egypte de revue gepasseerd. 

Het World Wildlife Fund was de eerste 

om aquacultuur aan te klagen. Sinds 

1998 gingen de wereldcongressen van 

de World Aquaculture Society steevast 

gepaard met demonstraties. 

 

“De kritiek was vaak terecht”, geeft 

Patrick Sorgeloos toe. “De wetenschap-

De lange weg naar een duurzame aquacultuur 

Een zee van uitdagingen
In vier decennia is aquacultuur uitgegroeid van een 

marginale industrie tot een sector die de behoefte aan 

vis en schaaldieren van de uitdijende wereldbevolking 

voor de helft lenigt. “De wetenschappelijke bevindingen 

die we vandaag doen, wil de industrie liefst gisteren al 

toepassen”, zegt professor Patrick Sorgeloos van het 

Laboratory of Aquaculture van de UGent. “De uitwas-

sen in de industrie hebben de sector in een slecht dag-

licht geplaatst. Het was hoog tijd om de puntjes op de i 

te zetten.” 

Auteur: Koen Lauwereyns | Foto’s: Nic Vermeulen, Laboratorium Aquacultuur, UGent
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Info p 
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Tel. 09 264 37 53
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te kunnen benadrukken. Kan je je 

voorstellen dat de industriële kip-

penkwekerijen van Kruishoutem 

vandaag nog om de veertien dagen 

naar de Ardennen zouden moeten 

trekken om daar kuikentjes in het 

wild te vangen om verder mee te 

kunnen kweken? Nochtans, dat 

is precies wat er in aquacultuur 

gebeurt. Slechts bij enkele soorten 

zijn domesticatie- en veredelings-

programma’s opgestart. De tijd is 

opportuun om daar volop mee aan 

de slag te gaan. Behalve de exper-

tise die we hebben opgebouwd in 

de veeteelt, hebben we ook een 

enorme hoeveelheid hoogtechnolo-

gische en wetenschappelijke tools 

ter beschikking om baanbrekend 

werk te verrichten.”

Maar er is meer. “De industrie 

incasseert jaarlijks vele miljar-

den euro verlies door ziektes. De 

intensieve kweek is immers de 

ideale incubator voor epidemieën. 

Varkens- en kippenboeren zijn zeer 

vertrouwd met de term biosecurity. 

Voordat ze van de ene stal naar 

de andere gaan, doen ze andere 

pakken aan en ontsmetten ze hun 

laarzen. Van dit soort maatregelen 

is in de aquacultuur echter amper 

sprake. Het water stroomt van de 

kwekerij naar de rivier en enkele 

kilometer verder wordt het door 

pelijke wereld kreeg geen tijd om 

zijn huiswerk te maken, waardoor 

bevindingen uit het labo meteen in 

productie werden genomen voor-

aleer duidelijk was wat de gevolgen 

konden zijn. De kentering is geko-

men toen we met de organisatie 

in dialoog zijn getreden. Het WWF 

is intussen een van de grote pro-

motors geworden van duurzame 

aquacultuur. Maar er is nog veel 

werk aan de winkel. Onder meer 

Greenpeace blijft de sector aanval-

len en elke vorm van dialoog weige-

ren door telkens weer oude koeien 

uit de gracht te halen. Het klopt 

dat zalmkwekers op een bepaald 

moment inderdaad 200 ton anti-

biotica per jaar gebruikten maar die 

praktijken behoren intussen gelukkig 

tot het verleden. Die verhalen blijven 

echter de kop opsteken.” 

Nood aan proactiviteit
Als voorzitter van het ASEM 

Aquaculture Platform, dat de 

samenwerking tussen Europa en 

Azië inzake duurzame aquacultuur 

probeert te stroomlijnen, greep 

Patrick Sorgeloos in augustus 

2010 de Oost-Vlaamse week in het 

Belgisch-Europees paviljoen van de 

wereldexpo in Shanghai aan om 

daar iets aan te doen.

“Aquacultuur bestaat al méér dan 

2.000 jaar maar als bio-industrie 

is het een vrij jonge sector”, zegt 

hij. “Als vorsers zijn we in de eerste 

plaats gefocust op onderzoek en te 

weinig georganiseerd om accuraat 

te kunnen reageren op negatieve 

berichtgeving die vaak gebaseerd 

is op foute of verouderde informa-

tie. Op 24 augustus hebben we in 

Shanghai voor de eerste keer ac-

tief iets proberen aan te doen door 

alle belanghebbende partijen te 

verzamelen voor een persconferen-

tie. Niet om een goednieuwsshow 

op te voeren maar om een correct 

beeld te geven van de sector en de 

uitdagingen voor de toekomst. Ik 

ben de eerste om ervoor te ijveren 

dat aquacultuur duurzaam moet 

worden en te erkennen dat er nog 

een lange weg te gaan is. We heb-

ben intussen echter voldoende 

kunnen aantonen dat er muziek in 

de sector zit. Er zijn wereldwijd heel 

veel organisaties die zich bewust 

zijn van de problemen en daar iets 

proberen aan te doen. Ik vrees 

alleen dat we misschien nog te wei-

nig proactief bezig zijn.”

“Domesticatie en rassenveredeling 

is een zeer belangrijke prioriteit”, 

aldus Sorgeloos. “Het varken en 

de kip zijn lang geleden gedomes-

ticeerd. Dat was de eerste fase 

van een veredelingsproces om de 

beste eigenschappen van de dieren 

“Ik ben de eerste 
om ervoor te ijveren 
dat aquacultuur 
duurzaam moet 
worden en te 
erkennen dat er nog 
een lange weg te 
gaan is.”

Jean Dhont en Patrick Sorgloos
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werd georganiseerd. Die verloren 

op de duur het onderling verband 

en moesten aan duurzaamheid 

inboeten.” 

In de denktank van de Europese 

Unie waar we nadenken over welk 

onderzoek vandaag moet worden 

opgestart om te kunnen beant-

woorden aan de noden van 2050, 

is dit het stokpaardje van Patrick 

Sorgeloos. “We moeten het wiel 

trouwens niet eens meer uitvinden”, 

zegt hij. “Op dit moment wordt in de 

baaien van China op immense op-

pervlakten zeewier geteeld dat zich 

voedt met stikstof uit het stedelijk 

afvalwater dat in zee stroomt. Had-

den de Chinezen de voorbije vijftig 

jaar die zeewierproductie niet stel-

selmatig opgedreven dan zaten er 

nu vele honderd duizenden tonnen 

stikstof en fosfor méér in het water 

en zou de kustpollutie niet te over-

zien zijn. Naast het zeewier zijn ook 

schelpdierkwekerijen en viskooien 

ingeplant die elk hun graantje mee-

pikken in dat systeem. We kunnen 

veel leren van de praktijk in Azië 

en China. Al heel vroeg werd daar 

een artisanale manier van aquacul-

tuur toegepast. De grote kentering 

kwam in de jaren 50-60 toen de 

Japanners wetenschappelijke ken-

nis begonnen te gebruikten om vis-

sen te kweken. Toen ik in 1976 de 

eerste keer naar Japan ging, was 

wat daar gebeurde voor mij een 

ware eye-opener.”

Door de overbevissing van de oce-

anen en de bevolkingstoename lo-

pen de verwachtingen ten aanzien 

van aquacultuur hoog op, maar de 

kans dat de sector de traditionele 

visserij totaal zal verdringen, is 

volgens professor Sorgeloos onbe-

staande. 

“De FAO (Food and Agriculture Or-

ganization, Verenigde Naties, nvdr.) 

heeft mij gevraagd om in septem-

ber op het tienjarig congres Global 

een andere producent weer opge-

pompt, met alle gevolgen van dien. 

Betere kennis van de ziektes zal 

het mogelijk maken om preventief 

maatregelen te nemen en genees-

middelen te ontwikkelen voor als 

het onheil toch toeslaat.”

“Duurzaamheid van grondstoffen is 

een derde prioriteit. Vorig jaar heb 

ik samen met onze rector Paul Van 

Cauwenberge en de academisch 

beheerder Koen Goethals een kwe-

kerij in een Noorse fjord bezocht. 

Minder dan tien mensen produce-

ren daar jaarlijks 12.000 ton zalm. 

Dagelijks wordt 70 ton voedsel in 

de kooien gegooid, waarvan er wel-

licht 65 ton wordt opgegeten. De 

rest komt in zee terecht. Je kan 

maar hopen dat daar veel stro-

ming aanwezig is en de bodem sys-

tematisch schoongeveegd wordt, 

anders is dit een ecologische 

ramp. Ook het vismeel dat in veel 

gevallen nog wordt gebruikt om 

de dieren op te kweken is eigenlijk 

onverantwoord. Er is beslist meer 

onderzoek nodig om substituten te 

vinden die niet afhankelijk zijn van 

een uitputtelijke bron.”

De blik naar Azië
“We moeten ons inziens streven 

naar geïntegreerde systemen”, 

zegt Jean Dhont, secretaris van 

het ASEM Aquaculture Platform, 

“productietechnieken waarin ver-

schillende vormen van aquacultuur 

worden toegepast die op een duur-

zame manier op elkaar inspelen. 

Iets wat vroeger in onze agrarische 

maatschappij automatisch gebeur-

de. Doordat de kennis beperkt was, 

moest men wel multidisciplinair 

denken. De sla die op het bord te-

rechtkwam, was bemest met beer 

van de eigen dieren. De industriële 

revolutie en de economische ont-

wikkelingen van na de wereldoorlo-

gen hebben ervoor gezorgd dat de 

voedselproductie in monoculturen 

Conference on Aquaculture de 

keynote te presenteren. Ik wil daarin 

onder andere benadrukken dat 

aquacultuur en visserij, in plaats van 

met elkaar in conflict te gaan, veel 

meer baat hebben met de handen 

in elkaar te slaan. In dat verband 

hebben we een tijd geleden een 

oefening gedaan, in samenwerking 

met het Vlaamse zeevisserij-insti-

tuut en de Europese vissers. We 

hebben aan land tarbotjes gekweekt 

tot ze een euro groot waren, ge-

merkt en vervolgens bij Nieuwpoort 

in zee uitgezet. Van de vijfduizend 

exemplaren hebben we dertig 

procent teruggekregen, terwijl een 

terugvangst van tien procent als 

succesvol wordt beschouwd. Er 

zijn er opgevist in Plymouth, Dene-

marken, Nederland en Frankrijk. 

De vissers waren wild enthousiast. 

Ze zagen er meteen een manier in 

om het visbestand in de Noordzee 

op te drijven en in de toekomst de 

visquota te laten toenemen. Ook al 

is het nog toekomstmuziek, derge-

lijke samenwerking is beslist veel 

interessanter dan een denkpiste 

waarbij de tarbot volledig aan land 

zou opgekweekt worden tot hij groot 

genoeg is voor consumptie. Dit is 

immers een hele dure operatie. We 

moeten dit echter goed aanpakken. 

Marienebiologen zullen moeten 

samenwerken met oceanografen 

en aquacultuurexperts en dat zijn 

op dit ogenblik nog werelden apart. 

Met de UGent doen we echter po-

gingen om die dialoog op te starten. 

Het zou jammer zijn om daarmee 

te wachten tot het idee wereldwijd 

aanvaard is.” 

Microscopisch beeld 
van wijfjes van 

het pekelkreeftje, 
Artemia.
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wijzigingen het meest uitgesproken 

plaatsvinden op de hoogste breed-

tegraden, werd algemeen aange-

nomen dat de subarctisch alpiene 

boomgrens naar de toppen van de 

bergen zou opgeschoven zijn.”

Multidisciplinair onderzoek
“Het Abisko Scientific Research 

Institute is een van de oudste sub-

arctische stations ter wereld. Het 

bezit een schat aan historische 

data, wat het mogelijk maakte om 

verschillende onderzoekstechnieken 

te gebruiken. Ik deed onder meer 

een beroep op metingen die terug-

gaan tot 1904 en bestudeerde 

honderd jaar oude foto’s die de 

Zweedse landschapsfotograaf Borg 

Mesch in het begin van de 20e 

eeuw had gemaakt om de aanleg 

van een spoorlijn naar de ijzererts-

Ik wou nagaan of die correlatie wel 

strookte met de realiteit.”

Na een Erasmusjaar aan de Univer-

siteit van Oulu in Finland, dat resul-

teerde in een thesis over sneeuwla-

wines, ging Rik Van Bogaert samen 

met zijn promotor prof. Morgan De 

Dapper van de vakgroep Geografie 

op zoek naar een copromotor voor 

zijn doctoraatsonderzoek. “Ik heb 

ongeveer honderd wetenschappers 

van IJsland tot Antarctica en van 

Groenland tot Siberië aangeschre-

ven. Uiteindelijk was het professor 

Terry V. Callaghan, de directeur 

van het Abisko Scientific Research 

Institute in Zweden, die enthousiast 

reageerde en mij heeft begeleid 

in de studie van de recente dyna-

miek van de noordelijke Europese 

boomgrens. Aangezien klimaats-

Het klimaat is nog nooit zo hip 

geweest. Overal denken we aanwij-

zingen te vinden voor de tempera-

tuurstijgingen en de al dan niet dra-

matische gevolgen daarvan. Ook in 

de academische wereld wordt heel 

wat onderzoek gevoerd om de dyna-

miek van het klimaat beter in kaart 

te brengen. “Maar dat kan alleen als 

we ons baseren op onderzoek dat 

niet uitgaat van de meest evidente 

verbanden”, zegt Rik Van Bogaert. 

“Ik had gemerkt dat heel wat onder-

zoeken de poolwaartse en bergop-

waartse evolutie van boomgrenzen 

als een belangrijke aanwijzing voor 

temperatuurstijgingen namen. Ze 

moeten meer bepaald de visuele 

waarnemingen op basis van satel-

lietbeelden documenteren, die stee-

vast worden gelinkt aan gegevens 

over temperatuurschommelingen. 

Jaarringen verraden echte oorzaak van  
dynamische boomgrens in Zweden

Vraag het aan de berken
Kritische zin is het hoogste goed van 

de wetenschapper. Satellietbeelden en 

luchtfoto’s bestuderen is goed, maar 

ook eens ‘luisteren’ naar de bomen is 

beter. UGent-geograaf Rik Van Bogaert 

doctoreerde voor de zomer met een 

studie waaruit bleek dat onderzoek van 

de boomgrenspositie in polaire gebie-

den vaak geen accurate indicator is 

van klimaatsverandering. 

Auteur: Koen Lauwereyns | Foto’s: Rik Van Bogaert

Berkenboomgrens 
in subarctisch Zweden
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De mot in het onderzoek
“Aan de hand van een rijk gedocu-

menteerde studie uit 1977 kon ik 

vaststellen dat de boomgrens op 

bepaalde sites hellingopwaarts was 

geschreden, uitgerekend in de loop 

van twee uitzonderlijk koude decen-

nia van de 20e eeuw, de jaren 60 en 

70. Dat was behoorlijk tegenstrijdig 

met het algemene verwachtingspa-

troon. Deze periode kwam precies 

overeen met het historisch diep-

tepunt in de rendierpopulatie van 

het studiegebied. Jaarring analyse 

van de berken gaf aan dat de jaren 

gebieden in het Hoge Noorden te 

documenteren. Op de achtergrond 

van de gefotografeerde scènes 

vond ik zeer bruikbare informatie 

over de hoogtepositie en conditie 

van de boomgrenszone. De beelden 

lieten mij ook toe de exacte locaties 

terug te vinden. Van de acht sites 

die ik heb onderzocht, waren er vier 

waar de hoogtepositie van de boom-

grens niet veranderd was. Een van 

die acht was zelfs met 120 meter 

gedaald. In de vier andere gebieden 

kon ik vaststellen dat er nu ook ho-

gerop bomen groeien. Er was dus 

duidelijk meer aan de hand dan al-

leen maar een klimaatswijziging.”

“Om de oorzaken te achterhalen 

heb ik de jaarringen van de berken 

die de Noord-Europese boomgrens 

vormen grondig bestudeerd. Daar 

zit namelijk heel wat informatie ver-

borgen die een ander licht kan wer-

pen op de oorzakelijke processen. 

De kennis van de dendrochronolo-

gie ging ik zoeken bij onze faculteit 

Bio-ingenieurswetenschappen en bij 

enkele pioniers in Zwitserland. Het 

is een bijzonder fascinerende disci-

pline. Het idee dat je kan weten wat 

er in de winter van 1792 met een 

boom is gebeurd, vind ik bijzonder 

intrigerend. Ik ben tijdens het onder-

zoek trouwens op de oudste levende 

berk gestoten. In België wordt een 

berk hooguit 60 tot 80 jaar, maar 

in het noorden van Zweden vond ik 

een exemplaar van 258 jaar, dertig 

jaar ouder dan de oudste berk die 

tot dan toe bekend was.”

“Dendrochronologie 
is is een bijzonder 

fascinerende 
discipline. het idee 

dat je kan weten wat 
er in de winter van 

1792 met een boom 
is gebeurd, vind ik 

bijzonder intrigerend.”

1960 en 1970 gekenmerkt waren 

door minimale begrazings schade 

en uitzonderlijk hoge overlevings-

percentages van nieuw gevestigde 

berkindividuen in de hoger gelegen 

alpiene toendra. Ik vond opmerkelijk 

meer sporen van rendiervraat in de 

19e en begin 20e eeuw. Dat was de 

periode dat de rendierherders nog 

nomadisch leefden en ’s zomers de 

dieren samendreven nabij de boom-

grens waar muggen minder talrijk 

zijn en de vegetatie aantrekkelijk 

is. De impact van rendier en mens 

was tot honderd jaar geleden dus 

Info p 
Dr. Rik Van Bogaert
Vakgroep Geografie
Tel. 09 264 46 95
Rik.VanBogaert@UGent.be

Boomgrens -
onderzoek in
Lapland, 
februari 
bij min 30°C!

Berkstaal boren ter hoogte 
van de boomgrens 
in subarctisch Zweden
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echter te kort door de bocht. Het 

feit dat ik mij heb kunnen baseren 

op historische data om aan te to-

nen dat factoren van meer dan hon-

derd jaar geleden vooral bepalend 

zijn, heeft veel ogen geopend. Het 

stoort mij dat grote onderzoeken 

met veel poeha stellingen verkon-

digen die zelden gebaseerd zijn op 

onderzoek dat ver genoeg terug-

gaat in de tijd. Een Zweedse auteur 

heeft onlangs uitgepakt met de stel-

ling dat er binnen dertig jaar geen 

enkele bergtop in Zweden meer zal 

bestaan waar geen jonge boom op 

zal groeien. Dat was een zeer sen-

sationele boodschap en het heeft 

grote krantenkoppen opgeleverd 

maar ik betwijfel of zijn voorspellin-

gen zullen uitkomen.” 

grens is op sommige plaatsen 

opmerkelijk. Hier en daar heeft de 

warmteminnende ratelpopulier de 

voorbije twintig jaar de plek van de 

berk volledig ingenomen. Zulk een 

abrupte natuurlijke omschakeling 

heeft zich in de jongste vijfhonderd 

jaar niet meer voorgedaan.”

Kritisch blijven
“Ik heb heel veel positieve reacties 

op mijn onderzoek gekregen omwille 

van mijn multidisciplinaire benade-

ring”, aldus Rik Van Bogaert. “Het 

was uiteraard niet mijn bedoeling 

om aan te tonen dat de klimaat-

verandering niet zou bestaan. Inte-

gendeel, we weten dat het gebied 

ruim drie keer zo snel opwarmt 

dan West-Europa. De boomgrens 

gebruiken om dat te bewijzen, gaat 

merkelijk hoger en de herstelfase 

van de Noord-Europese boomgrens 

is vandaag de dag nog steeds aan 

de gang.”

De conclusie van het onderzoek 

was dat niet het klimaat maar de 

verminderde rendierbegrazing de 

bepalende factor was. 

“Er was nog een andere factor die 

de verandering in de hand heeft 

gewerkt. Om de tien jaar bereiken 

de rupsen van de novemberspan-

ner uitbraakproporties en vreten 

ze massaal aan de berkenbossen. 

Iedere 70 jaar sterven op deze 

manier bosbestanden af die soms 

zo groot zijn als Vlaanderen. Als je 

op het ogenblik van een uitbraak 

door zulk een berkenbos loopt, hoor 

je niets anders dan het geknaag 

van die beestjes. In 1965 vond een 

ernstige motuitbraak plaats die re-

sulteerde in een neerwaartse te-

rugtrekking van de boomgrens met 

maar liefst 120 meter. Ook al is dat 

intussen 45 jaar geleden, het bos 

heeft zich nog steeds niet hersteld.”

Ook al moeten boomgrensopschui-

vingen bijgevolg zeer omzichtig 

gebruikt worden in de interpretatie 

van de klimaatsopwarming, toch 

laat de huidige temperatuurstijging 

op een andere manier haar sporen 

na. 

“De verandering in de compositie 

van het boreaal bos aan de boom-

“om de tien jaar bereiken de rupsen van de 
novemberspanner uitbraakproporties en 
vreten ze massaal aan de berkenbossen.”

Berkjaarring: 
de witte ring 

geeft kaal-
vraat door 

motuitbraak 
aan.

De boomgrens schoof 145 m bergopwaarts sinds 1912 op deze 
bergflank, maar klimaatsopwarming bleek niet de oorzaak.

Oude berkenboomgrens met stervende bomen.
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Terwijl in de Verenigde Staten het systeem van Graduate Schools (nvdr. 

vergelijkbaar met de Doctoral Schools) al langer bestaat, was dat aan 

de Belgische universiteiten vroeger niet het geval. “Lange tijd was het in 

bepaalde disciplines niet echt de gewoonte om als doctoraatsstudent bij-

komende vakopleidingen te volgen, en al helemaal niet om generieke vaar-

digheden aan te scherpen. Hier gingen we ervan uit dat men al doende 

leert”, legt Nele Bracke uit. “We kregen echter signalen van de arbeids-

markt dat onze doctorandi inderdaad heel wat te bieden hebben, maar 

dat er ruimte was om hun vaardigheden verder te ontwikkelen en zo be-

ter bij de arbeidsmarkt te laten aansluiten. De Doctoral Schools moeten 

daarop een antwoord bieden. Daarom organiseren we ook cursussen die 

zich op die vaardigheden richten.”

Doctorandus beslist
De Doctoral Schools bieden de doctoraatsstudenten cursussen aan op 

maat van de jonge onderzoekers. Daarnaast helpen zij de studenten de 

voortgang van hun onderzoek en opleiding mee op te volgen door middel 

van een jaarlijkse voortgangsrapportering. “Wanneer een student begint 

te doctoreren, schrijft hij of zij zich in bij een van onze Doctoral Schools. In 

functie van hun onderzoeksgebied kunnen zij kiezen voor Life Sciences and 

Medicine, Arts, Humanities and Law, Social and Behavioural Sciences, Na-

tural Sciences of (Bioscience) Engineering”, gaat Nele Bracke verder. Vol-

gens het jaarverslag van de universiteit telden de Doctoral Schools in de-

cember 2007 334 leden op 2.610 doctorandi; een jaar later waren dat 

er 1.385 op een totaal van 2.677 doctorandi. “In die eerst jaren ging het 

niet alleen om nieuwe inschrijvingen. Ook studenten die reeds bezig waren 

met een doctoraatsonderzoek kregen de kans om 

over te stappen naar het nieuwe systeem”, ver-

duidelijkt Nele Bracke. Intussen tellen de Doctoral 

Schools meer dan 2.000 leden. “Elke School biedt 

een volledig programma aan. Doorloopt een docto-

raatsstudent dat programma, dan krijgt die daarvan 

een getuigschrift. In het academiejaar 2009-2010 

hebben de faculteiten voor het eerst het getuigschrift 

uitgereikt aan zo’n twaalftal studenten. Maar niet ie-

dereen volgt het volledige programma. Een groot deel 

van de studenten stelt zelf een programma samen 

bestaande uit cursussen waarvan zij denken dat ze 

er het meeste baat bij hebben. In dat geval krijgen zij 

geen getuigschrift, maar een attest van de gevolgde 

cursussen. Nog anderen zijn wel ingeschreven, maar 

nemen niet aan het aanbod deel.”

Enthousiaste reacties
Doordat de universiteit nog maar pas de eerste ge-

tuigschriften uitreikte, is het onmogelijk om uitspra-

ken te doen over het effect van de Doctoral Schools. 

Bovendien wijst Nele Bracke erop dat het eerste 

doel van de Schools niet is om het aantal uitgereikte 

doctoraatsdiploma’s te verhogen. “Het doel is om de 

vaardigheden en kennis van de doctorandi te verbe-

teren en hen voor te bereiden op een leven na hun 

doctoraatsstudie. Daar lijken we in te slagen, want 

de studenten die cursussen hebben gevolgd, zijn 

doorgaans zeer enthousiast. Zij vragen ons zelfs om 

meer cursussen te organiseren.” Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat jaar na jaar het aantal leden van 

de Doctoral Schools dat cursussen volgt, stijgt. 

Eind vorig academiejaar behaalde een eerste lich-

ting doctoraatsstudenten het getuigschrift van de 

Doctoraats opleiding Universiteit Gent. De cursussen van 

deze opleiding worden georganiseerd door de Doctoral 

Schools. Die Doctoral Schools zijn er gekomen op initia-

tief van de vicerector en bestaan sinds het academiejaar 

2007-2008. Ze moeten zowel de doctoraatsstudenten 

als de proefschriften zelf en de bijhorende studie beter 

ondersteunen. “Daarmee volgt de UGent een internatio-

nale evolutie die al langer aan de gang was”, vertelt Nele 

Bracke, beleidsmedewerkster Doctoral Schools van de 

UGent.

Auteur: Stéphanie Poelman | Foto: Nic Vermeulen

Doctoral Schools leveren  
eerste lichting af
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p DE WAChTNAChT | 11-09-2010

10.000 Wachters verwacht 

Op initiatief van 11.11.11 is de coalitie ‘2015 – de tijd loopt’ opgericht, 

met als doel de aandacht van publiek en beleidsmakers te vestigen op 

de Millenniumdoelstellingen en aan te dringen om werk te maken van 

de realisatie van deze doelstellingen. Heel wat organisaties die actief 

zijn op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en millenniumdoel-

stellingen zijn lid van ‘2015 – de tijd loopt’. Ook het ICRH (International 

Centre for Reproductive Health) van de UGent sloot zich aan. 

In 2010 wordt het zwaartepunt van de campagne gevormd door een 

zogenaamde ‘Wachtnacht’, die plaatsvindt in Gent op zaterdag 11 sep-

tember. De bedoeling is om minstens 10.000 mensen bijeen te bren-

gen op het Sint-Pietersplein om samen ‘te wachten’ op de realisatie  

van de Millenniumdoelstellingen. Dit ‘wachten’ gaat gepaard met optre-

dens en toespraken. In de Vooruit wordt simultaan een debat over de 

Millenniumdoelstellingen georganiseerd. 

Meer informatie over de Wachtnacht is te vinden op de campagnewebsite  

http://blog.wachtmee.be/wachtnacht/

p oPENDEURDAG BIJ DE BIo-INGENIEURS  

| 18-09-2010

Alumni Event faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

De faculteit Bio-ingenieurswetenschappen bestaat 90 jaar. Een uitste-

kende gelegenheid om de oud-afgestudeerden opnieuw uit te nodigen 

naar de faculteit. Met een gevarieerd opendeurprogramma en een 

heuse ‘boerenkotfuif’ kan men op 18 september opnieuw proeven van 

de bruisende sfeer aan de Coupure Links.

In de namiddag worden er rondleidingen en activiteiten georganiseerd 

door de vakgroepen met o.a. kinderanimatie in de binnentuin en allerlei 

standjes met hapjes en drankjes. ’s Avonds is er een ‘walking dinner’ en 

vanaf 20 uur de fameuze Boerenkotfuif met livemuziek van The Jemal 

Combo. Rond middernacht krijgen bezoekers een panoramisch zicht 

op het vuurwerk in de stad vanaf de zesde verdieping.

Het volledige programma staat op de website www.fbw.UGent.be

p EURoPESE NAChT VAN  
DE oNDERzoEKERS | 24-09-2010

Kom kwal proeven op Nacht van de onderzoekers

Op vrijdag 24 september vindt in de Hortazaal van 

de Brusselse Bozar vanaf 18 uur de zesde Europese 

Nacht van de Onderzoekers plaats. Dit gratis evene-

ment voor het brede publiek staat dit jaar in het teken 

van biodiversiteit. De UGent zal er informatie presente-

ren rond mariene biodiversiteit. Zo zal de onderzoeks-

groep rond professor Magda Vincx (vakgroep Biologie) 

een zandkokerworm tonen en de structuren die dit 

dier bouwt in de Noordzee. De groep Mariene Biologie 

van professor Ann Vanreusel zal een duik simuleren 

met een onderwaterrobotje vanop een onderzoeks-

schip. Bezoekers krijgen te zien wat in de diepzee en 

op de bodem ervan leeft. En voor wie eens iets anders 

wil proeven … worden er stukjes kwal geserveerd!

David De Wolf, wetenschapscommunicatie  

(afdeling Communicatie) | Tel. 09 264 82 54

David.DeWolf@UGent.be | www.nachtvandeonderzoekers.be

p SARToN LEERSToEL | 21 EN 22-10-2010

Leidse immunoloog Jon van Rood in Gent

Elk jaar selecteert het Sartoncomité, bestaande uit 

vertegenwoordigers van alle faculteiten van de UGent, 

een Sartonleerstoelhouder en verschillende Sarton-

medaillisten. Hieronder de reeds geselecteerde lezin-

gen voor 2010, die ook gepubliceerd worden in het 

jaarlijkse tijdschrift Sartoniana. Op donderdag 21 okto-

ber 2010, om 16 uur: Academische zitting in de Aula, 

Voldersstraat, Gent. Lezing door Prof. Jon van Rood 

(Universiteit Leiden), met als titel Kort verslag van een 

ontdekkingsreis in de transplantatie immunologie. Col-

lega proximus: Prof. Luc Noens, faculteit Geneeskunde 

en Gezondheidswetenschappen, gevolgd door een re-

ceptie, vrije toegang. Op vrijdag 22 oktober 2010 om 

16 uur: faculteit Geneeskunde en Gezondheidsweten-

schappen, faculteitsraadzaal, UZ Gent, De Pintelaan 

185. Lezing door Prof. Jon van Rood (Universiteit Lei-

den), met als titel You will never forget your mother! 

Collega proximus: Prof. Luc Noens, vrije toegang

Meer info: Rita.Malfliet@UGent.be
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