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Voor 
laatstejaars
secundair

doorlopend stands met 
informanten van alle 
bacheloropleidingen

10 - 12.30 u.
exacte, toegepaste en 
medische wetenschappen

Wiskunde
Fysica en sterrenkunde
Informatica
Chemie
Biologie
Biochemie en biotechnologie
Geologie
Geografie en geomatica
Burgerlijk ingenieur
Burgerlijk ingenieur-architect
Bio-ingenieur
Geneeskunde
Tandheelkunde
Biomedische wetenschappen
Lichamelijke opvoeding en 
bewegingswetenschappen
Revalidatiewetenschappen en 
kinesitherapie
Logopedie en audiologie
Diergeneeskunde
Farmacie
Economische wetenschappen
Toegepaste economische
wetenschappen
Handelsingenieur

13.30 - 16 u.
mens- en maatschappij- 
wetenschappen

Wijsbegeerte
Moraalwetenschappen
Geschiedenis
Kunstwetenschappen
Archeologie
Taal- en letterkunde: twee  talen
Oosterse talen en culturen
Oost-Europese talen en culturen
Afrikaanse talen en culturen
Rechten
Criminologie
Politieke wetenschappen
Communicatiewetenschappen
Sociologie
Psychologie
Pedagogische wetenschappen
Economische wetenschappen
Toegepaste economische 
wetenschappen
Handelsingenieur

Zaterdag 25 juni 2011 
Universiteitsforum (Ufo)
Sint-Pietersnieuwstraat 33, Gent
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juli » 1 - 15     augustus » 8 – 31
september » 1 – 23*
Sint-Pietersnieuwstraat 33 – Universiteitsforum (Ufo)
maandag tot en met vrijdag doorlopend van 10 u. tot 16 u.

* september is traditioneel de drukste maand wegens herinschrijvingen, buitenlandse  
  studenten, enz. » daardoor zijn langere wachtrijen mogelijk
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NTGent en 
de Gentse Feesten 2011

Dimitri Verhulst 
& Marijke Pinoy
Ginds, tussen de netels
In de serres van de Plantentuin van de Gentse universiteit 
laten auteur Dimitri Verhulst en theatermaakster Marijke Pinoy
zich na hun succesvolle samenwerking aan Yerma vraagt een 
toefeling opnieuw volop inspireren door Federico Garcia Lorca. 
Ze brengen een hartverscheurende tragedie waarin eros en 
thanatos vrij spel krijgen. Frederik Sioen en Pieter Jan De Smet
verzorgen de muziek; Oscar Van Rompay, Lien Wildemeersch,
Chris Thys, Marijke Pinoy, Marie Vinck, Sam Lowyck, 
Rik Verheye, Stef Aerts en Bart Hollanders acteren.
Vrijdag 15, za 16, zo 17, di 18, wo 20 en do 21 juli 
telkens om 21u00, en vr 22 juli om 15u00 
in de Plantentuin van de Universiteit Gent (bij het Citadelpark, 
hoek Emile Clauslaan/Ledeganckstraat)

Adriaan 
Van den Hoof
Doortocht
De nieuwe voorstelling 
van ras-entertainer 
Adriaan Van den Hoof 
trekt door het land. 
Welkom in de komische 
wereld van georgani-
seerde chaos!
Zondag 17 en 
maandag 18 juli 
om 20u30 in 
NTGent schouwburg

Raf 
Walschaerts
Zoon.
“Moederziel alleen speelt hij, 
maar Zoon is compleet.” 
— De Standaard
“Op de meest explosieve 
momenten grijpt Walschaerts 
naar zijn gitaar om de angst, 
de twijfel, het verdriet en de 
onrust van Zoon te verklanken 
en treft daarbij jong en oud 
recht in ’t hart.” — Knack
Woensdag 20 (16u30 + 19u30), 
do 21 en vr 22 juli om 19u30 
in NTGent schouwburg

Boek nu 
uw tickets 
voor het nieuwe 
theaterseizoen 
van NTGent

Vanaf woensdag 25 mei 
kunt u tickets en 
abonnementen kopen voor 
het nieuwe theaterseizoen 
van NTGent: 
64 theaterproducties, goed 
voor 200 voorstellingen in Gent. 
Surf naar www.ntgent.be 
en laat u verleiden.

www.
ntgent.
be
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tekening: Wim Opbrouck
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Hotel Gravensteen
Jan Breydelstraat 35 · 9000 Ghent

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

HOTEL GRAVENSTEEN GHENT-RIVER-HOTEL HOTEL DE FLANDRE

info@hoteldeflandre.be
www.hoteldeflandre.be

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

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

Ghent-River-Hotel
Waaistraat 5 · 9000 Ghent

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

hotel@gravensteen.be
www.gravensteen.be

49 rooms

Unique Hotel in 
the city centre with business

and meeting facilities.

77 rooms

Trendy Hotel
in the city centre with business 

and meeting facilities.

47 rooms

Luxuious Boutique Hotel in 
the heart of town with meeting

facilities up to 350 people.

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

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

UGent-alumni vind je in alle sectoren en over de hele wereld. Zo kreeg 

ik onlangs een e-mail van een enthousiaste alumnus uit de VS die 

de recente ‘Durf Denken’-campagne gezien had in de Humo die hem 

vanuit zijn thuisland werd opgestuurd. Wat was hij trots de UGent als 

Alma Mater te hebben! Kritisch, blik op de wereld, een beetje koppig 

en rechtdoorzee: stuk voor stuk karaktertrekken die gevormd waren 

tijdens zijn studententijd aan de UGent. Als rector maakt mij dit bijzon-

der trots: ‘Durf Denken’ reist blijkbaar de wereld rond …

Deze editie van ‘Universiteit Gent’ is een alumninummer. Je leest er 

onder meer verhalen van UGent’ers die hoge toppen scheren in de 

energiesector, de media en de financiële wereld. Ook over ons meest 

recente internationale project, de UGent-campus in het Zuid-Koreaanse 

Incheon kan je in deze editie alles lezen. In het midden van het  

magazine vind je een uitgebreide alumni agenda, met alle activiteiten 

waaraan je als alumnus kan deelnemen. Bij deze doe ik een warme 

oproep voor ‘Alumni Toptalent’, een lezingenreeks met onze topalumni 

in de hoofdrol.

Dat ondernemerschap reeds in de studententijd zijn kiemen heeft, 

bewijst het project ‘Durf Ondernemen’. Een goed idee met succes 

commercialiseren krijgt vanaf volgend academiejaar aan de UGent een 

extra boost met de creatie van het statuut van student-ondernemer. 

Ongetwijfeld zal dit initiatief heel wat jonge denkers dat nodige duwtje 

in de rug geven.

Ten slotte weten velen dat sport mij nauw aan het hart ligt. Dat de 

UGent bij haar eerste deelname aan de komende Europese Bedrijfs-

sportspelen in Hamburg een ploeg van maar liefst 50 sportieve 

UGent’ers afvaardigt – het hoogste aantal van alle Belgische ploegen! – 

maakt voor mij de Spelen al geslaagd. Dat de beste mogen winnen!

Prof. Paul Van Cauwenberge, rector

 

in dit nummer

 24

6

 
 
Gebeten 
door microben p

Durf Ondernemen  
(zonder risico's) p 
De jaren die een student aan de universiteit verblijft, 
bieden niet alleen een uitgesproken kans om kennis 
te vergaren en het uitgangsleven te verkennen, maar 
zijn ook een gelegenheid om op een risicoloze manier 
te experimenteren met ondernemerschap. “Met het 
project Durf Ondernemen wil de UGent studenten 
bewust maken van een opportuniteit die ze slechts 
één keer in hun leven krijgen”, zegt professor Koen 
De Bosschere.
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je bijbrengt of de genen die men 

aanscherpt. Denk maar aan het 

analysevermogen, de rigueur en 

vastberadenheid die je aan de dag 

moet leggen om de eindstreep te 

halen, het vermogen om het es-

sentiële van het ondergeschikte te 

onderscheiden, … En typisch voor 

mijn richting: de enorme culturele 

bagage die je meekrijgt. Het zijn 

stuk voor stuk waarden die me 

vandaag meer dan ooit van pas 

komen, als mens en als manager.”

U bent Bestuurder Directeur-

Generaal van Electrabel en ceo 

van de divisie Energie Benelux 

en Duitsland van GDF SUEZ. 

Dat is een hele boterham. 

Kunt u in vijf lijnen uw functie 

omschrijven?
(Denkt na) “Samen met mijn vol-

tallig directiecomité de strategie 

uittekenen voor de regio waar-

voor ik verantwoordelijk ben. En 

erop toezien dat we de sterke 

positie die we vandaag bekleden 

in de Benelux, zowel op het vlak 

van productie als van verkoop, 

blijven behouden; met oog voor 

bevoorradingszekerheid, veiligheid 

en de 2020-doelstellingen die 

Europa ons oplegt (20% minder 

CO
2
-uitstoot, 20% hernieuwbare 

energie, 20% energie-efficiëntie) 

zonder daarbij te raken aan de 

financieel gezonde resultaten en 

de tevredenheid van de klanten en 

de medewerkers.”

en wiskunde. Eind september 

1980 hakte mijn moeder de 

knoop door en schreef ze me in 

voor Romaanse Filologie. Ik deed 

op dat moment een werkstage 

in een Amerikaanse tapijtfabriek. 

Het maakte me niet uit welke rich-

ting ze voor me koos. Ik was zo’n 

typische humaniorastudent die 

nog niet wist welke richting ze uit 

wilde.” 

Tevreden met de keuze  

van je moeder?

“Zeker. Op vandaag ben ik me zelfs 

nog meer bewust dan toen wat 

de waarde is van universitaire stu-

dies. Ze brachten me veel meer 

bij dan ik toen verhoopte. Het is 

niet zozeer de inhoud van de stu-

dies – welke richting je ook kiest 

– die verrijkend werkt, dan wel 

de attitudes en principes die men 

Hoe kijkt u als alumnus  

van de UGent terug  

op uw studententijd?

“Ik was een student in de brede zin 

van het woord en combineerde de 

interessante cursussen met het 

echte studentenleven. Drie jaar 

lang beleefde ik als feestpraeses 

van de Romaanse Filologie een bij-

zonder leuke tijd. Maar van 1 mei 

tot 30 juni sloot ik me 16 uren 

per dag op om te studeren. Nooit 

een tweede zittijd gehad. Integen-

deel, altijd met onderscheiding 

geslaagd.”

Bewust gekozen voor 

Romaanse Filologie?

“Helemaal niet. Mijn moeder 

wilde me naar de militaire school 

sturen,‘om me discipline bij te 

brengen!’ Ikzelf twijfelde tussen 

rechten, geneeskunde, farmacie 

UGent-alumnus 
Sophie Dutordoir:  
één brok energie

Topvrouw Electrabel weet (nu) wat ze wil

Begin jaren tachtig begon Sophie Dutordoir (48), topvrouw van 

 Electrabel, haar studies Romaanse Filologie aan de Universiteit Gent. 

Een studiekeuze die ze verrassend genoeg door haar moeder kreeg 

ingefluisterd. “Ik was zo’n typische humaniorastudent die niet kon 

beslissen welke richting ze uit wilde.” Maar eenmaal gekozen, ging 

ze rigoureus door tot de finish. Een karaktertrek die de energierijke 

dame 30 jaar later nog altijd van top tot teen typeert.

Auteur: Johan Van Praet | Foto's: Thierry Strickaert
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Dat is een mooie volzin. Komt 

de opleiding Romaanse nog van 

pas in uw functie als manager?

“Mijn job noodzaakt vooreerst de 

basisattitudes en -principes die je 

in elke universitaire studie worden 

bijgebracht. Die vaardigheden 

moeten uiteraard wel al ergens in 

je genen aanwezig zijn. Dankzij een 

generalistische opleiding kun je met 

meer afstand kijken naar de proble-

men en dikwijls de juiste kritische 

vragen stellen zonder te verdrinken 

in een overvloed aan technische 

details. Maar het blijft hoe dan ook 

zaak om je met competente men-

sen te omringen en te delegeren. Je 

kunt geen bedrijf als Electrabel run-

nen zonder de beste experts in de 

meest uiteenlopende domeinen.”

Koestert u nog ambities  

op lange termijn?

“Ik ben wat mij betreft ambitieloos 

(lacht hartelijk). Ik meen het, maar 

voor mijn onderneming is mijn am-

bitie verrijkend. Elke dag opnieuw 

neem ik de verantwoordelijkheid 

op voor de divisie die ik leid, met 

een omzet van 14 miljard euro, 

1 miljard investeringen per jaar 

in België, 10.000 medewerkers, 

uitzonder lijke veiligheidsvereisten 

als exploitant, tevreden klanten… 

Het is een ambitieuze opgave om 

die resul taten dag na dag hard te 

maken.” 

U begon uw loopbaan bij de 

eerste minister. In 1990 ging  

u aan de slag bij Electrabel 

dat u, behalve een korte 

tussenstap als ceo van Fluxys, 

meer dan 20 jaar trouw bent 

gebleven. Dat is geen alledaags 

parcours voor een topmanager.
“Ik ben een gezworen adept en 

fanatiekeling geworden van indus-

triële ondernemingen en van de 

energiesector in het bijzonder. 

Onder meer vanwege de grote 

uitdagingen waarmee die sector 

wordt geconfronteerd. Boven-

dien is Electrabel bij uitstek een 

industriële onderneming die een 

‘grondstof’ omzet tot een levens-

noodzakelijk goed van openbaar 

nut. Die industriële dimensie die 

nauw samengaat met een sociale 

dimensie passioneert me. Zowel 

op technologisch, economisch als 

maatschappelijk vlak.”

Wat is uw visie, als vrouw,  

op de trend naar een 

‘gestuurde’ gendergelijkheid  

in beleidsfuncties? 

“Ik kant me tegen elke vorm van 

quota. Men moet alle mensen, man-

nen of vrouwen, erkennen in hun 

intrinsieke kwaliteiten. Ik zou niet wil-

len dat men mij aan het hoofd van 

Electrabel zet omdat ik vrouw ben of 

ros haar heb. Toch kan ik aanvaar-

den dan men in bepaalde landen of 

gebieden tijdelijk quota oplegt om 

specifieke doelstellingen te bereiken, 

maar principieel ben ik tegen.”

Aan welke waarden en normen 

hecht u groot belang?

“Rigueur in alles. ‘Bij benadering’ of 

‘vlug tevreden’ zijn houdingen waar-

van ik het op de heupen krijg. Zelfs 

als ik thuis een hutsepot bereid, 

moet die af zijn, inclusief peperbol-

len en spruiten. Daarnaast hecht ik 

bijzonder veel belang aan commu-

nicatie en samenwerking, zodat de 

mensen hun eigen doelstellingen 

en die van hun team overstijgen. 

Ten slotte moet je met stijl en be-

scheidenheid door het leven gaan. 

Zonder daarbij de levensvreugde 

uit het oog te verliezen.”
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Zijn uw verwachtingen – die u 

niet had – als student ingelost?

“Mijn parcours is het resultaat van 

veel toevalligheden, ontmoetingen, 

opportuniteiten en van af en toe de 

moed te hebben om op de trein te 

springen als die langskomt. Ook al 

heb je niet altijd alle elementen on-

der controle. Tot nog toe heeft mijn 

keuze me nog nooit ontgoocheld.”

 

U vereenzelvigt zich heel 

duidelijk met ‘uw’ Electrabel?

“Ik bracht daar ondertussen al de 

helft van mijn leven door. Ik kom op 

voor mijn onderneming die dikwijls 

onterecht en ongenuanceerd van-

uit bepaalde politieke hoek onder 

vuur wordt genomen. Ik vind ook 

een hoogspanningslijn, een koel-

toren, een methaantanker…  

esthetisch mooi. Eerlijk, ik sta 

er niet bij stil dat ik ooit nog een 

andere job ga doen. En mocht 

ik morgen, om welke reden ook, 

Electrabel verlaten, dan zou ik een 

bloemen- of boekenwinkel beginnen 

waar je ook mijn ‘beruchte’ gar-

naalkroketten kunt proeven.”

Als afsluiter misschien nog  

een spontane anekdote uit  

uw UGent-verleden?

“Een dankwoord voor de twee stu-

denten die alfabetisch voor en na 

mij kwamen: Dierickx en Florival. 

Omdat ze me in het uur van de 

waarheid nog de levensnoodzake-

lijke stukjes kennis bijbrachten. Die 

laatste twintig minuten voor het 

examen waren precieus en cruciaal  

tegelijk.”  

“Mijn parcours is het resultaat van veel 
toevalligheden, ontmoetingen, opportuniteiten 
en van af en toe de moed te hebben om op 
de trein te springen als die langskomt.”

LINDA
DE WIN

INGRID
MALLEMS

20.06.11
19u

historica,
VRT-journaliste

07.12.11
19u

juriste en 
criminologe, 
Voorzitter van de 
Rechtbank van 
eerste aanleg 
te Gent 

ALUMNI
TOPTALENT

Met Alumni Toptalent 
nodigt de UGent één van 
haar topalumni uit om voor 
collega-alumni een boeiende 
voordracht te brengen. 
Na de uiteenzetting bent u
hartelijk welkom op een 
netwerkreceptie.

Locatie: Het Pand, 
Onderbergen 1, 9000 Gent.
Meer informatie 
en inschrijven op 
www.ugent.be/alumniactiviteiten

advertentie.pdf   1   26/04/11   17:45
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Kort
p CURSIEF ZET nAAM RECHT
Sinds 2 mei 2011 gaat de vzw Begeleiding Studenten 

met een Handicap (BSH) door het leven als Cursief. 

Meteen lanceerde de organisatie, waarin ook de 

UGent participeert, ook een nieuwe website. De vzw 

ondersteunt studenten met erg uiteenlopende func-

tiebeperkingen: van motorische, visuele of auditieve 

beperkingen, over leerstoornissen, chronische medi-

sche aandoeningen, tot autismespectrumstoornis en 

AD(H)D. De organisatie koos voor Cursief omdat “de 

schuine letter een typografie is die gebruikt wordt om 

nadruk te leggen, om cruciale citaten te markeren. 

Cursieve tekst onderscheidt zich van de rechte letter, 

het is een stukje ongewoon. Cursief springt in het oog, 

maar past toch perfect in het geheel. Een hellend vlak, 

een aanloop naar, een springplank. Wat scheef, maar 

daardoor net bijzonder”.

Meer info: www.cursiefvzw.be.

p UGEnT’ERS BESTE HoBByBRoUWERS 
vAn ooST-vlAAnDEREn

De Bierbedervers, zes medewerkers van de vakgroep 

Biochemie en Microbiologie aan de Universiteit Gent, 

mogen zich de beste hobbybrouwers van Oost- 

Vlaanderen en de derde beste van Oost- en West-

Vlaanderen noemen. Dat bleek na hun deelname aan 

de wedstrijd ‘Beste Hobbybrouwer van Vlaanderen  

– biercompetitie van Brouwland’.

Het team brouwde op een dag een amberkleurig 

bier van 6,8° en voegde daar als geheime ingrediënt 

een zeer lokaal product aan toe. Inspiratie voor hun 

naam vonden de leden bij hun onderzoeksprojecten. 

Omdat een aantal van hen onderzoek verrichten naar 

bacteriën die bier bederven, besloten ze zichzelf zo te 

noemen.

Meer info: www.mijnbier.be.

p UGEnT’ERS lopEn SAMEn 
MARATHon

Op 26 maart jl. namen vier UGent-teams deel aan 

de tweede editie van de Sfinx Ekiden. Dat is een aflos-

singsmarathon waarbij de zes teamleden afwisselend 

een verschillende afstand (5 km, 10 km of 7,2 km) 

lopen en zo samen 42,195 km afleggen.

In totaal namen 225 bedrijventeams deel. De twee  

damesteams van de UGent behaalden podiumplaatsen 

en ook de herenteams zetten een meer dan behoor-

lijke prestatie neer. Dat resultaat is een mooie bekro-

ning voor het werk van het Sportsenaat Personeel 

van de universiteit. Zij plannen regelmatig activiteiten 

om het personeel van de UGent aan het sporten te 

krijgen. 

Een overzicht van hun activiteiten vind je op  

www.UGent.be/nl/voorzieningen/sport/personeelscompetities.
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studenten vanaf het tweede ba-

chelorjaar een universitaire oplei-

ding ook met andere activiteiten 

kunnen combineren. Ze moeten 

er echter voor zorgen dat ze voor 

minstens de helft van de vakken 

waarvoor ze zich in dat jaar heb-

ben ingeschreven geslaagd zijn, 

anders verliezen ze hun statuut. Ik 

weet niet of Bill Gates er ooit wak-

ker van heeft gelegen dat hij zijn 

diploma niet heeft behaald, maar 

wij gaan er in ieder geval van uit 

dat student-ondernemers uitein-

delijk ook afstuderen. Ze moeten 

ook een plan voorleggen waaruit 

blijkt dat ze de intentie hebben om 

binnen het jaar een valoriseerbaar 

product of dienst aan te bieden. 

Het statuut is met andere woorden 

geen vrijbrief om eens rustig na 

te denken over een vaag idee. Tot 

slot moet de aanvraag gesteund 

worden door een mentor, een 

ZAP-lid of een IOF-mandaathouder. 

We geloven dat daardoor de focus 

zal liggen op ondernemingen met 

groeipotentieel, die een link hebben 

met de opleiding en dat het statuut 

niet zal worden aangegrepen om 

bijvoorbeeld een boetiek te begin-

nen in de Veldstraat of een frituur 

op te starten. Het statuut biedt 

flexibiliteit i.v.m. lessen en examens 

als de bedrijfsactiviteiten dat nood-

zakelijk zouden maken. Belangrijker 

is dat het statuut deuren zal ope-

nen naar alle mogelijke compe-

tenties en diensten die binnen de 

muren van de UGent aanwezig zijn. 

Om de studenten te begeleiden zul-

len we ook geregeld voordrachten 

en studie dagen organiseren.”

starten. Ze worden doorgaans fi-

nancieel gesteund door hun ouders, 

ze hebben relatief veel vrije tijd en 

ze hebben een omvangrijk netwerk 

van medestudenten om samen een 

project uit te voeren. Eenmaal ze 

afgestudeerd zijn, verandert er heel 

wat. Ze krijgen steeds meer verant-

woordelijkheden en alles kost plots 

heel veel geld. Uit een bevraging 

in onze faculteit (Ingenieursweten-

schappen en Architectuur, nvdr) 

blijkt dat de meeste studenten het 

ondernemerschap in combinatie 

met hun studie wel zien zitten maar 

in de meeste gevallen de stap net 

niet zetten. Al hebben we op onze 

website ook al een aantal initiatie-

ven verzameld van studenten uit alle 

mogelijke studierichtingen die het 

wel aangedurfd hebben.”

ondernemingen met 
groeipotentieel 
Het buitenland toont aan dat het be-

ter kan. Aan het departement Com-

puterwetenschappen van de univer-

siteit van Edinburgh stimuleert Colin 

Adams de studenten van het eerste 

jaar om een studentenonderneming 

op te zetten en nog dichterbij, in 

Twente, werden al meer dan tach-

tig ondernemingen van studenten 

geregistreerd. Koen De Bosschere 

wist het universiteitsbestuur warm 

te maken om een gelijkaardig initia-

tief aan de UGent op te starten. 

“Vanaf volgend academiejaar kun-

nen studenten vanaf het tweede 

bachelorjaar het statuut van  

student-ondernemer aanvragen”, 

zegt hij. “We gaan ervan uit dat 

Steve Jobs was bijna 22 toen hij 

Apple oprichtte. Bill Gates was 20 

toen hij Microsoft aan de praat 

kreeg. Mark Zuckerberg begon op 

zijn twintigste vriendjes te maken via 

Facebook. Toon Coppens was 22 

toen hij de wereld liet kennismaken 

met Netlog. En Pascal Vyncke was 

20 toen hij met Senioren.be een 

digitale snelweg naar de verloren 

gewaande computergeneratie 

bouwde. “Allemaal voorbeelden 

van jonge mensen die tijdens hun 

verblijf aan de universiteit een goed 

idee met succes commercialiseer-

den”, zegt Koen De Bosschere. 

“Studenten moeten beseffen dat de 

omstandigheden tijdens hun hogere 

studies uniek zijn om zonder veel 

risico’s met een onderneming te 

UGent creëert faciliteiten voor student-ondernemers

Durf Ondernemen  
(zonder risico’s)

De jaren die een student aan de uni-

versiteit verblijft, bieden niet alleen een 

uitgesproken kans om kennis te verga-

ren en het uitgangsleven te verkennen, 

maar zijn ook een gelegenheid om op 

een risicoloze manier te experimente-

ren met ondernemerschap. “Met het 

project Durf Ondernemen wil de UGent 

studenten bewust maken van een 

opportuniteit die ze slechts één keer 

in hun leven krijgen”, zegt professor 

Koen De Bosschere.

Auteur: Koen Lauwereyns | Foto: Nic Vermeulen



In Het Pand (Onder bergen 1, Gent) vindt op 

30 mei 2011 de studiedag From Classroom 
to Boardroom: Student Entrepreneurship at 
Campus plaats. Deze studiedag staat stil bij 

wat student-ondernemerschap kan betekenen 

voor de student, de universiteit en de maat-

schappij en richt zich daarom tot alle belang-

stellenden en belanghebbenden uit het onder-

wijs en de bedrijfswereld. 

Info: www.durfondernemen.be/do 

(deelname is gratis, registratie is wel verplicht)
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Academische competentie
De tijd dat commercie in een oord 

van zuivere wetenschap als ketterij 

werd beschouwd, is duidelijk voorbij. 

“Onze maatschappij heeft ontegen-

sprekelijk onderzoekers nodig maar 

heeft ook mensen nodig die onder-

nemen”, vindt Koen De Bosschere. 

“Als we Vlaanderen en Europa niet 

willen reduceren tot een culturele 

vakantiebestemming waar wij alleen 

nog maar hotelkamers kunnen ver-

huren, dan is ondernemerschap de 

enige optie. Onze onderzoeksfocus 

wordt daardoor niet ondermijnd, 

we voegen er alleen iets aan toe. 

Op 30 mei 2011 organiseren we 

een studiedag waarop o.a. profes-

sor Martin Valcke van de vakgroep 

Onderwijskunde komt uitleggen dat 

ondernemerschap, naast kennis en 

onderzoek, ook een belangrijke aca-

demische competentie is. Onderne-

men betekent minstens ‘zin hebben 

voor initiatief’. En dat is volgens mij 

een zeer belangrijke eindcompeten-

tie van een universitaire opleiding 

waar vandaag misschien te weinig 

aandacht aan wordt besteed.”

Een manier om die zin voor initiatief 

te stimuleren in de opleiding kan 

bijvoorbeeld zijn door als lesgever 

niet zomaar opdrachten te geven 

maar eerder randvoorwaarden te 

creëren waarbinnen studenten zelf 

hun opdracht moeten verzinnen. 

“In onze opleiding doen we dat al 

een paar jaar en dat blijkt voor 

veel studenten niet zo eenvoudig”, 

vertelt professor De Bosschere. 

“Er zijn er die er niet toe komen om 

één goed voorstel in te dienen en 

er zijn dan weer anderen die gere-

geld met drie of vier voorstellen op 

de proppen komen. Het doel van de 

studiedag is vooral alle lesgevers 

van de universiteit te motiveren 

in deze aanpak mee te gaan. Als 

slechts een paar faculteiten het be-

lang van Durf Ondernemen inzien, 

dan is het initiatief gedoemd om te 

mislukken. We hebben wel degelijk 

de ambitie om van de UGent de 

meest ondernemende universiteit 

van Vlaanderen te maken.”

“Ook de afdeling TechTransfer van 

de UGent heeft haar medewerking 

aan het project toegezegd. De 

dienst hield zich tot nog toe vooral 

bezig met het valoriseren, exploite-

ren en commercialiseren van de 

resultaten van doctoraatsonder-

zoek. Zij zullen nu ook instaan voor 

het screenen van de aanvragen 

voor het student-ondernemers-

statuut omdat ideeën uit een eer-

der sta dium van een academische 

loopbaan ook waardevol kunnen zijn. 

Voor hen is het bovendien een uitge-

lezen kans om ondernemende stu-

denten op het spoor te komen en 

goede ideeën niet verloren te laten 

gaan. Jonge student-ondernemers 

die er uiteindelijk niet in lukken om 

hun onderneming te doen slagen, 

zullen bovendien meteen in de kijker 

lopen om ingeschakeld te worden in 

nieuwe start-ups van de universiteit. 

Want lukt het niet met hun eigen 

onderneming dan zal hun ervaring 

wel gouden diensten kunnen bewij-

zen aan de verdere uitbouw van een 

onderneming van iemand anders.” 

 

Info p 
Prof. Koen De Bosschere
Vakgroep Elektronica en 
Informatiesystemen
Tel. 09 264 34 06
Koen.DeBosschere@UGent.be
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diger in de Belgische delegatie 

(193 deelnemers). Na de UGent 

is onder andere ook de NMBS 

(33 deelnemers) van de partij en 

nog twee Gentse bedrijven: Nuance 

Communications (7 deelnemers) en 

TomTom Belgium (7 deelnemers). 

Ik was zelf aangenaam verrast door 

de grote interesse. Toen ik drie 

jaar geleden voorzitter werd van de 

Sportsenaat Personeel, was een 

van mijn doelstellingen om meer 

buiten de UGent te sporten in be-

drijfsverband. Nadat we lid gewor-

den zijn van de VLB (Vlaamse Liga 

voor Bedrijfssportbonden) is alles in 

een stroomversnelling geraakt.” 

De VLB is de officiële vertegen-

woordiger van België bij de Euro-

pese Bedrijfssportbond (EFCS, 

European Federation of Company 

Sports). In Hamburg neemt de 

UGent samen met andere Bel-

gische bedrijven deel onder de 

koepel van de VLB. General Ma-

nager Elke Debaets van VLB heet 

de UGent-delegatie alvast hartelijk 

welkom. “Het is tien jaar geleden 

dat België met zo’n grote delegatie 

is afgezakt. Vergelijk het kampioen-

schap in Hamburg gerust met een 

grote personeelssportdag waarbij 

er een unieke sfeer ontstaat tus-

sen de verschillende landen en 

teams. De UGent hoeft volgens mij 

ook niet te bescheiden te zijn, ze 

zijn zeker kanshebber op medailles 

in een aantal individuele sporten.” 

Dirk Van Haelter beaamt: “Binnen 

de UGent zit er heel wat sportief 

talent. Dat heeft te maken met ons 

20 verschillende sporten. Er zijn ook 

openings- en sluitingsceremonies, 

een landenoptocht en tal van socio-

culturele activiteiten. 

De Universiteit Gent is er voor de 

eerste keer bij, maar laat al van bij 

het startschot flink van zich horen. 

Initiatiefnemer en delegatieleider 

Dirk Van Haelter: “Met 50 collega’s 

zijn we de grootste vertegenwoor-

Van 23 tot 26 juni 2011 vindt 

in het Duitse Hamburg voor de 

18e keer het Europees Kampioen-

schap Bedrijfssportspelen plaats. 

Vergelijk het gerust met (Europese) 

Olympische Spelen voor bedrijven: 

een evenement van vijf dagen met 

meer dan 6.500 deelnemers uit 

meer dan 20 verschillende lan-

den die deelnemen aan meer dan 

Aan onze universiteit werken heel wat sportieve mensen, maar dat 

we al meteen de grootste delegatie zouden afvaardigen bij onze eer-

ste inschrijving op de Europese Bedrijfssportspelen in Hamburg, had 

niemand verwacht. Met de olympische gedachte in het achterhoofd 

‘deelnemen is belangrijker dan winnen’, mogen we toch hier en daar 

op een medaille hopen. 

Auteur: Bavo Van Landeghem | Foto’s: Hilde Christiaens

“Dit wordt een  
heel fijne ervaring”

50 UGent’ers nemen deel aan 
Europees Kampioenschap Bedrijfssportspelen

21 maart 2011: Samenkomst van de UGent-deelnemers in het GUSB
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DARTS
Michel De Dobbeleer 
schrijft een doctoraat  
aan de vakgroep Slavistiek 
en oost-Europa kunde
“Ik vind het vooral fijn om er even 

met wat collega’s tussenuit te 

knijpen. Als dartsliefhebber volg 

ik wel de kampioenschappen op 

televisie maar het zal de eerste 

keer zijn dat ik het ‘voor echt’ 

moet doen. Ik zal mijn uiterste 

best doen en me zo goed moge-

lijk voorbereiden, maar veel pot-

ten zal ik niet breken.”

TEnnIS
Charlotte De visscher en Kristof vandewalle, 
doctoraatstudenten aan vIB
“Op onze faculteit werken we met heel wat jonge mensen in 

het labo. Toen Mouna Guerfal (halve marathon) het voorstel 

lanceerde, reageerden we meteen heel enthousiast. We heb-

ben vroeger wel wat getennist, maar dit kampioenschap is 

de ideale gelegenheid om het tennisraket opnieuw op te ne-

men en ernaartoe te leven. We zien wat wel wat het wordt, 

maar we mogen wel niet afgaan hé!”

ATlETIEK
Kurt Stevens, 5.000m en de halve marathon, 
onderhoud en projecten HvAC,  
directie Gebouwen en Facilitair Beheer
“Vroeger heb ik dikwijls aan provinciale of nationale 

kampioen schappen meegedaan. Ik ga mijn best doen, maar 

koester niet al te hoge verwachtingen. Na vele blessures  

ben ik nog in opbouw. Lang heb ik alleszins niet getwijfeld:  

wat zijn drie dagen verlof nemen om aan zo’n competitie deel 

te nemen?”

linda Sabbe, 1.500 m en 5.000 m,  
Informaticus, directie personeel en organisatie 
“Ik loop om me te ontspannen en mijn hoofd leeg te maken. 

Samen met een collega kan ik nu naar een doel werken. Om 

wat snelheid bij te kweken, heb ik me laten testen in het UZ-

Gent, en een trainingsschema meegekregen om langzaam 

op te bouwen. Doel is vooral niet als laatste te eindigen.”

Ria Coppejans, 5.000 meter-loper en hoogspringen,
afdeling Sportvoorzieningen
“Ik kan rond de Watersportbaan lopen in een half uur 

tijd. Verder neem ik ook deel in de discipline van het ‘laag-

springen’. Mijn nadeel is dat ik met mijn 49 jaar net niet mag 

deelnemen in de categorie van de 50+.”

Wat verwachten onze UGent-atleten er zelf van?

ruim personeelsbestand maar ook 

omdat er heel veel jonge mensen 

(vooral assistenten) hier werken. 

Professoren bereiken we iets moei-

lijker, ook al verschijnen professor 

Bart Clarysse en professor Zeger 

Hens aan de start van de halve 

 marathon.”

Meteen bingo
Bij een eerste kennismaking onder 

de atleten-collega’s in het GUSB 

op 21 maart 2011 zat de sfeer er 

meteen goed in. Delegatieleider Dirk 

Van Haelter: “Het is onmiddellijk 

bingo onder elkaar, dat voel je. Ook 

de steun van de rector betekent 

voor de hele groep een enorme 

stimulans.” De rector zelf sluit een 

dagje later aan waarbij hij ter plaats-

te de prestaties van de UGent’ers 

zal aanmoedigen. Paul Van Cauwen-

berge: “Als fietsliefhebber draag ik 

vele sporten een warm hart toe. 

Sporten is sowieso gezond, maar 

als je dit kan combineren met je 

collega’s dan geef ik met plezier dat 

project een duwtje in de rug. We 

hoeven niet te bescheiden te zijn. 

Ik koester stiekem hoge verwach-

tingen voor de langeafstand lopers, 

5.000 meter en de halve marathon. 

Maar ik denk vooral dat het een 

heel fijne ervaring wordt onder een 

grote groep collega’s.” 
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Begeleiders
Paul Van Cauwenberge 
Silke Jacques 
Eline Scheerlinck 
Annelies Van Hecke 
Joke Van Tomme 

Bridge 
Steven Freson 
Steven Van Renterghem* 

Darts 
Michel De Dobbeleer* 

Badminton 
Emmelien Lauwerier (Team 1) 
Franky Maes* (Team 1)

Jan Velghe (Team 1) 
Katrien Claes (Team 2)

Kenny Roose (Team 2) 
Francis Santens (Team 2)

Anouk Smet (Team 2) 
Dieter Vanderschaeghe (Team 2) 

Tennis 
Charlotte De Visscher 
Kristof Vandewalle* 

Basketbal 
Sietse Bracke 
Matthias De Beuf 
Lieven De Vriendt 
David Lombart* 
Ambroos Stals 
Willem Standaert 
Joost Vandenbossche 

Beachvolleybal 
Alain De Rudder* 
Lore Lapeire 

volleybal 
Wim Boel* 
Evelien Bossuyt 
Herman De Rycke 
Maud Grol 
Geertrui Hofman 
Lukasz Langowski 
Leen Magherman 
Valentina Rossi 
Jan Willem Wieland 

(* = teamleider)

Atletiek 
Bart Clarysse (halve marathon) 

Ria Coppejans (5.000m en hoogspringen) 
Angelo De Bruycker 
(5.000m en halve marathon) 

Mouna Guerfal (halve marathon) 
Zeger Hens (halve marathon)

Linda Hermans (1.500m) 
Linda Sabbe (1.500m en 5.000m) 
Kurt Stevens (5.000m en halve marathon) 
Dirk Van Haelter 
(5.000m en speerwerpen) 
Christ Willems*
(5.000m en halve marathon) 

Zwemmen 
Ria Coppejans (50m schoolslag) 
Nele Maes* 
(50m en 100m schoolslag en 200m vrije slag) 
Dirk Van Haelter 
(100m rugslag en 200m vrije slag) 
Christ Willems (50m schoolslag) 

Wielrennen 
Floris Bernard 
Damiano Oldoni 
Tamara Strobbe 
Dirk Van Haelter*
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Het moet frustrerend zijn: je spant 

je als snelgroeiende economie hard 

in om een intellectuele elite op te 

leiden, en dan zie je dat die studen-

ten het geweer van schouder ver-

anderen en je land verlaten om – 

voor veel geld – in de Verenigde 

Staten te gaan studeren. Zo’n cash- 

en braindrain maakt Zuid-Korea nu 

mee. De stedelijke autoriteiten van 

Incheon – een stad van 2,5 miljoen 

inwoners, zo’n 40 km ten westen 

van de hoofdstad Seoul – willen 

daar iets aan doen. Academische 

relaties brachten Incheon in con-

tact met de Universiteit Gent. De 

Zuid-Koreanen hopen dat de Gen-

tenaars het bestaande tekort aan 

academische capaciteit in de regio 

kunnen aan vullen.

En hoe ging de bal dan verder 

aan het rollen?

Kristiaan Versluys: “We gingen met 

elkaar praten. Het was duidelijk 

dat de Koreanen die exodus wilden 

stoppen door aan buitenlandse 

universiteiten voor te stellen om 

een branch campus bij hen op te 

richten. Op die manier willen ze het 

Wat doe je als land wanneer al je 

studenten naar de Verenigde Staten 

trekken en niet meer terugkomen? 

Dan roep je de hulp in van buitenlands 

experts om die cash- en braindrain 

tegen te gaan. In 2013 richt de Uni-

versiteit Gent daarom een campus op 

in het Zuid-Koreaanse Incheon. Op het 

menu: biotechnologie, milieutechnolo-

gie en voedseltechnologie. We krijgen 

uitleg van Kristiaan Versluys, directeur 

 Onderwijsaangelegenheden.

Auteur: Aart De Zitter
Foto’s: Hilde Christiaens, Thomas Buerman, Kristiaan Versluys

UGent opent 
campus  

in Incheon, 
Zuid-Korea

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

23 maart 2011: 
ondertekening van het Memorandum of Understanding (MoU) tussen 
de UGent en de Incheon Free Economic Zone (IFEZ) in Songdo (Zuid-Korea).
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we die personeelsleden goed zullen 

betalen: ze krijgen naast hun loon 

ook een expatpremie.”

Dat brengt ons bij de centen: 

wie gaat de opstart van de 

campus betalen?

“Vooreerst hebben we de start-up 

grant van de Koreaanse overheid. 

Zonder details te geven: het gaat 

over een aanzienlijk bedrag. Zuid-

Korea garandeert ons daarnaast 

subsidies voor de eerste vier jaar. 

Dat is belangrijk, want in het begin 

zullen we nog te weinig studenten 

hebben. Maar na vier jaar – in 

2017 dus – willen we onze finan-

ciering volledig uit de inschrijvings-

gelden halen. Studenten zullen een 

fors bedrag moeten betalen, maar 

het zal toch nog altijd een stuk 

lager liggen dan wat ze aan een 

Amerikaanse universiteit zouden 

moeten ophoesten.

Eerste studies tonen trouwens aan 

dat het aantal geïnteresseerde 

studenten erg hoog is. We mikken 

op studenten die het nodige aca-

demische niveau halen, én boven-

dien dat inschrijvingsgeld kunnen 

betalen. Gent is een center of 

excellence als het over Life Scien-

ces gaat. Die reputatie speelt dus 

zeker en vast in ons voordeel. Uit 

rangschikkingen blijkt dat er geen 

enkele Azia tische universiteit op 

dit domein ons niveau haalt. Alleen 

moeten we nog wat meer energie 

stoppen in onze naambekendheid.”

Waarom precies Zuid-Korea? 

vlakbij ligt noord-Korea, niet 

meteen een leuke buur…

enorme capaciteitsprobleem aan-

pakken. Het gaat concreet om onze 

universiteit en een drietal Ameri-

kaanse universiteiten (State  

University of New York at Stony 

Brook, Georges Mason University, 

University of Utah). Op 23 maart 

2011 werd in Incheon een enga-

gementsverklaring getekend door 

vicerector Luc Moens in aanwezig-

heid van minister Pascal Smet  

en een delegatie van het Vlaamse  

parlement. Nu volgen gedetail- 

leerde onderhandelingen over  

de finan ciële tussenkomst van  

de Koreaanse overheid en andere  

modaliteiten.” 

Wanneer opent die branch 

campus? En vooral: wat gaan 

we er doen?

“Alles hangt af van het resultaat van 

een grondige haalbaarheid studie 

en de definitieve beslissing van de 

raad van bestuur. Als die positief is, 

plannen we onze deuren te openen 

in het academiejaar 2013-2014. 

De Incheon Free Economic Zone 

Authority (IFEZ) gaat speciaal voor 

ons een gebouw optrekken. We 

zullen er drie opleidingen aanbieden: 

bachelor and master in life sciences 

and bioscience engineering:  

biotechnology, environmental tech-

nology & food technology. Dat zijn 

typisch sectoren waar we met  

onze universiteit aan de top staan. 

We combineren er de faculteiten 

Wetenschappen en Bio-ingenieurs-

wetenschappen van onze universi-

teit. We gaan in Zuid-Korea een ba-

chelor van vier jaar en een master 

van twee jaar aanbieden. Dat is het 

Amerikaanse model, en dat kennen 

ze daar het best. We rekenen op 

een duizendtal studenten zodra we 

op kruissnelheid zijn.”

En wie gaat dat allemaal 

praktisch uitwerken?

“Minstens tachtig procent van het 

personeel moet Europees zijn. In 

voltijdse eenheden gaat het voor 

ons om 23 ZAP- en AAP-perso-

neelsleden en 6 administratieve 

krachten. Dat zijn allemaal mensen 

die minimum voor een aantal jaar 

ter plaatse zullen wonen en wer-

ken. Daarnaast hebben we nog een 

60-tal pendelaars nodig (12 voltijd-

se equivalenten). Dat zijn academici 

die jaarlijks voor een korte periode 

les gaan geven in Incheon. Tot slot 

komt er een plaatselijke Koreaanse 

staf van een tiental mensen.”

Hoe kan je het Gentse 

personeel warm maken om in 

dat avontuur mee te stappen?

“We kijken vooral naar jong gepro-

moveerde PhD’s die een acade-

mische job beogen en anders niet 

aan de bak zouden komen. Vaak 

gaat het om mensen die sociaal 

nog niet gesetteld zijn in ons land, 

en een zekere zin voor avontuur 

hebben. Je mag niet vergeten dat 

“We kijken vooral naar jong gepromoveerde 
phD’s die een academische job beogen en 
anders niet aan de bak zouden komen.”

“De Zuid-Koreanen hopen dat de Gentenaars 
het bestaande tekort aan academische 
capaciteit in de regio kunnen aanvullen.”

Songdo Global University Campus in opbouw: 
gebouw voor studentenvoorzieningen
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“Zuid-Korea ligt ideaal ten opzichte 

van Rusland, China, Japan. Noord-

Korea ligt inderdaad op een zuchtje 

afstand, en mocht er ooit een oor-

logssituatie ontstaan, dan kunnen 

wij ons meteen terugtrekken. Maar 

let op: Zuid-Korea is niet het Wilde 

Westen hoor. Alles is er flink ge-

reglementeerd en geregeld. Meer 

controle dus. En dus meer kans 

voor ons op slagen.”

Zo’n campus in Zuid-Korea 

mag dan al een goede zaak zijn 

voor de lokale academische 

ontwikkeling, heeft de 

Universiteit Gent er zélf iets 

aan?
“Absoluut! Ik zie drie voordelen voor 

de UGent. Vooreerst creëren we 

natuurlijk banen voor jong gepromo-

veerden. Niet iedere gedoctoreerde 

in de Life Sciences wil in de industrie 

werken. Als je een academische 

carrière nastreeft, is dit een unieke 

opportuniteit. Daarnaast hopen we 

de beste Koreaanse studenten na 

hun opleiding naar de UGent te ha-

len om hier aan een proefschrift te 

werken. Het zou helemaal ideaal zijn 

mochten die in Gent gepromoveer-

de Zuid-Koreanen nadien op onze 

campus in Incheon gaan werken. En 

een derde element is de economi-

sche return die we verwachten. In-

cheon is een snel groeiende econo-

mische pool die de status van Free 

Economic Zone heeft gekregen. 

Zo’n fiscaal aantrekkelijke status 

is een goede zaak voor bedrijven 

van bij ons, die daar allerlei vormen 

van samenwerking en export willen 

opstarten. Dit zal het ook mogelijk 

maken voor onze universiteit om 

banden te smeden met de industrie 

in de wijde regio.” 

16 november 2010: ondertekenen van een overeenkomst door de rectoren

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

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

Speciale voorwaarden 
voor personeel universtiteit 

en studenten

Since
1990

adv_A6_12-2010.indd   1 22/02/11   22:10

ALLES VOOR MOEDER EN KIND

kinderkledij 0-8 jaar
zwangerschapskledij
geboortelijsten
babyartikelen

LANGEPLANKSTRAAT 21 ZWIJNAARDE - 09 245 09 27 - WWW.TONINA.BE

Open van dinsdag t/m vrijdag van
10u tot 12u30 en van 13u30 tot 18u30
Zaterdag doorlopend open van 10 tot 18u

KOM LANGS EN ONTVANG GRATIS
EEN KLEINE ATTENTIE EN INFOR- 

MATIEPAKKET OVER HET AANLEGGEN
VAN EEN GEBOORTELIJST

KINDERKLEDIJ: ESPRIT - FILOU&FRIENDS - EAGER BEAVER - TIMBERLAND - O’NEILL...
ZWANGERSCHAP: ESPRIT MATERNITY - NOPPIES MATERNITY - BOLA - DOOMOO ...
BABYARTIKELEN: BUGABOO - JOOLZ - BLOOM - PERICLES - NOUKIES - MAXI COSI...

 5% KORTING 

VOOR LEDEN 

UGENT 
op vertoon 

van badge

Tonina_Adv_UGentMei2011.indd   1 29/04/11   10:06
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Exclus ieve meubelen

Internationale topmerken

Profess ioneel advies

Histor isch kader

Vi j f  verdiepingen design

Alias
Artifort

Artemide
Arco

Arper
Baleri

Bloom
Carl Hansen

Cassina
Classicon

Colect
De Sede

Driade
D-Tec

Emu
Extremis
Fermob

Fontana Arte
Fiam

Flexform
Flos

Foscarini
Gelderland

Geneva
Giorgetti

Joli
Jori

Kartell
Kundalini

Lago
La Palma

Leolux
Ligne Roset

Lumina
Luceplan

Magis
MDF Italia

Minotti
Molteni

Montana
Moooi
Pastoe

Pallucco
Porada

Poliform
Poltrona Frau

Rolf Benz
Quinze & Milan

Senses
Swedese

Vitra
Walter Knoll

Zanotta
Opgeëistenlaan 2 • 9000 Gent • Tel 09 225 24 48 • info@dedirekteurswoning.be • www.dedirekteurswoning.be

Open alle dagen van 10 tot 18 uur • Gesloten op zondag en maandag

het mooiste plekje
van gent 

Restaurant De Graslei gelegen op het mooiste plekje van Gent. Achter 

gevel n°7 kan u een sfeervol en gastvrij eethuis ontdekken. U wordt 

er met een glimlach ontvangen en bediend alsof u een vriend van het huis 

bent. Culinair hebt u de keuze uit de beste Belgische salades, vis- en 

vleesgerechten.

Alle dagen open van 11u tot ...

Voor informatie over groepsmenu’s of andere: info@restaurantdegraslei.be

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

Nieuwe website oNliNe! - www.restaurantdegraslei.be
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Activiteiten voor alle alumni van de UGent

Alumni Toptalent  
Linda De Win

20 juni 2011 om 19 uur
Het Pand (Refterzaal), Onderbergen 1, Gent

De universiteit nodigt haar topalumni uit om een 
lezing te geven voor collega-alumni, gevolgd door een 
netwerkreceptie. Linda De Win, historica en VRT-
journaliste, is de vijfde alumnus die aan het woord 
komt in deze reeks. Achteraf heeft u uitgebreid de 
mogelijkheid om andere alumni te ontmoeten en te 
netwerken bij een drankje en een hapje. 

•	 Inschrijven via www.UGent.be/alumniactiviteiten
•	Prijs: 10 euro. U kan uw inschrijving 

vervolledigen door 10 euro p.p. over te schrijven 
op het rekeningnummer 390-0965938-67

Gent Jazz Festival Van 7 tot 17 juli 2011
De Bijloke, Godshuizenlaan, Gent

De tiende editie van het Gent Jazz Festival belooft 
een topper te worden! De UGent biedt ook dit jaar 
weer een speciale formule aan voor haar alumni. 
Meer daarover leest u binnenkort op  
www.UGent.be/alumni.

Accenta 2011 Van 10 tot en met 18 september 2011
Flanders Expo, Maaltekouter 1, Gent

Naar jaarlijkse traditie is de Associatie Universiteit 
Gent van de partij op de jaarbeurs Accenta. 
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om een kijkje 
te nemen op de stand.

Openingsconcert – 
Festival van 
Vlaanderen: Wim 
Mertens met ensemble

28 september 2011
Capitole, Graaf Van Vlaanderenplein 5, Gent

Het Festival van Vlaanderen en de UGent zijn  
al jaren trouwe partners. Meer over de alumni-
activiteiten in dit kader leest u binnenkort op  
www.UGent.be/alumni.

Filmfestival  
(avant-première!)

10 oktober 2011 Aan de vooravond van het Filmfestival pakt de 
Universiteit Gent jaarlijks uit met een avant-première 
voor haar alumni. Meer daarover leest u binnenkort 
op www.UGent.be/alumni.

Alumni After Work 24 november 2011
Culture Club, Afrikalaan 174, Gent

Op 24 november organiseert de Universiteit Gent 
vanaf 18 uur de 3e editie van UGent Alumni After 
Work. Na geslaagde edities in 2008 en 2009, met 
meer dan 1.000 aanwezigen, realiseert de UGent 
Alumni After Work in Culture Club 'de grootste 
reünie van Vlaanderen'!

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

De Bond van Gentse Germanisten

Jaarlijkse Bijeenkomst 
van de Bond van 
Gentse Germanisten

26 november 2011 om 15 uur
KANTL, Koningsstraat 8, Gent

Op de bijeenkomst worden alle leden uitgenodigd 
en zijn er bovendien reünies voor de afstudeerjaren 
1961, 1971, 1986 en 2006. Op het programma 
staat onder meer een lezing van Marita de 
Sterck. Een recent afgestudeerde zal de Herman 
Uyttersprot-Scriptieprijs in ontvangst nemen. Na 
de receptie volgt een etentje, waarvoor apart moet 
worden ingeschreven.

•	 Info: www.bgg.UGent.be/jaarvergaderingen.html
•	 Inschrijven via: bggredactie@yahoo.co.uk voor  

15 november 2011
•	Prijs: Gratis namiddagprogramma.  

Voor het etentje betaalt u 42,50 euro (leden)  
of 45 euro (niet-leden).
•	Voor leden van de BGG en voor de gevierde 

afstudeerjaren 1961, 1971, 1986 en 2006. 
Ook wie nog geen lid is en wil kennismaken met 
de vereniging, kan zich inschrijven.

Alumni Gentse Archeologen

Uitstap naar Canal 
du Nord op sites van 
Infrap

21 mei 2011 Programma:
•	7.30 uur: vertrek (afspraak aan Ufo,  

Sint-Pietersnieuwstraat 33, Gent)
•	10 uur: aankomst: info, werking van het project, 

ontstaansgeschiedenis, … (in het Frans)
•	12 uur: maaltijd: Palingshuis (ook charcuterie 

alternatief)
•	14 uur: rondleiding op site (in het Frans)
•	17 uur – 17.30 uur: vertrek naar Gent  

(ca. 19.30 uur aankomst)

•	 Info en inschrijven via www.agar.UGent.be
•	Prijs: nog te bepalen

BBQ Gallische Hoeve 21 augustus 2011

•	 Info en inschrijven via www.agar.UGent.be
•	Prijs: nog te bepalen

Lezing Richard 
Bradley, dé specialist 
inzake petrogliefen in 
Noordwest-Europa

Oktober – november 2011

•	 Info en inschrijven via www.agar.UGent.be
•	Prijs: nog te bepalen

Alumni Agenda
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Faculteit Wetenschappen

Vereniging Gentse Geografen

Najaarsexcursie 
Antwerpen LO

8 oktober 2011 O.l.v. Annie Schoenmaeckers, geografe en 
bestuurslid VGG, bezoeken we Antwerpen  
Linker-oever, een aparte wijk van Antwerpen met 
vele gezichten en onverwacht veel natuurgebied. 
We verkennen o.a. ook de vernieuwde Middenvijver, 
het natuurgebied Blokkersdijk en de oevers van de 
Schelde langsheen het St.Annabos.

•	 Info: http://geoweb.UGent.be/vgg
•	 Inschrijven via Thérèse Ongena, secretaris VGG 

op Therese.Ongena@UGent.be of  
Yvan Vandewalle, voorzitter VGG op  
Yvan.Vandewalle@pandora.be,  
voor 23 september 2011
•	Prijs: nog te bepalen (low budget) 
•	Voor alle alumni UGent

Wetenschappelijke 
lezing ‘Het project 
Move’

November 2011
Campus De Sterre, Krijgslaan 281  
(gebouw S8), Gent

Prof. Nico Van de Weghe licht het project 'Move' 
toe. Het project handelt over de wetenschappelijke 
benadering en het onderzoek over bewegende 
objecten en subjecten i.f.v. de technologische 
vooruitgang. Voorbeelden zijn o.a. de mogelijkheden 
die GPS-systemen bieden om trajectinformatie te 
verzamelen en tracking van paden van bezoekers 
van bijvoorbeeld festivals.

•	 Info: http://geoweb.UGent.be/vgg
•	 Inschrijven via Thérèse Ongena, secretaris VGG 

op Therese.Ongena@UGent.be of  
Yvan Vandewalle, voorzitter VGG op  
Yvan.Vandewalle@pandora.be
•	Prijs: Gratis voor VGG-leden en hun partners,  

5 euro voor niet VGG-leden of hun partners
•	Voor VGG-leden én andere Alumni UGent van de 

faculteit Wetenschappen (en hun partners)

Vierde Geografen 
Reünie

19 november 2011
Locatie: wordt nog bevestigd

Zoals de vorige jaren is er een reünie voor de 
afgestudeerde geografen en hun partners, deze 
keer voor de afgestudeerden van 2005 tot 
2010. Reünie met licht diner en gelegenheid tot 
hernieuwde kennismaking en netwerking.

•	 Info: http://geoweb.UGent.be/vgg
•	 Inschrijven via Thérèse Ongena, secretaris VGG 

op Therese.Ongena@UGent.be of  
Yvan Vandewalle, voorzitter VGG op  
Yvan.vandewalle@pandora.be
•	Prijs: ongeveer 25 euro p.p.
•	Voor afgestudeerde (2005-2010) geografen 

UGent en hun partners

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Vereniging der Geneesheren, Oud-Studenten der Universiteit te Gent

Diner-causerie  
'Zonder bijen gaat het 
niet'

4 mei 2011 om 20 uur
Vergaderzaal van de faculteit Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen, UZGent,  
De Pintelaan 185, Gent

Walking diner met voordracht van Prof. Frans 
Jacobs (faculteit Wetenschappen).

•	 Inschrijven via alumni.geneesheren@UGent.be
•	Prijs: leden alumni geneesheren,  

artsen-in-opleiding: 35 euro, studenten: 20 euro,  
niet-leden: 55 euro

Farmacotherapeutisch 
Bijblijven

18 mei, 14 september en 14 december 2011 
om 20.30 uur
UZGent, auditorium C, De Pintelaan 185, Gent

Navormingscyclus voor artsen en apothekers 
omtrent nieuwe geneesmiddelen en bespreking van 
actuele onderwerpen in de farmacotherapie.

•	 Inschrijven via alumni.geneesheren@UGent
•	Prijs: 3 euro per colloquium voor leden alumni-

geneesheren, gratis voor artsen-in-opleiding en 
studenten, niet-leden: 15 euro

Avondcolloquium 
'Medische attesten' 
in samenwerking met 
de Orde der Genees-
heren – Provinciale 
Raad van Oost-Vlaan-
deren

15 juni 2011 om 20.30 uur Behandeling van de vragen gerezen ter gelegenheid 
van het colloquium van 19 januari 2011.

•	 Inschrijven via alumni.geneesheren@UGent
•	Prijs: Gratis voor artsen, artsen-in-opleiding en 

studenten geneeskunde

Geschiedenis van de 
geneeskunde

21 september 2011 om 20.30 uur Anatomie, medische ethiek en gerechtelijke 
geneeskunde:
•	R. Van Hee: Anatomie en Andreas Vesalius
•	R. Rubens: Volgden alle artsen in de oudheid de 

Eed van Hippocrates?
•	M. Piette: Kindermishandeling: markante 

historische ontwikkelingen vanuit een forensisch 
geneeskundig perspectief

•	 Inschrijven via alumni.geneesheren@UGent
•	Prijs: Gratis voor artsen, artsen-in-opleiding en 

studenten geneeskunde, niet leden: 15 euro
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State-of-the-
Art lezingen ter 
gelegenheid van op 
emeritaat gaan van de 
professoren

30 september 2011 om 17 uur •	D. Deboutte: Het zal je kind maar zijn…
•	H. Verhaaren: De communicatie van informatie 

binnen een toekomstgerichte visie op hoger 
onderwijs
•	R. Verdonk: De meniscus: een 

generatieontwikkeling

•	 Inschrijven via alumni.geneesheren@UGent
•	Prijs: Gratis toegang voor leden, faculteitsleden, 

emeriti en personeel van de gevierde emeriti, 
assistenten-in-opleiding en studenten geneeskunde

Avondcolloquia voor de 
Practicus

Telkens op woensdag om 20.30 uur
UZGent, auditorium C, De Pintelaan 185, Gent

•	5 oktober 2011: Arts en industrie
•	12 oktober 2011: Zin en onzin van vaccinaties
•	26 oktober 2011: Screening en preventie van 

cardiovasculaire risico’s
•	9 november 2011: Preventie van diabetische  

co-morbiditeit
•	23 november 2011: Fracturenpreventie
•	30 november 2011: Kinderpsychiatrie: 

conceptuele aspecten
•	7 december 2011: Praktische kinderpsychiatrie

•	Prijs: gratis voor leden alumni-geneesheren, 
artsen-in-opleiding en studenten geneeskunde, 
niet-leden: 15 euro

Interview met emeriti 
rond hun leven en 
werkzaamheden tijdens 
hun loopbaan

16 november 2011 om 20.30 uur en 
2 december 2011 om 17.30 uur
Vergaderzaal van de faculteit Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen, UZGent,  
De Pintelaan 185, Gent

•	16 november 2011: Fr. Derom, ere-hoogleraar en 
diensthoofd heelkunde
•	2 december 2011: M. Thiery, ere-hoogleraar en 

diensthoofd verloskunde

•	Prijs: gratis voor leden alumni-geneesheren, 
artsen-in-opleiding en studenten geneeskunde, 
niet-leden: 15 euro

Lezingen in het kader 
van de Jonckheere 
Stichting

Telkens op vrijdag om 17.30 uur
Vergaderzaal van de faculteit Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen, UZGent,  
De Pintelaan 185, Gent

•	14 oktober 2011: D. Clement:  
'In Memoriam Prof. em. dr. I. Leusen'
•	4 november 2011: L. De Broe:  

'Prof. Dr. J. De Nobele, pionier van de radiologie en 
radiotherapie in Gent'
•	18 november 2011:  

M. Mussen: 'Kinesitherapie: van AZ tot UZ'
•	Geen inschrijving, voor iedereen toegankelijk

Alumni Bewegings- en Sportwetenschappen

Volleybaltornooi Alumni 
HILO Gent + BBQ

10 juni 2011 Zoals elk jaar nodigt de Alumni HILO haar 
afgestudeerden uit voor een ontspannend 
volleybaltornooi. Na het sporten kan men samen 
met de partner en oude vrienden gezellig bijpraten, 
genietend van een heerlijke BBQ.

•	 Info en inschrijven: www.alumnihilo.be voor  
6 juni 2011    
•	Prijs: 16 euro
•	Voor alle afgestudeerden Lichamelijke 

Opvoeding. Partners zijn ook welkom op de BBQ!

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Alumnivereniging van Ingenieurs afgestudeerd aan de Universiteit Gent (AIG) 

Jozef Plateauprijs 18 mei 2011 om 17.30 uur
Vakgroep Textielkunde,  
Technologiepark 907, 9052 Zwijnaarde

Jaarlijks reikt de Alumnivereniging van Ingenieurs 
afgestudeerd te Gent (AIG) een prijs uit aan de 
auteur(s) van een hoogstaande masterscriptie. De 
indieners stellen hun werk openbaar voor waarna 
de jury zich terugtrekt. Het aanwezige publiek 
brengt intussen een geleid bezoek aan de vakgroep 
Textielkunde.

•	 Info en inschrijven: www.mijn-aig.be/aig-agenda.asp,  
voor 13 mei 2011
•	Prijs: gratis 
•	Voor leden AIG, KVIV en leden alumnivereniging 

UGent

Het pijporgel 
‘Monument en 
instrument’
Voorstelling van het 
Vereecken orgel

27 september 2011 om 19.30 uur
Sint-Jozefskerk, Esplanadeplein, Aalst

Voor de meesten onder ons is het pijporgel een 
eerder onbekend muziekinstrument. Het is echter 
in zijn 600-jarig bestaan vele evoluties meegemaakt. 
Enkele historische, musicologische en technische 
aspecten van het orgel zullen door prof. Patrick De 
Baets uit de doeken worden gedaan en geïllustreerd 
met pareltjes uit de orgelliteratuur en onnavolgbare 
improvisaties.

•	 Info en inschrijven: www.mijn-aig.be/aig-agenda.asp,  
voor 23 september 2011
•	Prijs: 5 euro/p.p. op rekening AIG OVL E79 

0001 7091 7333 BPOTBEB1
•	Voor leden AIG, KVIV en leden alumnivereniging 

UGent

Marketing in de 
voedselketen: 
wat beweegt de 
consument?

8 november 2011 om 20 uur
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 
Coupure Links 653, Gent

Vandaag wordt steeds meer nadruk gelegd op 
kwaliteit, gezondheid en voedselveiligheid. Daarnaast 
kijkt de consument nauw toe hoe het voedsel 
geproduceerd wordt. Maar hoe sterk wordt deze 
keuze beïnvloed? Prof. Wim Verbeke (vakgroep 
Landbouweconomie) probeert hierop duidelijke 
antwoorden te formuleren.

•	 Info en inschrijven: www.mijn-aig.be/aig-agenda.asp,  
voor 5 november 2011
•	Prijs: 8 euro p.p. op rekening 447-0063091-63 

van KVIV OVL
•	Voor leden AIG, KVIV en leden alumnivereniging 

UGent
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Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Gentse Alumni Psychologen

Uw verdiende loon 25 mei 2011 om 19 uur
Hudson-Kantoren Gent, Moutstraat 56, Gent

Voor haar leden organiseert de Gentse Alumni 
Psychologie in samenwerking met Hudson de lezing 
'Uw verdiende loon'. Naar het gelijknamige boek dat 
eind 2010 verscheen brengt Brecht Decroos, een 
van de auteurs, op 25 mei 2011 een interactieve 
lezing over lonen in België.

Het aantal inschrijvingen is beperkt tot  
80 personen, dus wees er snel bij.  
Welkom vanaf 18 uur. Voor de lezing voorziet 
Hudson een hapje en een drankje.
•	 Info en inschrijven: www.gap-online.be voor  

24 mei 2011 of tot de plaatsen volzet zijn
•	Prijs: gratis voor GAP-leden
•	Enkel voor GAP-leden

GAP After Work Party 22 september 2011 om 21 uur, centrum Gent Op donderdag 22 september 2011 organiseert de 
Gentse Alumni Psychologie voor de eerste maal een 
After Work Party voor haar alumni. Het concept: 
een feest, maar dan wat vroeger op de avond zodat 
je de dag erna gewoon terug kunt gaan werken!

•	 Info en inschrijven: www.gap-online.UGent.be 
voor 21 september of tot de plaatsen volzet zijn
•	Prijs: 5 euro voor GAP-leden
•	Enkel voor GAP-leden

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Verbond Afgestudeerde Bio-ingenieurs

Chocoladecauserie  – 
'Onderzoek naar 
innovatieve 
chocoladeproducten' 
door prof. dr. ir. Koen 
Dewettinck

Dinsdag 22 november 2011 om 20 uur
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 
Coupure Links 653, Gent

Het laatste decennium heeft het Laboratorium voor 
Levensmiddelentechnologie en –proceskunde onder 
leiding van prof. Koen Dewettinck heel wat expertise 
verworven betreffende onderzoek naar chocolade 
en chocoladeproducten. Onder impuls van de 
toenemende vraag van chocoladebedrijven naar 
advies betreffende chocoladegebaseerde producten 
resulteerden deze inspanningen in 2009 in de 
inauguratie van het UGent Cacaolab.

•	 Info en inschrijven: www.fbw.UGent.be/verbond/, 
voor 20 november 2011
•	Voor iedereen die geïnteresseerd is in 

voedingstechnologie

Reünie avond Zaterdag 26 november 2011
Salons Boerenhof, Gentstraat 2-6, Oostakker 
(avondprogramma)

Op de jaarlijks weerkerende reünieavond van het 
verbond (VBIG) zijn alle afgestudeerden van de faculteit 
Bio-ingenieurswetenschappen van harte welkom. 
Speciale aandacht wordt ditmaal gegeven aan de 
afstudeerjaren eindigend op 1 of 6! Het programma 
bestaat uit een namiddaggedeelte (bezoek aan een 
UGent-site) en ’s avonds een uitgebreide feestmaaltijd 
in salons ’t Boerenhof in Oostakker.

•	 Info en inschrijven: www.fbw.UGent.be/verbond/,  
voor 22 november 2011
•	Voor iedere alumnus afgestudeerd aan de 

faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

De UGent-alumnidatabank

www.UGent.be/
alumnidatabank

Wilt u als oud-student op de hoogte blijven over de UGent? 
Wilt u uitgenodigd worden voor alumniactiviteiten? 
Wilt u oude vriendschappen nieuw leven inblazen? 
Bent u benieuwd naar het carrièrepad van vroegere medestudenten? 

Wacht dan niet langer om u aan te sluiten op de UGent-alumnidatabank en krijg de mogelijkheid om via dit 
netwerk medestudenten op te zoeken en relevante informatie terug te vinden. Als alumnus van de UGent 
kan u uw eigen infofiche online beheren, updaten en afschermen zoals u het zelf wenst. 

Log meteen in en ontdek zelf de mogelijkheden op www.UGent.be/alumnidatabank.

Interior_Adv_UGentmei2011.indd   1 26/04/11   14:47
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Tania Selleslags, coördinator van 

Urgent.fm, legt uit hoe dat komt: 

“Urgent.fm is een kweekvijver door-

dat onze werking steunt op een 

combinatie van opleiding, persoon-

lijke ambitie en enthousiasme. De 

jongeren krijgen creatieve vrijheid 

en horen snel resultaat. Ze inspire-

ren elkaar. Wie bij Urgent.fm aan 

de slag is, weet wat radio maken 

is en welke verantwoordelijkheden 

daarbij horen.”

In de studio’s aan het Stalhof 

blikken we terug met vier alumni 

die het vak al doende leerden bij 

Urgent.fm en nadien overstapten 

naar een nationale radiozender. 

Wim Oosterlinck was er bij tijdens 

de beginjaren, Kaat Mendonck 

startte in 2001, Goedele  

Vermaelen en Jonas Muylaert zo’n 

vijf jaar geleden. Alle vier denken ze 

met een glimlach terug aan die tijd 

bij Urgent.fm…

Goedele vermaelen
Hoe en wanneer ben je bij 

Urgent.fm terechtgekomen?

“Zes jaar geleden kreeg Urgent.fm 

24 uur op 24 zendtijd en werden er 

veel extra medewerkers gezocht. Ik 

zat in mijn tweede licentie Germaan-

se Filologie toen ze volop studenten 

ronselden. Ik had daarvoor al met 

het idee gespeeld om eens aan te 

kloppen bij de studentenradio, maar 

pas toen ik de dringende oproep 

zag, heb ik een afspraak gemaakt 

om een stemtest te doen. Ik was 

geslaagd en kon onmiddellijk begin-

nen presenteren.”

Aan welke programma’s werkte 

je mee?

“In het eerste jaar deed ik Antenne, 

een cultuurmagazine dat elke werk-

dag van vijf tot zeven uur ’s avonds 

werd uitgezonden. Daarna volgde 

SOS, een studentenprogramma. 

Ik heb ook zelf een folkprogramma 

gemaakt samen met twee vriendin-

nen. Dat heette La Belle Inconnue. 

Het was niet zo eenvoudig om dat 

op antenne te krijgen omdat folk 

niet echt een hip muziekgenre is 

dat veel studenten aanspreekt. 

Maar na een tijdje is het ons toch 

gelukt. Dat was heel leuk om te 

doen. We nodigden regelmatig 

folkgroepjes uit om live bij ons te 

komen spelen. Folkartiesten uit bin-

nen- en buitenland zijn bij ons  

te gast geweest. Het laatste is 

Daptunes, een programma over 

funk, soul en jazz. In het begin zat ik 

één dag per week achter de micro-

Urgent.fm bestaat 15 jaar. Al die tijd is het bij de 

Gentse jongeren zender, die onlosmakelijk met de 

UGent verbonden is, een komen en gaan geweest van 

enthousiaste vrijwilligers. Sommigen onder hen hebben 

het intussen ver geschopt. Bij vrijwel alle grote nationale 

zenders vind je ex-medewerkers van Urgent.fm. 

Auteur: Katrien Depoorter | Foto’s: Nic Vermeulen

Urgent.fm: kweekvijver  
voor radiotalent

foon. Het tweede jaar vond je me 

bijna dagelijks op Urgent.fm. Daar-

door heb ik er ook zo veel geleerd.” 

Wat is je vooral bijgebleven? 

“Vooral microwerk. Ik heb mijn 

stem, spraak en articulatie ge-

“Dankzij Urgent.fm stap ik 
ontspannen een studio binnen”

Goedele vermaelen
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dat VRT-medewerkers niet bij an-

dere radiostations actief mochten 

zijn. Ik had nog geen zin om er de 

brui aan te geven bij Urgent.fm. 

Dan heb ik maar onder een andere 

naam en met een vervormde stem 

een underground programma ge-

daan. Dat was grappig en tof om 

te doen.”

van Radio 2 ben je overgestapt 

naar Studio Brussel en nu 

ben je al vijf jaar actief bij 

Q-music. Heb je bij Urgent.fm 

zaken geleerd die je later van 

pas zijn gekomen bij de grote 

radiostations? 
“Urgent.fm en Schamper (Wim 

Oosterlinck was in 1994 en 1995 

hoofdredacteur van het studen-

tenblad, nvdr) dienen vooral om 

jezelf te leren kennen. Je krijgt de 

mogelijkheid om te oefenen en 

om te solliciteren bij Radio 2 Oost-

Vlaanderen, heb ik toch mijn kans 

gewaagd. Tot mijn grote verbazing 

kon ik meteen beginnen. Tegelijk 

ben ik bij Urgent.fm gestart. De 

zender bestond toen ongeveer een 

jaar.” 

viel dat allemaal te 

combineren?

“In het begin had ik een kleine rol 

in het cultuurprogramma Tournée 

Général. Na een jaar deed ik het 

ochtendprogramma, maar enkel 

op vrijdag. Dat liep tot 9 uur. Het 

probleem was dat ik ook om 9 uur 

moest beginnen bij Radio 2 en  

dat de studio’s op twintig minuten 

rijden van elkaar lagen. Daarom 

nam ik de laatste presentaties  

bij Urgent.fm op voorhand op.  

Op een dag hing er een blad in de 

Radio 2-gebouwen waarop stond 

traind. Bij Urgent.fm heb ik geleerd 

hoe je een programma moet 

maken en hoe een reportage tot 

stand komt. Inschatten wat een 

onderwerp waard is en wat je er-

mee kunt doen op de radio, dat leer 

je hier ook. En heel belangrijk: ont-

spannen de studio binnenstappen.”

Wat heb je na de periode bij 

Urgent.fm gedaan?

“Vrij snel na mijn studies kwam ik bij 

Studio Brussel terecht. Het begon 

met Studio Dada, een zomerpro-

gramma waarin een tiental jonge 

mensen radio mogen maken van 

tien tot twaalf uur ’s avonds. Toen 

het programma afliep, mocht ik het 

programma Lazy Sunday presen-

teren. Al vrij snel combineerde ik 

dat met een halftijdse baan bij Het 

Journaal. Aan geen van beide jobs 

beleefde ik zoveel plezier als destijds 

bij Urgent.fm. Ik ben gestopt bij Stu-

dio Brussel en ben twee jaar gele-

den overgestapt van Het Journaal 

naar Karrewiet. Dat is nieuws op 

kinderformaat.” 

Hoe denk je terug aan de tijd bij 

Urgent.fm?

“Ik heb het hier heel erg naar mijn 

zin gehad. De sfeer zat echt goed 

en ik maakte op korte tijd veel vrien-

den. Die zie ik nu nog: muzikanten, 

dj’s, presentatoren, redacteurs …  

Ik heb een grote vriendenkring over-

gehouden aan Urgent.fm.” 

Wim oosterlinck
Is radiopresentator zijn een 

uitgekomen kinderdroom?

“Ik had geen concrete ambities in 

die richting. Na mijn studies Filoso-

fie aan de Universiteit Gent heb ik 

Woordkunst gevolgd aan het Con-

servatorium. Tijdens die opleiding 

kreeg ik regelmatig te horen dat 

ik een radiostem heb. Zelf vond ik 

mijn stem en accent verschrikkelijk, 

maar toen iemand me een tip gaf 

“Hard werken en continu verbeteren is 
de boodschap”

Wim oosterlinck
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fouten te maken. Dat kan elders 

niet. Het is echte radio, het komt 

op antenne, maar in mijn tijd waren 

er nauwelijks luisteraars. Als het 

verkeerd liep, was dat geen ramp, 

maar je leerde wel bijsturen op die 

manier. Dat vind ik er zo geweldig 

aan. Hier en bij Radio 2 heb ik leren 

babbelen, samenwerken en om-

gaan met mensen.”

Is Urgent.fm een kweekvijver 

voor radiotalent? 

“Absoluut. Maar dan vooral als  

oefenterrein. Het is belangrijk dat 

mensen beseffen dat het niet vanzelf 

zal gaan omdat ze voor Urgent.fm 

werken. Naast talent moet je ook 

de wil hebben om bij te leren en 

jezelf continu te verbeteren. Hard 

werken is de boodschap. Ook be-

langrijk is een open houding. Bij de 

radio kan je nooit doen wat jou alle-

maal interesseert. Je moet nagaan 

wat jij voor de zender kunt beteke-

nen en niet omgekeerd.”

Is er veel veranderd in 15 jaar?

“Zeker. Wij zonden uit vanuit een 

kelder, zonder computers en met 

goedkoop materiaal. Nu gaat het 

er veel professioneler aan toe met 

steengoed materiaal en is er een 

concrete opleiding aan de zender 

verbonden. Dat is goed. Daar 

wordt iedereen beter van.”

Jonas Muylaert
Je bent amper vier jaar afge-

studeerd aan de Universiteit 

Gent en toch heb je ’t al  

tot sidekick in het Radio 1- 

programma De ochtend 

geschopt. Hoe heb je dat voor 

elkaar gekregen?
“Tijdens mijn jeugdjaren luisterde ik 

elke ochtend naar het programma 

Voor De Dag, de voorloper van De 

Ochtend. Het was mijn droom om 

voor de radio te werken en specifiek 

voor dat programma. Toen ik 17 

was, heb ik een mailtje gestuurd 

naar de producer om te vragen 

welk traject ik moest volgen om bij 

hem aan de slag te kunnen. Ger-

maanse Talen studeren en nadien 

een opleiding Journalistiek aan de 

Erasmushogeschool volgen, was 

zijn antwoord. Ik heb die raad opge-

volgd. Tijdens mijn journalistenop-

leiding heb ik een aantal maanden 

stage gedaan bij De Ochtend en 

even later kreeg ik een vervangings-

contract. Eerst was ik redacteur 

en reporter. Daarna viel ik af en toe 

in als presentator en nu ben ik de 

vaste sidekick van Lisbeth Imbo. Het 

is allemaal erg snel gegaan.”

Was presenteren op Urgent.fm 

je eerste radio-ervaring? 

“Ja. Ik wou de stiel al doende leren. 

Urgent.fm is daar ideaal voor.”

Wat heb je zoal gedaan bij de 

studentenradio?

“Het eerste jaar liep er een pro-

gramma Geen Commentaar. Dat 

was een actualiteitenmagazine 

zoals De Ochtend en Vandaag op 

Radio 1. Ik verzamelde een week 

lang nieuws, maakte reportages en 

op donderdag werd dat allemaal 

in een programma gegoten. Toen 

Geen Commentaar na een jaar 

werd afgevoerd, heb ik samen met 

iemand anders Solfège gemaakt 

en gepresenteerd. Urgent.fm 

kreeg subsidies om een program-

ma met klassieke muziek te maken 

en zocht nog iemand die daar zijn 

schouders wou onder zetten.” 

Heb je veel geleerd bij  

Urgent.fm?

“Vooral mijn angst om mensen te 

bellen en hen te interviewen ver-

dween dankzij Urgent.fm. Ik deins er 

nu niet voor terug om een minister 

te bellen. Ik heb ook leren denken 

in radiotaal. Een radioreportage 

maken doe je volgens een bepaald 

systeem. Ook het fungeren in een 

redactie en verantwoordelijkheid 

opnemen voor je programma, zijn 

zaken die ik hier heb opgestoken.”

Wat zijn de troeven van deze 

zender?

“De vrijheid die je krijgt om dingen 

uit te proberen. Grote zenders 

kunnen zich niet hetzelfde permit-

teren als Urgent.fm. Hier is een 

programma van en voor jongeren 

van allochtone origine bijvoorbeeld 

perfect mogelijk. Ook het feit dat 

veel gemotiveerde mensen samen 

goede radio willen maken, is een 

troef. Voor de luisteraars vind ik de 

diversiteit en het lokale karakter 

een voordeel. Je krijgt het cultuur-

aanbod in je eigen stad. Dat kan 

nooit bij een grote zender.”

“veel vrijheid om zaken uit te proberen”

Jonas Muylaert
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Kaat Mendonck 
Hoe ben je radiomaker 

geworden?

“Ik heb Communicatiewetenschap-

pen gestudeerd omdat ik absoluut 

iets wou doen bij de openbare om-

roep. Radio of televisie dat maakte 

niet uit. Na mijn opleiding ben ik 

begonnen bij Urgent.fm en Radio 

Bever land. Ik wou praktijkervaring 

voor ik naar de VRT stapte. Eerst las 

ik het nieuws, daarna presenteerde 

ik een liveprogramma met Break-

beat muziek en ik heb ook een klein 

beetje redactiewerk gedaan. Na 

Urgent.fm heb ik drie jaar voor tele-

visie gewerkt: Kanaal 3 (nu TV Oost, 

nvdr), AVS en Kanaal Z. Stuk voor 

stuk goede leerscholen waar je veel 

vrijheid krijgt en snel kunt groeien.”

Wanneer volgde dan de 

overstap naar de vRT?

“In de periode dat ik nog voor tv 

werkte, heb ik stemtests gedaan 

bij Studio Brussel en mijn attest 

gehaald. In 2004, vier jaar nadat ik 

afgestudeerd was aan de universi-

teit, kreeg ik een contract aangebo-

den. Ook bij de VRT ben ik begonnen 

als nieuwslezeres, maar dat was 

niets voor mij. Na het nieuws heb 

ik reportages gemaakt voor het 

cultuurprogramma Mekka en Lazy 

Sunday gepresenteerd. Heel leuk, 

maar na een paar jaar werd de 

site alsmaar belangrijker en had ik 

niet langer het gevoel dat ik voor de 

radio werkte. Ik verhuisde naar Lim-

burg en kreeg het voorstel om het 

ochtendprogramma te presenteren 

op Radio 2 regionaal. Dat heb ik 

gedaan tot eind vorig jaar. Nu werk 

ik terug in Brussel als tijdelijk mede-

werker van Cobra tv. Wat daarna 

volgt, is nog een vraagteken.”

Wat heeft je ervaring bij 

Urgent.fm je zoal bijgebracht? 

“Vooral de praktische kant van het 

radio maken en de spreekwoor-

delijke drempelvrees overwinnen. 

Urgent.fm had toen absoluut niet 

veel luisteraars, maar het voelde 

wel aan alsof er duizenden aan het 

luisteren waren doordat de setting 

klopte: we zaten achter een micro-

foon in een echte studio.” 

Is Urgent.fm veel veranderd ten 

opzichte van 10 jaar geleden? 

“Ja, er zijn hier op een woensdag-

middag een tiental mensen aan het 

werken. Bij ons waren er twee die-

hards die de zender draaiende hiel-

den overdag. De meesten kwamen 

pas ’s avonds aan, presenteerden 

hun programma en nadien waren 

ze weer weg. Het ziet er ook alle-

maal veel professioneler uit. Deze 

studio’s zouden evengoed die van 

de VRT kunnen zijn.” 

Waarin verschilt deze 

studentenradio van andere  

vrije radio’s?

“Urgent.fm is een radiozender 

waar allemaal jonge gemotiveerde 

mensen werken die het later willen 

maken bij de nationale zenders. 

Dat enthousiasme vind je door-

gaans niet bij andere vrije radio’s 

omdat de presentatoren het als 

een hobby beschouwen en geen 

echte radiocarrière ambiëren. Als 

je anderen heel bedreven bezig 

ziet, wil je zelf ook beter worden. Je 

leert van elkaar. Een andere troef 

is het feit dat je hier carte blanche 

krijgt. De meeste voorstellen wor-

den gewoon uitgetest. Daarom 

klinkt de zender ook zo jong.” 

Urgent.fm in samenwerking met  
het REC Radiocentrum

Urgent.fm is één van de 15 radiozenders die tot het netwerk van 

het REC behoren. Deze zenders, ook wel medialabs genoemd, zijn 

plaatsen waar jongeren uit heel Vlaanderen met diverse smaken en 

stijlen creatief aan de slag kunnen en zo hun radio- en mediadromen 

kunnen najagen. 

Het REC is het aanspreekpunt voor wie al actief bezig is of wil zijn 

met radio in Vlaanderen. De missie van het radiocentrum is kansen 

creëren voor en met radio en streven naar een divers radiolandschap. 

Naast de medialabs ondersteunen en begeleiden, staat het REC in 

voor educatie, informatie, onderzoek en mediaproductie.

Meer info op www.radiocentrum.be en www.urgent.fm

“Het voelde aan alsof we 
duizenden luisteraars hadden”

Kaat Mendonck
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Vrouwelijke  
studenten  

doen het beter

Aan de UGent is 57% van de eerstejaars studenten en 

60% van de afgestudeerden een vrouw. Vrouwen leg-

den er nochtans een lange weg af sinds Sidonie  

Verhelst er zich in 1882 als eerste vrouw inschreef. 

Drie UGent-alumni, Anne-Marie Van der Meersch,  

Annick Vandenbilcke en Sofie Veramme bestudeerden 

de eerste generaties Gentse studentes: hun afkomst, 

studiekeuze, traject en strijd om gelijke rechten. Daar-

voor onderzochten ze niet alleen de wetten en cijfers, 

maar interviewden ze tientallen vrouwelijke alumni van 

het eerste uur. 

Ter gelegenheid van de internationale vrouwendag op 

8 maart 2011 werden hun studies in een virtuele ten-

toonstelling herwerkt en aangevuld met nieuwe cijfers. 

Bezoek de tentoonstelling op www.UGentmemorie.be

Foto: nic vermeulen
Jules van Biesbroeck ‘Beauté, Force et Sagesse’
© SABAM Belgium 2011
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Voor zijn proefschrift ‘Interfering 

with quorum sensing as a novel 

strategy to combat bacterial in-

fections’ bond Gilles Brackman de 

strijd aan met bacteriële celcommu-

nicatie. Een twintigtal jaar geleden  

al – vrij recent naar medische 

maatstaven – werd ontdekt dat 

bacteriën met elkaar kunnen  

‘praten’. Door die voor de mens 

ongezonde communicaties te gaan 

blokkeren, kan worden voorkomen 

dat iemand ziek wordt, zo legt dr. 

Brackman uit: “Klassiek worden 

infecties behandeld met antibiotica, 

maar het grote probleem daarbij is 

de resistentie van diverse kiemen, 

waardoor antibiotica niet altijd 

werkzaam zijn. Daarom zijn er al-

ternatieve methodes nodig om die 

infecties te gaan bestrijden, en één 

mogelijkheid is de inhibitie of het 

blokkeren van die bacteriële com-

municatiesystemen.”

Die manier bestond nog niet?

“Toch wel. Er zijn reeds verschil-

lende inhibitoren ontwikkeld, maar 

het grote probleem is dat die inhibi-

toren vaak toxisch zijn, dus nihil toe-

pasbaar in de realiteit. Een ander 

probleem is dat ze vaak te weinig 

gekarakteriseerd zijn: men heeft bij-

voorbeeld totaal geen idee van de 

Negenproef met Gilles Brackman

Antibiotica halen we bij de apotheker, 

doorgaans tegen onze zin. Kakelvers 

doctorandus Gilles Brackman, zélf apo-

theker, wijdde zopas vier jaar van z’n 

jonge leven aan onderzoek dat bepaal-

de antibiotica voor een stuk overbodig 

moet maken. “Ik heb die kans onmiddel-

lijk gegrepen.”

Auteur: Sven Rammeloo | Foto: Nic Vermeulen

Gebeten door microben
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werkingsmechanismen. Met ons 

project hebben we nieuwe quorum  

sensing inhibitoren ontwikkeld én 

die volledig gekarakteriseerd. Een 

bijkomend pluspunt: onze com-

ponenten zijn niet toxisch in de 

concentraties die gebruikt zijn. Dat 

is iets volledig nieuw in vergelijking 

met de bestaande inhibitoren, en 

geeft aan dat ze in de realiteit kun-

nen worden gebruikt.”

In de realiteit, zoals?

“Wij hebben voornamelijk gewerkt 

met bacteriën die onder andere 

pulmonaire infecties bij mucovis-

cidosepatiënten veroorzaken. Die 

bacteriën zijn van zichzelf al vrij 

resistent tegen antibiotica. Nu, 

als we onze quorum sensing inhi-

bitor combineren met antibiotica, 

worden er duidelijk meer bacte-

riën afgedood dan louter met het 

antibioticum. Dat is slechts één 

voorbeeld. Ook bij de behandeling 

van verschillende andere infecties 

zagen we positieve effecten.”

Maar eer van hieruit een 

geneesmiddel ontwikkeld is, zijn 

we weer heel wat jaren verder.

“Klopt. Klinische testen kunnen we 

nu eenmaal niet meteen doen. We 

beschouwen het onderzoek als een 

proof of concept: het idee, de theo-

rie, was er al. Wij hebben bewezen 

dat de theorie toepasbaar zou kun-

nen zijn in de realiteit.”

Hoe kwam je ertoe om je hierin 

te verdiepen? 

“Het was een idee van mijn promo-

toren, professor Tom Coenye en 

professor Hans Nelis. Ze hebben 

me voor mijn doctoraat voorgesteld 

om op dit toch wel interessante on-

derwerp te werken. Ik heb die kans 

onmiddellijk gegrepen. Ik had hier 

ook mijn thesis gedaan en besefte 

toen dat ik heel graag microbiolo-

gisch onderzoek deed. Al van toen 

ik klein was trouwens, was ik bezig 

met alles onder een microscoop 

te bekijken: ik denk dat ik toen ik 

zeven jaar was een microscoop 

aan Sinterklaas heb gevraagd; één 

van mijn vroegste herinneringen. 

De interesse voor wetenschap in 

het algemeen was er dus al zeer 

vroeg. Microben, dat zijn voor mij 

nog altijd verbazingwekkende din-

gen: hun aanpassingsvermogen is 

bijvoorbeeld enorm. Als je ziet hoe 

zoiets relatiefs simpel en klein zoiets 

groots als een mens kan vloeren. 

Dat fascineert me mateloos.” 

ook geen demotiverende 

hindernissen tegengekomen in 

die vier jaar onderzoek?

“Dat is heel goed meegevallen. 

Soms zijn er componenten die uit-

eindelijk niet volgens de hypothese 

blijken te werken, maar ook uit die 

tegenslagen leer je. Dan ga je zoe-

ken hoe het wél werkt.”

Hoe zijn de maanden die aan je 

jury voorafgingen verlopen?

“Die bestonden uiteraard voorna-

melijk uit schrijven, en dat verliep 

gelukkig vlot. Ik ben niet iemand die 

snel zenuwachtig wordt. Gezonde 

stress is er wel altijd, hoewel ik 

moet toegeven dat ik voor mijn ge-

sloten verdediging zenuwachtiger 

was dan voor eender welk examen. 

Maar op het moment zelf vond ik 

het zelfs leuk: de juryleden hadden 

zich duidelijk in mijn werk verdiept, 

en de vragen waren heel relevant 

en leverden voer voor discussie. Ik 

heb er zelfs een paar interessante 

ideeën opgedaan.” 

voerde je die discussie in het 

nederlands? 

“In het Engels, want er was een 

jurylid uit Zwitserland bij. Maar dat 

was geen probleem. Uiteindelijk 

was mijn proefschrift ook in het 

Engels opgesteld, en de weten-

schappelijke literatuur is ook in het 

Engels. Het is soms moeilijker om 

voor bepaalde woorden een Neder-

landse vertaling te vinden, hoewel 

mijn open verdediging wel in het 

Nederlands was. Op congressen is 

de voertaal trouwens sowieso En-

gels. Ik heb er zelf een aantal pre-

sentaties gedaan, wat toch altijd 

een meerwaarde oplevert. Door 

de vragen die je krijgt, doe je weer 

ideeën op en leer je waar andere 

onderzoekers mee bezig zijn.”

Is doctoreren financieel ook 

voldoende gunstig?

“In België valt dat goed mee. Ik 

heb mijn doctoraat met een IWT-

beurs (agentschap voor Innovatie 

door Wetenschap en Technolo-

gie, nvdr.) behaald. Maar als ik 

luister naar doctoraatstudenten 

in het buitenland… In Duitsland bij-

voorbeeld is het financieel minder 

gunstig om te doctoreren. In België 

mogen we niet klagen, integendeel. 

Maar je hebt ook andere steun 

nodig, van familie en vrienden, en 

ook die heb ik zeker voldoende ge-

kregen. Zonder hen was het toch 

veel moeilijker geweest. Je gedach-

ten verzetten, of dat ze gewoon al 

interesse tonen, vragen hoe het is. 

Dat betekende al veel voor mij. Een 

dankwoordje is hier zeker op zijn 

plaats, ook voor mijn promotoren 

en collega’s.”

Beschouw je dit werk nu als een 

afgesloten hoofdstuk?

“Wel, ik zou heel graag verder on-

derzoek doen, maar of dat op de-

zelfde plek zal zijn, dat hangt af van 

de postdoc-beurs die momenteel in 

aanvraag is. Nog even afwachten, 

dus. Er is nog heel veel onderzoek 

in dit veld te verrichten, en als het 

even kan, wil ik me daar de rest 

van mijn leven op toeleggen.” 

Info p 
Dr. Apr. Gilles Brackman 
Vakgroep Farmaceutische 
Analyse
Tel. 09 264 80 93 
Gilles.Brackman@UGent.be

In ieder nummer bekijken we in de Negenproef 

het werk en de toekomstplannen van een 

doctorandus/a.
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Bijna 25 jaar al vinden afgestudeer-

den uit verschillende richtingen vlot 

hun weg naar MTB. “Germanisten, 

romanisten, communicatieweten-

schappers, juristen, economen, 

psychologen, sociologen, noem 

maar op. Het doel van deze oplei-

ding is om hen klaar te stomen 

voor de reali teit van het bedrijfs-

leven. Tijdens hoorcolleges en 

loop van het jaar tot een goed einde 

moeten brengen. Zo werken ze in 

groep met de hulp van een specia-

list een website uit of bedenken ze 

een marketingcommunicatieplan 

voor een bedrijf. We zorgen altijd 

voor een evenwichtige mix van 

studenten met verschillende oplei-

dingen. Die diversiteit van methodes 

en inzichten levert een goede wissel-

werking op binnen elke groep.”

levensechte projecten
De inbreng van het bedrijfsleven valt 

nauwelijks te onderschatten. MTB 

is dan ook een erg praktijkgerichte 

opleiding: de studenten staan al met 

één been op de arbeidsmarkt. “Het 

is de bedoeling om onze studenten 

zo veel mogelijk praktijkkennis bij te 

brengen, op verschillende manieren. 

Enerzijds zijn er de gastcolleges 

door communicatieprofessionals 

en de bedrijfsbezoeken. Maar het 

allerbelangrijkst zijn de grote onder-

zoeksprojecten en de bedrijfsstage.” 

Die onderzoeksprojecten voeren de 

studenten in teams uit in opdracht 

van een bedrijf. “Aan het begin van 

praktijkopdrachten brengen we 

hen alle aspecten van strategische 

communicatie bij: marketingcom-

municatie, corporate communica-

tie, arbeidsmarktcommunicatie, 

technische communicatie, interne 

communicatie, crisiscommunica-

tie, …”, legt coördinator Tom Bruyer 

uit. Vóór het academiejaar vindt 

een selectieproef plaats, om te 

peilen naar de motivatie en de ken-

nis van het Frans en Engels van de 

studenten. “Op basis daarvan delen 

we de studenten in taalmodules in. 

De meeste lessen zijn in het Neder-

lands, maar ook Frans en Engels zijn 

belangrijk én verplicht. Spaans en 

Duits zijn dan weer keuzevakken.”

Stevige basis
Tijdens het eerste semester krijgen 

de studenten een stevige theoreti-

sche basis, afgestemd op hun ba-

sisopleiding. Met andere woorden: 

meer economie en recht voor men-

sen met een talendiploma, meer 

talen voor economen en andere 

studenten. “Die kennis komt goed 

van pas bij de projecten die ze in de 

Met je masterdiploma eindelijk op zak 

sta je voor de keuze: verder studeren 

of werk zoeken? Dankzij de aanvullende 

opleiding Meertalige Bedrijfscommuni-

catie (MTB) hoef je niet te kiezen.  

Deze master na master slaat de brug 

tussen de theorie en de arbeidsmarkt, 

en laat studenten al volop proeven van 

het bedrijfsleven.

Auteur: Michiel Rombaut | Foto: Nic Vermeulen

MTB slaat brug  
tussen universiteit  

en bedrijfsleven
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het jaar krijgen ze een briefing van 

hun opdrachtgever. Hun bevindin-

gen stellen ze na de paasvakantie 

voor aan het bedrijf. De studenten 

krijgen hulp van communicatie-

specialisten bij bijv. de verwerking 

van de resultaten of het opstel-

len van enquêtes. Maar eigenlijk 

moeten ze zich zo veel mogelijk 

zelf uit de slag trekken: contacten 

leggen, vergaderingen bijwonen, … 

Zo simuleren we een levensechte 

werksituatie. Het netwerk dat ze zo 

opbouwen, komt later van pas. We 

werken al jaren nauw samen met 

het bedrijfsleven en doorgaans is 

men erg te spreken over de kwali-

teit van de resultaten (zie ‘Commu-

nicatie stationsproject kan beter’).” 

Na het onderzoeksproject volgt 

een bedrijfsstage van doorgaans 

een zestal weken. “Maar we raden 

studenten aan om langer te blijven. 

Zo vergroot de kans dat ze daar 

aan de slag kunnen, wat regelmatig 

gebeurt. De stage is eigenlijk de 

bekroning van de opleiding en geeft 

hen een voorsprong op andere pas 

afgestudeerde sollicitanten.” Na de 

stage schrijven de studenten een 

verslag en een onderzoekspaper, in 

het Frans of Engels.

professioneel netwerk
In de loop der jaren is een nauwe 

band ontstaan tussen MTB en het 

bedrijfsleven. “Sommige opdracht-

gevers kennen we natuurlijk al wat 

beter dan andere. Ik denk bijv. aan 

Delhaize, VMMa, DDB, Arcelor-

Mittal, Umicore, Stad Gent, … Daar 

kunnen we altijd terecht voor een 

bedrijfsbezoek. Daarnaast is de 

inbreng van externe communicatie-

consultants, zoals Ine Mariën & 

Company (zie ‘MTB is talentvijver 

met kwaliteitsgarantie’), Porter 

Novelli, Akkanto, Interel, Whyte, … 

van grote waarde.” Dankzij deze 

wisselwerking ontstaat een echte 

win-winsituatie: de studenten krijgen 

praktijkkennis voorgeschoteld door 

ervaren experts en de bedrijven zelf 

staan in de kijker en krijgen gratis 

reclame. “We merken bovendien 

dat nogal wat oud-studenten bij 

communicatiebureaus en -diensten 

aan de slag gaan. Zo kunnen we 

een uitgebreid netwerk opbouwen 

in de bedrijfswereld. En dat is niet te 

onderschatten: MTB krijgt een gro-

tere uitstraling en de kwaliteit van 

de opleiding stijgt verder. Bovendien 

geven die oud-studenten met plezier 

hun waardevolle ervaring door aan 

de huidige lichting tijdens de jaar-

lijkse panelavond in november.” 

“Communicatie stations project kan beter”
Je kunt er niet naast kijken: het station Gent Sint-Pieters ondergaat op dit moment 

een ingrijpende transformatie. Veel mensen – omwonenden, handelaars, pendelaars 

en scholieren – voelen de impact van dit monsterproject. Daarom vroegen de Stad 
Gent en De Lijn Oost-Vlaanderen aan MTB om de communicatie over het project tus-

sentijds door te lichten. Tijdens het academiejaar 2010-11 nam een team van acht 

studenten talloze enquêtes af (online, face-to-face). Wat weet je over het project en 

wat vind je ervan? Ben je tevreden over de communicatie? Worden de juiste com-

municatiekanalen gebruikt om alle partijen goed te informeren? Op deze en andere 

vragen zocht het team een antwoord. Tom Bruyer: “Bleek dat de communicatie niet 

altijd optimaal was afgestemd op de afzonderlijke doelgroepen. De studenten stelden 

daarom enkele concrete aanbevelingen voor. En die vielen in goede aarde bij de op-

drachtgevers. Volgend jaar komt er zelfs een vervolgonderzoek.”

“MTB is talentvijver  
met  kwaliteitsgarantie”

Ine Mariën & Company, specialist in strategisch communicatie-

management, is een trouwe partner van MTB. Ine Mariën: “We 

geven een aantal gastcolleges rond communicatiecases en heb-

ben al heel wat klanten aangeraden om een onderzoeksproject 

door MTB-studenten te laten uitvoeren. Ik denk bijvoorbeeld aan 

Mars Belgium, Siemens, Delhaize, Klara, … De wisselwerking met 

de opleiding verloopt heel vlot en komt beide partijen ten goede. 

Wij proberen passie voor het vak over te brengen op jonge men-

sen. En met hun frisse, nieuwe ideeën houden de studenten ons 

voortdurend scherp.” Kan de samenwerking nog beter? “Zeker. Het 

bedrijfsleven vraagt ook om een nog nauwere samenwerking. Een 

externe adviesraad met topmensen uit het bedrijfsleven zou be-

slist een verrijking zijn voor MTB. Zo houdt de opleiding de vinger 

nog steviger aan de pols. Meer netwerkmomenten met onderne-

mers kunnen ook heel wat teweeg brengen. Want voor bedrijven 

die jonge communicatiemedewerkers aanwerven, is MTB zowat de 

enige ‘talentvijver’ met een kwaliteitsgarantie.”
Info p
www.mtb.UGent.be

Info p 
Tom Bruyer
Coördinator Meertalige 
Bedrijfscommunicatie
Tel. 09 264 40 50
Tom.Bruyer@UGent.be
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De Universiteit Gent trekt veel 

studenten en gastprofessoren uit 

het buitenland aan. “Vaak komen 

ze naar hier in de periode waarin 

ook Belgische studenten een kot 

zoeken. Voor buitenlanders is het 

moeilijk iets te vinden. Ze kennen 

de taal niet, ze zijn niet vertrouwd 

met de huurprijzen, ze moeten zich 

een weg zoeken in een onbekende 

stad enzovoort. Bovendien willen 

niet alle huiseigenaars aan buiten-

landers verhuren”, zegt Marianne 

Martens, hoofd van de afdeling 

Huisvesting. Nu zijn er in de homes 

420 kamers voor internationale 

studenten en gasten voorbehou-

den. Daarnaast huurt onze univer-

siteit nog 165 kamers op de priva-

te woningmarkt. De UGent betaalt 

dan op voorhand het huurgeld en 

de waarborg. Want voor huiseige-

naars is het weinig aantrekkelijk 

om geregeld nieuwe huurders te 

moeten zoeken. Internationale 

gasten blijven vaak maar voor een 

korte periode in Gent. Soms is dat 

een semester, bij andere oplei-

denten vindt binnen de week een 

kot. Dat bleek uit een bevraging bij 

zowat 10.000 studenten. Dus dat 

valt nog vrij goed mee. Bovendien 

lopen er nu ook heel wat inves-

teringsprogramma’s voor meer 

studentenkamers, dus over ruim 

twee tot drie jaar zal er wellicht 

terug een evenwicht zijn”, voorspelt 

Marianne Martens. 

In de nieuwe homes aan de  

Kantienberg heeft elke kamer een 

eigen sanitaire cel met een douche, 

toilet en lavabo. Er zijn verschil-

lende keukens voor gemeenschap-

pelijk gebruik. En net als in andere 

studentenhomes, zijn er ook was-

salons. Bij de 656 wooneenheden 

zijn er ook 104 studio’s waar 

vooral gastdocenten of doctoraats-

studenten terechtkunnen. Van de 

656 wooneenheden zullen er begin 

volgend academiejaar 420 ge-

bruiksklaar zijn, in drie blokken.

online aanvragen 
Francis Ascoop legt zich binnen de 

afdeling Huisvesting, samen met zijn 

collega Myriam Van den Branden, 

toe op het opvangen van internatio-

nale studenten en gasten. De doel-

groep bestaat uit drie segmenten. 

Er zijn de uitwisselingsstudenten 

van bijvoorbeeld het programma 

Erasmus Mundus Action II. Ook zijn 

er degree-studenten die hier een di-

ploma willen behalen. En een derde 

groep zijn doctoraatsstudenten en 

internationale gasten. 

Het voorbije jaar organiseerde 

Francis Ascoop een bevraging bij 

dingen loopt dat bijvoorbeeld van 

april tot juli. In veel gevallen gaat 

het om gasten die terechtkomen 

in ingenieursrichtingen of weten-

schappelijke opleidingen. Ook aan 

andere faculteiten zijn er geregeld 

buitenlandse gasten, maar in min-

dere mate. 

nieuwe site
De Universiteit Gent wil de huisves-

ting van internationale studenten 

en gasten nu enigszins over een 

andere boeg gooien. “In de nieuwe 

studentenhomes aan de Kantien-

berg zullen er in totaal 656 woon-

eenheden zijn voor hen, dus de 

capaciteit wordt groter. Dat bete-

kent dat er in de andere homes 

plaatsen zullen vrijkomen voor Bel-

gische studenten, wat een goede 

zaak is. Vaak wordt geopperd dat 

er in Gent een groot tekort is aan 

studentenkamers. Toch moeten 

we dit wat corrigeren. Het is inder-

daad zo dat het aantal studenten 

veel sterker toenam dan het aantal 

kamers. Maar het gros van de stu-

Internationale studenten en gasten zullen vanaf volgend academie-

jaar aan de UGent onderdak krijgen in de gloednieuwe homes aan de 

Kantienberg. Daardoor komen er in de andere studentenverblijven 

extra plaatsen vrij. Voor de medewerkers van de UGent was er een 

informatie moment, want ook het aanvraagsysteem wijzigde. 

Auteur: Hilde Pauwels | Foto: Nic Vermeulen

Meer opvang  
voor internationale 

studenten en gasten
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verschillende stakeholders van 

de universiteit. Er liepen ongeveer 

250 antwoorden binnen. De re-

sultaten werden vertaald in een 

aantal richtlijnen. “Uit de enquête 

bleek in de eerste plaats dat er een 

nood was aan meer kamers voor 

internationale studenten en gas-

ten, wat we met de nieuwe homes 

aan de Kantienberg kunnen op-

vangen. Vooral voor internationale 

doctoraatsstudenten en gasten 

bleek er een tekort. Voor hen was 

er een aanbod van 25 woningen, 

maar dat bleek veel te weinig. Het 

gaat om wetenschappers die vaak 

slechts enkele weken of maanden 

onderzoekswerk verrichten en 

daardoor moeilijk iets op de private 

markt vinden. Maar ook voor lan-

gere verblijven bleek het opportuun 

extra inspanningen te doen.” 

Een tweede richtlijn was het ont-

wikkelen van nieuwe applicaties 

die dienen om een kamer aan te 

vragen. Belgische studenten kun-

nen zich al enkele jaren online 

inschrijven, wat minder papierwerk 

vergt. Sinds 1 mei 2011 is dit nu 

ook voor internationale studenten 

en gasten mogelijk. “Dit impliceert 

ook dat we moeten weten of de 

kandidaten in aanmerking komen 

voor een studentenhome. Het 

personeel van de UGent dat met 

deze doelgroep werkt, kreeg begin 

mei uitleg over het nieuwe systeem 

en de nieuwe mogelijkheden. Zij 

vervullen immers een belangrijke 

brugfunctie om informatie door te 

geven”, zegt Francis Ascoop. 

Een derde richtlijn is het verfijnen 

van de prioriteiten. Vanaf volgend 

academiejaar zal het prioriteiten-

beleid zich niet langer beperken tot 

voorrang geven aan specifieke op-

leidingen maar zal men in tweede 

instantie ook rekening houden met 

de meest kwetsbare groepen, 

zoals wie hier maar een korte pe-

riode verblijft. Ook wie niet uit de 

EU komt, krijgt voorrang. Een Pool 

heeft het immers iets gemakkelij-

ker om een woonst te vinden dan 

iemand uit Afrika. 

Betere communicatie
De internationale studenten en 

gasten zullen dus op éénzelfde 

site te vinden zijn. De ervaring 

leert dat ze gemakkelijker elkaars 

gezelschap opzoeken, eerder dan 

contacten met Belgen te leggen. 

De spreiding was net bedoeld om 

de integratie te vergemakkelijken, 

maar dat blijkt niet zo goed te 

werken. Wie uit het buitenland 

komt, maakt immers hetzelfde 

mee, zoals de kennismaking met 

een vreemde stad en een andere 

taal. Er zijn ook enkele praktische 

voordelen. “Vanuit logistiek oog-

punt is het gemakkelijker voor de 

universiteit om alles goed op te 

volgen wanneer iedereen op de-

zelfde site woont. Het doorstromen 

van informatie zal veel gerichter 

kunnen gebeuren. Ook afspraken 

omtrent het onderhoud van de ac-

commodatie zullen beter verlopen”, 

aldus Francis Ascoop. Omdat er 

een mengelmoes van culturen zal 

samenleven, wordt ook aandacht 

gegeven aan het maken van goede 

afspraken. Het is belangrijk om res-

pect voor elkaar op te brengen en 

de leefbaarheid te bewaken. 

De huurprijs voor een kamer ligt 

nog niet exact vast, maar zal onge-

veer rond 350 euro schommelen. 

In de zomermaanden is er veel leeg-

stand, maar de kamers dienen dan 

voor logies tijdens zomer cursussen 

of congressen. De afdeling Huisves-

ting probeert op die manier zo veel 

mogelijk leegstand te vermijden. 

Info p 
Afdeling Huisvesting
p Marianne Martens
 Tel. 09 264 71 08
 Marianne.Martens@UGent.be
p Francis Ascoop
 Tel. 09 264 71 32
 Francis.Ascoop@UGent.be
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“Een alumnivereniging is niet al-

leen goed voor de alumni, ook 

de universiteit en de opleiding in 

kwestie hebben er baat bij”, vertelt 

Vicky De Windt. “Via de vereniging 

komen zij namelijk te weten hoe 

het haar studenten na hun studies 

verging. In welke sectoren komen 

zijn terecht? Welke beroepen zijn 

opvallend populair? Voor de oud-

studenten zelf is een alumniver-

eniging een netwerkplatform om 

professionele en privécontacten te 

leggen. Daarnaast is het natuurlijk 

ook leuk om elkaar terug te zien en 

herinneringen op te halen.”

was. De lezing van Perceval kon 

bovendien op veel bijval rekenen bij 

het publiek. In plaats van die op een 

klassieke manier aan te pakken, 

slaagde hij erin het publiek er echt 

bij te betrekken. Hij maakte gebruik 

van beeldmateriaal en slaagde er 

zelfs in professor Martin Valcke op 

het podium te krijgen en een stukje 

te laten zingen. Op de receptie ach-

teraf hoorden we veel goedkeuren-

de opmerkingen. In het najaar van 

2011 volgt een tweede activiteit, 

maar wat we precies gaan doen is 

momenteel nog niet duidelijk.”

“We zijn een jonge vereniging en 

hebben nog veel ruimte om te 

groeien. Geïnteresseerde alumni 

kunnen zich zeer eenvoudig in-

schrijven via onze website. Daar 

vinden ze een pagina waarop ze 

zich kunnen registreren. Iedereen 

is welkom, de enige voorwaarde is 

een diploma Pedagogische Weten-

schappen of Sociaal Werk aan de 

Universiteit Gent”, lacht ze. 

“GALOP werd vijf jaar geleden 

opgericht maar was ondertussen 

onopgemerkt ingedommeld. Vorig 

jaar ontstond het idee die vereni-

ging nieuw leven in te blazen. We 

richtten een nieuwe stuurgroep op 

en sloten een overeenkomst met 

de Universiteit Gent die ons toelaat 

gebruik te maken van de centrale 

alumnidatabank. Die houdt sinds 

1978 de gegevens van alle oud-

UGent’ers bij. Dat liet ons toe om 

mensen uit onze opleiding aan te 

schrijven. We kregen structurele 

financiële steun van de universiteit 

en een startbudget van de faculteit 

om een startevenement te orga-

niseren. We wilden dat iedereen 

zich aangesproken zou voelen door 

die eerste activiteit. Omdat GALOP 

een vereniging voor alumni uit de 

Pedagogische Wetenschappen 

en Sociaal Werk is, levert dat een 

divers publiek op. Daarom kozen 

we als thema ‘kunst en pedagogiek’ 

en kwamen we uit bij theatermaker 

Stefan Perceval als spreker. Hij 

organiseerde de voorbije jaren een 

aantal kunsteducatieve projecten 

in het technisch en het beroeps-

onderwijs en leek ons dus een idea-

le gast. Wij hadden aanvankelijk 

gehoopt op zo’n 100 inschrijvingen. 

We haalden er 120, waarmee het 

startevenement voor ons geslaagd 

Info p 
GALOP 
Vicky De Windt 
Tel. 09 264 94 20
Vicky.DeWindt@UGent.be

Wil je ook een alumnivereniging opstarten? Hoe begin je eraan en  

op wie of wat kan je een beroep doen? Neem contact op met  

alumni@UGent.be (tel. 09 264 82 77) en maak kennis met de centrale 

alumni databank van de UGent.

Alumnivereniging 
neemt vliegende start

Sinds eind maart 2011 herleeft 

alumni vereniging GALOP, de Gentse 

Alumni Opleiding Pedagogische Weten-

schappen en Sociaal Werk, aan de 

Universiteit Gent. Enkele alumni bliezen 

de vereniging begin vorig jaar nieuw 

leven in en organiseerden op 29 maart 

2011 een startevenement. “We zitten 

ondertussen aan meer dan 400 leden 

en daar komen er nog elke dag bij”, 

zegt Vicky De Windt, voorzitster van 

GALOP, enthousiast.

Auteur: Stéphanie Poelman
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Waarom koos je voor rechten?

“Met de opleiding kun je heel veel 

kanten uit. Het boeide me hoe je 

een argumentatie kunt opbouwen. 

Ik kwam daarna in de financiële 

wereld terecht en met pakweg Bel-

gisch strafrecht was ik niet zo ge-

holpen. Wel leerde ik een denkwijze 

op te bouwen en dat is heel zinvol. 

Elke universiteit geeft een zekere 

spirit mee. Aan de UGent was dat 

een ruim denken, het openlaten 

van alle kansen en er echt voor 

gaan. Het is een fantastische uni-

versiteit. Ik werk nu in Amsterdam 

en Londen, reis voor de job ook 

veel. Maar in Gent wil ik toch graag 

een kleine pied-à-terre kopen.”

Hoe kwam je in de financiële 

wereld terecht?

“Ik ging aan de slag als trainee bij 

Fortis. Als je van de universiteit 

komt, weet je niet goed wat alle 

mogelijkheden bij een bank zijn. Mijn 

mentor bood me de kans bij Global 

Markets, de beursvloer binnen de 

bank. De eerste dag was ongeloof-

lijk. De medewerkers hadden vier 

beeldschermen voor hun neus, er 

over een bedrag dat we beleggen 

volgens een vastgelegde strategie.”

valt het mee om als jonge 

vrouw in deze wereld 

geaccepteerd te worden?

“Het is natuurlijk nodig om van je te 

kunnen afbijten. Veel vrouwen voor 

mij hebben baanbrekend werk ge-

daan. Zij kregen het pakken zwaar-

der te verduren. De jongere ge-

neratie maakt er geen punt meer 

van. Soms tref je nog iemand met 

de tijdsgeest van vroeger, maar 

dat zijn echt wel uitzonderingen.”

Je haalde de top 100 van 

Financial news. Was je 

verrast?

“Zeker, vooral omdat het doorgaans 

om oudere genomineerden gaat. 

Verschillende factoren spelen een 

rol. Een fonds managen doe je niet 

alleen, het is teamwork. Door mijn 

reizen kon ik een internationaal net-

werk opbouwen. Als je het dan goed 

doet, circuleert je naam ook sneller. 

En er is ook mijn jonge leeftijd en de 

verantwoordelijkheid die ik draag. Ik 

ben heel blij met de erkenning.” 

rinkelden overal telefoons. Naast mij 

had ik twee oudere collega’s met 

veel ervaring. Zij hebben me echt 

goed op weg geholpen. Markterva-

ring betekent zoveel meer dan wan-

neer je alles uit boeken moet halen.”

Wat boeit je in die wereld?

“Alles is met elkaar verweven. Het 

is heel boeiend om dat te proberen 

doorgronden. Een bepaald shock-

effect op een beurs kan veel teweeg-

brengen. Elke dag gebeurt er iets 

nieuws. Ook de menselijke factor 

speelt een rol: het gaat om kopen en 

verkopen en iedereen heeft daarbij 

een eigen doel voor ogen. Ik focus nu 

vooral op ontwikkelende landen zoals 

Thailand of Indonesië. Daar hebben 

bijvoorbeeld de voedselprijzen een in-

vloed op de onrust in de samenleving 

en dat heeft dan o.a. weer gevolgen 

op de export en de volatileit van hun 

financiële markten.” 

Je bent portfolio manager.  

Wat betekent dat precies?

“We beheren valutafondsen waar 

klanten op kunnen inleggen volgens 

een strategie. Zo beschikken we 

Jill Rootsaert (29) is een alumna van de Universiteit Gent. Ze stu-

deerde in 2005 af aan de faculteit Rechtsgeleerdheid, optie Econo-

misch en Financieel Recht. Pijlsnel maakte ze carrière in de finan-

ciële wereld. Die begon bij Fortis in Amsterdam, nu werkt ze voor 

de inter nationale groep Henderson Global Investors. En ze haalde 

de top 100 van Financial News, een longlist van beloftevol talent. 

Auteur: Hilde Pauwels

Alumnus Jill Rootsaert 
scoort in de financiële wereld

“Fantastische spirit  
aan de UGent”

Info p 
Jill Rootsaert  
Portfolio Manager | Currency  
Henderson Global Investors
jill.rootsaert@henderson.com
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Agenda
p CHEMISCHE opEnDEURDAG
Op zondag 22 mei 2011 vindt de Opendeurdag 

van de Chemie plaats onder het motto It’s all about 

chemistry!. Je kan daarvoor terecht in de gebouwen 

van de opleiding Chemie van de Universiteit Gent, in 

het Sterrecomplex aan de Krijgslaan 281. Tijdens 

rondleidingen en demonstraties in de verschillende 

onderzoeksgroepen leer je alles over macromoleculen 

en nanodeeltjes. Daarnaast kan je ook opstellingen in 

werking bezichtigen. In het Doechemiecentrum ten 

slotte kan je ook zelf aan de slag gaan of genieten 

van een chemieshow. 

Meer informatie vind je op de website 

www.doechemie.UGent.be.

p UGEnT opEnT  
CEnTRUM vooR TURKSE STUDIES

Het Centrum voor Turkse Studies opent op 31 mei 

2011 zijn deuren met een academische openings-

zitting.	Daarop	zal	onder	Murat	Ersavcı,	de	Turkse	 

ambassadeur in België, aan het woord komen. Het 

Centrum zal dienst doen als forum en expertisecen-

trum op het vlak van onderzoek, onderwijs en cultu-

reel-maatschappelijke dienstverlening omtrent Turkse 

Studies. De sprekers tijdens de openingszitting stellen 

de lokale, nationale en internationale context voor 

waarin dat zal gebeuren.

Openingszitting Centrum voor Turkse Studies, 

31 mei 2011, 16 uur, refter Het Pand, Onderbergen 1, Gent.

p vIJFDE HAppy HoUR
Op dinsdag 21 juni organiseert de UGent al voor de 

vijfde keer het Happy UGent Hour. Tussen 16.30 uur 

en 19 uur zijn alle medewerkers welkom in het Ufo 

voor een informele ontmoeting, met een hapje en een 

drankje. Om praktische redenen is vooraf inschrijven 

noodzakelijk. De plaatsen zijn beperkt: meer dan 1.200 

deelnemers registreerden zich voor de vorige editie. 

Snel inschrijven is dus de boodschap! 

Happy UGent Hour

dinsdag 21 juni 2011 van 16.30 tot 19 uur

Ufo – Universiteitsforum

Sint-Pietersnieuwstraat 33-35

www.UGent.be/hugh (binnenkort kan je hier inschrijven)

p GRoEIT CHoColADE  
AAn DE BoMEn?

Tachtig kinderen tussen 9 en 12 jaar kunnen op  

zondag 29 mei 2011 proeven van het studentenleven 

aan de Kinderuniversiteit. Letterlijk welteverstaan, 

want ze komen die dag alles te weten over chocolade. 

Op het programma staan het hoorcollege Groeit 

chocolade aan de bomen? en drie verschillende work-

shops waaruit ze kunnen kiezen. Na afloop volgt een 

heuse proclamatie en krijgen de kinderen een diploma 

mee naar huis. Deze sessie is de tweede editie van de 

Kinderuniversiteit aan de UGent. Eerder vond al  

Sterren en Planeten plaats. 

Meer informatie vind je op www.kinderuniversiteit.be. 
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NTGent en 
de Gentse Feesten 2011

Dimitri Verhulst 
& Marijke Pinoy
Ginds, tussen de netels
In de serres van de Plantentuin van de Gentse universiteit 
laten auteur Dimitri Verhulst en theatermaakster Marijke Pinoy
zich na hun succesvolle samenwerking aan Yerma vraagt een 
toefeling opnieuw volop inspireren door Federico Garcia Lorca. 
Ze brengen een hartverscheurende tragedie waarin eros en 
thanatos vrij spel krijgen. Frederik Sioen en Pieter Jan De Smet
verzorgen de muziek; Oscar Van Rompay, Lien Wildemeersch,
Chris Thys, Marijke Pinoy, Marie Vinck, Sam Lowyck, 
Rik Verheye, Stef Aerts en Bart Hollanders acteren.
Vrijdag 15, za 16, zo 17, di 18, wo 20 en do 21 juli 
telkens om 21u00, en vr 22 juli om 15u00 
in de Plantentuin van de Universiteit Gent (bij het Citadelpark, 
hoek Emile Clauslaan/Ledeganckstraat)

Adriaan 
Van den Hoof
Doortocht
De nieuwe voorstelling 
van ras-entertainer 
Adriaan Van den Hoof 
trekt door het land. 
Welkom in de komische 
wereld van georgani-
seerde chaos!
Zondag 17 en 
maandag 18 juli 
om 20u30 in 
NTGent schouwburg

Raf 
Walschaerts
Zoon.
“Moederziel alleen speelt hij, 
maar Zoon is compleet.” 
— De Standaard
“Op de meest explosieve 
momenten grijpt Walschaerts 
naar zijn gitaar om de angst, 
de twijfel, het verdriet en de 
onrust van Zoon te verklanken 
en treft daarbij jong en oud 
recht in ’t hart.” — Knack
Woensdag 20 (16u30 + 19u30), 
do 21 en vr 22 juli om 19u30 
in NTGent schouwburg

Boek nu 
uw tickets 
voor het nieuwe 
theaterseizoen 
van NTGent

Vanaf woensdag 25 mei 
kunt u tickets en 
abonnementen kopen voor 
het nieuwe theaterseizoen 
van NTGent: 
64 theaterproducties, goed 
voor 200 voorstellingen in Gent. 
Surf naar www.ntgent.be 
en laat u verleiden.

www.
ntgent.
be

2011
20
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92

225
01
01

tekening: Wim Opbrouck
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Hotel Gravensteen
Jan Breydelstraat 35 · 9000 Ghent

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

HOTEL GRAVENSTEEN GHENT-RIVER-HOTEL HOTEL DE FLANDRE

info@hoteldeflandre.be
www.hoteldeflandre.be

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

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

Ghent-River-Hotel
Waaistraat 5 · 9000 Ghent

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

hotel@gravensteen.be
www.gravensteen.be

49 rooms

Unique Hotel in 
the city centre with business

and meeting facilities.

77 rooms

Trendy Hotel
in the city centre with business 

and meeting facilities.

47 rooms

Luxuious Boutique Hotel in 
the heart of town with meeting

facilities up to 350 people.

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

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



EXTRA 
INFOBEURS

Informatie en advies:
Adviescentrum voor Studenten
Sint-Pietersnieuwstraat 33 - 9000 Gent
T 09 331 00 31 - www.UGent.be/adviescentrum

Voor 
laatstejaars
secundair

doorlopend stands met 
informanten van alle 
bacheloropleidingen

10 - 12.30 u.
exacte, toegepaste en 
medische wetenschappen

Wiskunde
Fysica en sterrenkunde
Informatica
Chemie
Biologie
Biochemie en biotechnologie
Geologie
Geografie en geomatica
Burgerlijk ingenieur
Burgerlijk ingenieur-architect
Bio-ingenieur
Geneeskunde
Tandheelkunde
Biomedische wetenschappen
Lichamelijke opvoeding en 
bewegingswetenschappen
Revalidatiewetenschappen en 
kinesitherapie
Logopedie en audiologie
Diergeneeskunde
Farmacie
Economische wetenschappen
Toegepaste economische
wetenschappen
Handelsingenieur

13.30 - 16 u.
mens- en maatschappij- 
wetenschappen

Wijsbegeerte
Moraalwetenschappen
Geschiedenis
Kunstwetenschappen
Archeologie
Taal- en letterkunde: twee  talen
Oosterse talen en culturen
Oost-Europese talen en culturen
Afrikaanse talen en culturen
Rechten
Criminologie
Politieke wetenschappen
Communicatiewetenschappen
Sociologie
Psychologie
Pedagogische wetenschappen
Economische wetenschappen
Toegepaste economische 
wetenschappen
Handelsingenieur

Zaterdag 25 juni 2011 
Universiteitsforum (Ufo)
Sint-Pietersnieuwstraat 33, Gent
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juli » 1 - 15     augustus » 8 – 31
september » 1 – 23*
Sint-Pietersnieuwstraat 33 – Universiteitsforum (Ufo)
maandag tot en met vrijdag doorlopend van 10 u. tot 16 u.

* september is traditioneel de drukste maand wegens herinschrijvingen, buitenlandse  
  studenten, enz. » daardoor zijn langere wachtrijen mogelijk

INSCHRIJVING NIEUWE  STUDENTEN

AdvExtraInfobeurs2011_1.indd   1 29/04/11   09:23
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p Sophie Dutordoir: één brok energie
p UGent opent campus in Zuid-Korea
p Meer opvang voor internationale gasten

Urgent.fm schoolt 
talentvolle radiomakers

universiteit gent


