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“Talent moet durven” 
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Lid worden is trouwens eenvoudig:
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Edito
Talent aan de UGent

“Talent is een geschenk, het is wat je ermee doet wat telt.” Dat zijn  

de wijze woorden van alumnus Marc Coucke, stichter en CEO van het 

farmaceutisch bedrijf Omega Pharma.

Die attitude probeert onze universiteit haar studenten bij te brengen, 

door het kader te creëren waarin hun talent kan gedijen. Daarbij focust 

de UGent niet alleen op kwalitatief onderwijs, maar ook op kwalitatieve 

ondersteunende diensten. We zijn op dat vlak behoorlijk ambitieus, zoals 

het investeringsplan 2013-2018 bewijst. Dat voorziet in een investering 

van meer dan tien miljoen euro voor de aanpassing van bestaande, en 

de bouw van nieuwe eetgelegenheden. Maar ook voor de opvang van 

kinderen van UGent-personeelsleden staat meer dan één initiatief in  

de steigers. De directeur Studentenvoorzieningen licht in dit nummer  

uitgebreid de plannen toe.

Dat we met ons pedagogisch project een studenten- en onderzoekers-

populatie kweken die klaar staat om naar buiten te treden, bewijst dan 

weer de Vlaamse Scriptieprijs. Dit jaar vindt de uitreiking daarvan plaats 

in Gent – en dat komt mooi van pas. Want al vele jaren op rij levert onze 

universiteit het hoogste aantal inzenders en in zes van de elf edities 

sleepte een UGent-student ook de Scriptieprijs in de wacht.

Dat talent – en vooral de samenwerking van talenten, een ander  

adagium van Marc Coucke – soms tot bijzondere resultaten leidt, zal 

het CcASPAR-congres in december bewijzen. Het interuniversitaire en 

interdisciplinaire onderzoek naar de gevolgen van de klimaatverandering 

voor de ruimtelijke ordening in Vlaanderen, geleid door UGent-professor 

Georges Allaert, heeft onverwachte opportuniteiten blootgelegd. Als 

we als maatschappij daarop durven in te spelen, kunnen we de klimaat-

verandering misschien in ons voordeel aanwenden.

Prof. Paul Van Cauwenberge, rector

 

in dit nummer
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Doverboot
Het bronstijdperk  
komt tot leven p

CcASPAR:  
het doemdenken voorbij p 
Op 17 en 18 december wordt een congres gewijd 
aan het baanbrekende onderzoek naar Climate  
Change and Changes in Spatial Structures in  
Flanders. Dit strategische onderzoek o.l.v. prof. 
Georges Allaert focust op de opportuniteiten die 
de klimaatverandering biedt voor de ruimtelijke 
ordening in Vlaanderen.

Coverfoto © Magelaan | Shutterstock

©
 P

et
er

 v
an

 d
er

 P
la

et
se

n



ugent

 2

Marc Coucke wilde eigenlijk leraar wiskunde worden, ware het  

niet dat hij na zijn studies farmacie aan de UGent een verborgen  

ondernemerstalent ontdekte. “Talent hebben is een geschenk,  

maar er het maximum uit puren, dat is waar het op aan komt”,  

zegt de CEO van Omega Pharma. Stof voor een inspirerende lezing 

op 12 december, in de reeks Alumni Toptalent.

Auteur: Koen Lauwereyns | Fotograaf: Nic Vermeulen

Alumni Toptalent  
Marc Coucke 

van Omega Pharma
Talent hebben 

is een geschenk,  
durven moet 

je zelf doen
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gebruiken. Of je een talent hebt, 

daar heb je uiteindelijk weinig 

verdienste aan. Het maakt de ene 

mens ook niet waardevoller dan 

de andere. Ik heb evenveel respect 

voor een goede magazijnier als 

voor een goede manager, maar ik 

verlang van een magazijnier dat 

hij even hard zijn best doet om de 

beste magazijnier te worden, als 

ik van de manager verwacht dat 

hij er alles aan doet om een top-

manager te worden.”

“In een snel groeiend bedrijf als 

Omega Pharma is talentdetectie 

essentieel. Het komt er immers 

op aan om mensen te vinden die 

in staat zijn om mee te groeien. 

En daar merk je vaak het verschil 

tussen een talent en een toptalent. 

Normaliter kan je tijdens sollicita-

ties goed voorspellen in welke mate 

iemand geschikt is om een job uit 

te voeren, maar je kan zeer moeilijk 

voorzien of die persoon ook in staat 

zal zijn om drie stappen door te 

groeien. We hebben ooit iemand 

aangeworven die de eerste weken 

vlot contact had met de 35 landen 

waarmee we zaken deden. Maar 

na een maand bakte hij er niets 

meer van omdat hij de constante 

druk niet aankon. Je talent tonen 

is één zaak, maar je talent kunnen 

bestendigen en versterken in een 

veranderende werkomgeving, in 

relatie met je collega’s en met klan-

ten, is helemaal iets anders. Dat 

aspect heb je immers niet langer 

helemaal zelf in handen. Ik geloof 

daarom nogal in het Peterprinciple. 

Mensen komen vaak in een positie 

terecht waarin ze hun toptalent 

niet meer kunnen laten renderen, 

waardoor ze vaak zelfs contrapro-

ductief worden voor de groei van 

een organisatie. Het is menselijk 

lijk bezig, maar niet met de opbouw 

van een groot bedrijf.”

“De kentering is er gekomen toen 

we op bezoek gingen bij wat wel 

eens onze eerste grote klant kon 

worden, een West-Vlaamse groot-

handelaar van wie we hoopten dat 

hij geïnteresseerd zou zijn in onze 

eerste producten. De man vroeg 

of we onze producten ‘franco’ ver-

zonden. Daar hebben we toen ja op 

geantwoord maar die term deed mij 

hoogstens denken aan een Spaan-

se dictator. Pas achteraf hebben 

we opgezocht wat het betekende. 

Dat was het ogenblik dat ik besefte 

dat we van alles misten. Dat we bij-

voorbeeld de taal van marketingbu-

reaus, boekhouders en advocaten 

niet spraken. Dat het niet volstaat 

om een talent te hebben maar dat 

je ook de omgeving moest schep-

pen om dat talent tot zijn recht  

te laten komen. Ik heb mij meteen 

ingeschreven om ingangsexamen  

te doen bij Vlerick. “Wat voor apo-

theker hebben we hier?” was de 

eerste reactie van de jury, waarmee 

ze blijkbaar bedoelden dat ze  

managementtalent in mij zagen.”

“Dat jaar Vlerick is ongelofelijk nut-

tig geweest. Voordien stelde ik mij 

bij ‘actief’ en ‘passief’ niets meer 

voor dan termen die iets vertelden 

over de toestand waarin ik colleges 

volgde en waarin je mij tijdens mijn 

studententijd op café kon aantref-

fen. Maar na dat jaar begreep ik 

plots waar het als bedrijfsleider op 

aankwam. Een paar jaar later had ik 

100 miljoen Belgische frank schul-

den en kon ik mij bijgevolg met recht 

en rede ondernemer noemen.”

Het Peterprinciple
“Het zal wel in mijn christelijke op-

voeding zitten, vermoed ik, maar 

ik hou nogal van de parabel van 

de talenten. Een talent is zo een 

schaars goed dat we het onszelf 

en de maatschappij verplicht 

zijn om het zo goed mogelijk te 

 “Je moet een beetje geluk hebben 

met het talent dat je krijgt”, zegt de 

CEO van Omega Pharma. “Het had 

goed gekund dat ik een ongelofelijk 

talent had in karabijnschieten, maar 

dan had ik hoogstens om de vier 

jaar in de kijker gelopen. En had een 

vriend niet een paar dagen op mij 

ingepraat om mij te overhalen om 

samen met hem een bedrijfje op te 

starten, dan stond ik nu wellicht met 

al mijn ondernemingstalent met 

mijn weegschaal en mijn mortier 

poedertjes klaar te maken in de 

apotheek van mijn vader.”

Het heeft immers weinig ge-

scheeld of de man die zes maan-

den geleden voor 470 miljoen 

euro de Europese portefeuille van 

voorschriftvrije geneesmiddelen 

overnam van GlaxoSmithKline, had 

in het begin van de jaren 1980 

voor zekerheid gekozen. 

“De economische situatie was begin 

jaren ’80 vergelijkbaar met die van 

vandaag. Door de hoge werkloos-

heid leek het mij verstandig om 

farmacie te studeren, zodat ik op 

termijn de apotheek van mijn vader 

zou kunnen overnemen. Maar uit-

eindelijk ben ik in het diepe gespron-

gen en ben ik beginnen zwemmen.”

Managementtalent
Tijdens de eerste jaren van Omega 

Pharma deed niets vermoeden dat 

het bedrijf vandaag wereldwijd drie-

duizend medewerkers op de loon-

lijst zou hebben. “Ik was veel meer 

baas dan manager”, zegt Marc  

Coucke. “Had iemand van ons een 

idee om een nieuwe shampoo te  

ontwikkelen, dan hadden we die  

dag een innovatie gedaan. Gebeur-

de dat niet, dan was dat ook zo. We  

gingen stapje voor stapje vooruit, 

zonder veel visie of richting. Er was 

geen tijd om stil te staan bij wat 

we deden. Ik herinner mij wel dat ik 

een verschrikkelijke detailcijferaar 

was en dat ik uitkeek naar het 

ogenblik dat onze fax afgeschreven 

zou zijn. We waren met alles tege-

“Het volstaat niet om een talent 
te hebben, je moet ook de 
omgeving scheppen om dat tot 
zijn recht te laten komen.”
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nemen boeiend kan zijn. Vandaar 

dat ik mij graag associeer met heel 

verschillende dingen: van wielrennen 

tot Laura Lynn. Als voorzitter van 

de jury van Vlajo, het initiatief van 

de Vlaamse overheid om studenten 

aan te zetten tot ondernemen, hoop 

ik dat ik jonge mensen goesting kan 

geven om te ondernemen en initia-

tief te nemen. Want dat hebben we 

in dit land zeer hard nodig. Het beste 

dat ons land kan overkomen is dat er 

in elke sector een Omega Pharma 

komt bovendrijven. Wij zijn erin ge-

slaagd om in een zeer conservatieve 

en competitieve markt een bedrijf uit 

te bouwen waar men in Europa niet 

meer omheen kan. Dan moet dat 

ook lukken in andere sectoren. En 

nee, daarvoor is talent niet voldoen-

de, je moet ook eens een risico dur-

ven nemen. Ik heb mijzelf de eerste 

drie, vier jaar dat Omega Pharma 

bestond geen loon uitgekeerd. Ik 

woonde gelukkig nog thuis en moest 

het tot mijn 25ste doen met het zak-

geld dat ik van mijn moeder kreeg. 

Misschien moeten jonge mensen 

op dat vlak gewoon weer een beetje 

nonchalanter worden. Ik zie te veel 

businessplannen waar meteen heel 

veel aandacht wordt besteed aan 

het eigen loon.”

De kans dat Marc Coucke ooit 

nog zakgeld te kort komt, is klein. 

Onlangs ontdekte hij immers per 

abuis nog een onvermoed talent. 

In het kookprogramma Master-

chef kon hij sterrenchef Wout Bru 

tijdens de finale helemaal bekoren 

met zijn Burratamayonaise. Mocht 

het dus ooit fout gaan in de wereld 

van de voorschriftvrije geneesmid-

delen, verzorgings- en gezondheids-

producten… 

je niet door examens te blokken, 

maar het blijkt later wel essentieel 

in het bedrijfsleven.”

Een gezamenlijk doel
We zijn al lang aan het praten als 

voor het eerst een verwijzing naar 

het wielrennen valt. Als het over 

toptalent gaat, is de vergelijking 

met de atleet die op zijn fiets zware 

inspanningen levert om een top-

prestatie neer te zetten immers 

snel gemaakt. Bovendien is Omega 

Pharma al jarenlang hoofdsponsor 

van een profploeg die steevast de 

successen aan elkaar rijgt. 

“Ik gebruik het wielrennen niet al-

leen als metafoor om aan te tonen 

hoe essentieel het vinden van top-

talent is, of als voorbeeld van de 

inspanningen en de opofferingen 

die iemand moet maken om zijn 

talent te ontwikkelen. Het is ook 

een zeer duidelijk voorbeeld van 

hoe belangrijk het is om talenten te 

laten samenwerken voor een geza-

menlijk doel. Wat ben je met een 

wielerploeg van tien toptalenten 

als ze niet bij elkaar passen, of die 

vanwege hun talent denken dat ze 

zich arrogant mogen gedragen of 

ook op andere gebieden beter zijn 

dan andere mensen? Dat laatste 

is een valstrik waarvoor ik zelf zeer 

beducht ben. Het is niet omdat je 

uitmunt in een of andere discipline 

dat de rest van je persoonlijkheid 

moet veranderen.”

Onderneem
“Het is ook niet omdat ik CEO ben 

dat het toppunt van opwinding een 

ontbijtsessie met collega CEO’s moet 

zijn. Integendeel, ik vind dat ik het 

mezelf verplicht ben om brede lagen 

van de bevolking te tonen dat onder-

om steeds een beetje te hoog te 

mikken, maar dat kan soms nefast 

uitdraaien. We proberen onze 

medewerkers daartegen te be-

schermen. De verantwoordelijken 

van al onze afdelingen en diensten 

zijn daar bijzonder attent voor. Als 

medewerkers aan hun plafond zit-

ten, krijgen ze de kans om actie te 

ondernemen en bij te benen.”

Een actief studentenleven
“Er bestaan heel wat programma’s 

om high potentials in bedrijven te 

begeleiden maar desondanks ver-

trouw ik liever op het buikgevoel. 

Iedereen binnen het bedrijf weet 

dat ik heel erg te vinden ben voor 

interne promoties en internatio-

nale uitwisselingen. Dat gebeurt 

echter steevast omdat de directe 

verantwoordelijke binnen een 

afdeling gelooft dat iemand kan 

doorgroeien. Ik ben ook niet te be-

roerd om te erkennen dat dat vaak 

mensen zijn bij wie ik bij de aanwer-

ving nog bedenkingen had, maar 

die zich gaandeweg ontpoppen tot 

gedreven toptalenten. Vandaar dat 

ik tijdens sollicitatiegesprekken ook 

niet geïnteresseerd ben of iemand 

tijdens zijn opleiding geslaagd was 

met grote onderscheiding of op 

voldoende wijze. Ik hecht veel meer 

belang aan de manier waarop een 

talent zijn studententijd is doorge-

komen. Is iemand in staat geweest 

een actief studentenleven te combi-

neren met een correcte studieloop-

baan? Ik weet waarover ik spreek 

natuurlijk. Ik ben heel mijn studen-

tenloopbaan actief lid geweest van 

het presidium, maar ik heb geen 

enkele les gebrost. Mijn moeder 

had mij immers ingepeperd dat 

ik niet mocht overzitten. In mijn 

eerste jaar slaagde ik op voldoende 

wijze en toen ik in het tweede jaar 

onderscheiding behaalde, was ik 

kwaad op mezelf omdat ik te veel 

geblokt had. Verantwoordelijkheid 

nemen, een fuif leren organiseren, 

beginnen voelen hoe de dynamiek 

van een groep in elkaar zit; dat leer 

Alumni Toptalent
Marc Coucke, oprichter en CEO van Omega Pharma

12 december 2012 – 19 uur

Het Pand – Onderbergen 1, 9000 Gent

Na de lezing is er een netwerkreceptie.

Inschrijven via www.UGent.be/alumniactiviteiten
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De kinderuniversiteit maakt nieuwsgierige aagjes vertrouwd 

met het hoger onderwijs. De geleerden in spe krijgen er les 

van een echte professor in een echt auditorium, doen experi-

menten in een labo of gaan op veldonderzoek ... En zoals het 

hoort, gaan ze achteraf met een diploma naar huis.

Wondere wereld
Het project kinderuniversiteit werd in januari 2011 gelan-

ceerd door de Associatie Universiteit Gent en richt zich tot 

kinderen tussen vijf en twaalf jaar. De vier partners van de 

associatie organiseren elk hun eigen themadagen, b.v. over 

sterren en planeten, chemie of muziek.

De themadagen van de UGent zijn bedoeld voor de oudste 

kinderen, van 10 tot 12 jaar – maar ook de ouders zijn er 

welkom. De eerstvolgende Kinderuniversiteit staat voor 

16 december op het programma. Organisator is de facul-

teit Letteren en Wijsbegeerte, en het thema is ‘Verhalen  

uit de hele wereld’. Er is keuze uit drie hoorcolleges voor de 

kinderen, o.a. één over ‘Moord in de middeleeuwen’. Voor de 

volwassenen is onder meer een hoorcollege over sprookjes 

gepland. De vijftien workshops bieden een ruim aanbod: van 

Indische dans tot Chinees schrift, van spijkerschrift  

tot verhalen in gebarentaal, van Turks poppentheater tot 

dadaïstische poëzie, … 

Praktisch
‘Verhalen uit de hele wereld’

Zondag 16 december 2012 – 10 tot 12.30 uur

Uitreiking van de diploma’s om 12.10 uur.

Blandijn, Blandijnberg 2, Gent

www.kinderuniversiteit.be

Het volledige programma is online te raadplegen  

vanaf maandag 26 november 2012.

Inschrijven kan vanaf maandag 3 december 2012 om 12.30 uur.

Prof. Matthias D’hooghe finalist van 
European Young Chemist Award

De European Young Chemist Award is een erkenning voor excellent 

onderzoek in de chemische wetenschappen. Sinds 2006 wordt de 

prijs tweejaarlijks uitgereikt door de Italiaanse Chemische Vereniging. 

Voor de editie van 2012 werden achttien finalisten geselecteerd. 

Prof. D’hooghe (34), docent aan de vakgroep Duurzame Organische 

Chemie en Technologie van de faculteit Bio-ingenieurswetenschap-

pen, was een van hen, en mocht op een award-sessie tijdens het  

Europees chemiecongres in Praag zijn onderzoek voorstellen. 

Daarmee was het de eerste keer dat een Belgische universiteit een 

finalist mocht leveren voor deze prestigieuze onderscheiding.

Jong geleerd…

Workshop 'De taal van het leven'

Info p 
Ineke Imbo  
Afdeling Communicatie,  
cel Wetenschapscommunicatie
Tel. 09 264 83 17 – Ineke.Imbo@UGent.be
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ik op reis ben, ontmoet ik doorgaans 

vertegenwoordigers van de lokale  

universiteiten, vaak personeel van de  

afdeling Internationale Betrekkingen.  

Ook als ik op kantoor blijf, sta ik voor-

al in contact met mensen. Vaak gaat 

het om studenten of professoren 

die naar België afreizen en met be-

paalde vragen zitten rond hun visum-

aanvragen of administratieve pro-

cedures. Het gebeurt ook geregeld 

dat ik professoren bijsta tijdens hun 

bezoek aan een van onze Chinese 

partneruniversiteiten (in spe). En ver-

der is het mijn taak om de contacten 

te onderhouden met relevante derde 

partijen, zoals de Belgische ambas-

sade, de China Scholarship Council, 

de Europese Delegatie, enz. 

Wat doet het China Platform 

om de UGent en de provincie 

Oost-Vlaanderen als kennisregio 

bekend te maken?

Door intensief teamwork met haar 

partneruniversiteiten en via de  

soren, onderzoekers en personeel. 

Op die manier ondersteunen we 

verschillende samenwerkingsinitia-

tieven en projecten.

Hoe bent u bij dit project 

betrokken geraakt?

Na mijn studies sinologie in Gent 

heb ik nog twee jaar in China ge-

studeerd, in Shenyang. Het land is 

mij dus niet vreemd. In 2006 riep 

de UGent het China Platform in het 

leven, en sinds 2008 heeft onze 

universiteit een vertegenwoordiger 

van dat platform in Beijing. Toen 

die positie vrijkwam, besloot ik mijn 

kans te wagen. Zo ben ik in 2011 

in de Chinese hoofdstad beland, als 

tweede vertegenwoordiger van het 

China Platform. Het mandaat wordt 

elk jaar vernieuwd, maar ik hoop wel 

nog even aan te kunnen blijven.

Hoe ziet uw doorsnee dag er uit?

Dat hangt er een beetje van af, het is 

een zeer afwisselende job. Wanneer 

Wij spraken met Domien Proost, 

sinds 2011 de vertegenwoordiger 

van het China Platform in Beijing, 

sinoloog in het land van Confucius, 

die mee de missie van het platform 

helpt waarmaken. En die missie is: 

Oost-Vlaanderen in China profileren 

als kennisregio.

Wat doet het China Platform?

Het platform coördineert binnen 

de afdeling Internationale Betrek-

kingen van de Universiteit Gent de 

informatie en activiteiten die met 

China te maken hebben, zowel in 

China als in België. Het is een con-

tactpunt voor studenten, profes-

In de afgelopen decennia nam de 

samenwerking tussen de UGent en 

diverse Chinese partneruniversiteiten 

steeds ruimere vormen aan.  

Daarom richtte de universiteit in 2006 

het China Platform op binnen de  

afdeling Internationale Betrekkingen. 

Sinds die oprichting werden ook  

partnerschappen afgesloten met de 

provincie Oost-Vlaanderen, de haven 

van Gent en de Vlaams-Chinese Kamer 

van Koophandel. 

Auteur: Arnaud Dentant

Het China Platform
Drijvende kracht  

achter de academische  
samenwerking tussen  

de UGent en China
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opstart van gezamenlijke onder-

zoeks- en onderwijsprogramma’s 

verwerft de UGent naambekend-

heid. Ook de provincie Oost-Vlaan-

deren zet sterk in op academische 

samenwerking met haar zuster-

provincie Heibei. Bovendien heeft 

het China Platform een samenwer-

kingsakkoord afgesloten met de 

Vlaams-Chinese Kamer van Koop-

handel en is het lid van de Benelux 

Chamber of Commerce in China. 

Zo slaagt het platform erin om de 

UGent en Oost-Vlaanderen gestalte 

te geven in China.

Hoeveel partneruniversiteiten 

telt de UGent? En rond welke 

thema’s werken ze samen?

We hebben meer dan twintig part-

neruniversiteiten. In het verleden 

heeft de UGent vaak samenwer-

kingsakkoorden gesloten; vandaag 

proberen we intensiever samen te 

werken met enkele strategische 

partners. Maar natuurlijk zijn het 

de professoren die hierin het 

laatste woord hebben. De samen-

werking is zeer uiteenlopend: van 

een vakgebied als (bio-)ingenieurs-

wetenschappen over rechten en 

geneeskunde tot Oosterse talen en 

culturen. 

Chinese Gentenaren en 
Gentse Chinezen

Zijn er grote verschillen 

tussen beide landen wat de 

academische cultuur betreft? 

Zeker. Ik heb in beide landen gestu-

deerd en constateerde een zeer 

verschillende aanpak.

In België verwacht men veel meer 

input van studenten tijdens de col-

leges en hecht men een groter 

belang aan examens. In China ge-

beurt de schifting eigenlijk al voor 

je aan universitaire studies begint, 

door middel van een nationaal 

toegangsexamen. Eens je via dit 

examen toegang hebt gekregen tot 

een universiteit is de kans dat je de 

opleiding niet kan afronden eerder 

klein. 

Studentenverenigingen in China 

zijn eerder gericht op de orga-

nisatie van allerlei activiteiten, 

voornamelijk sport. In België ligt 

de nadruk toch meer op uitgaan 

en drinken. 

Hoe nauw is uw contact met 

Chinese UGent-alumni? 

Momenteel zijn we druk in de weer 

met de oprichting van een Chinese 

alumnivereniging, zodat we in con-

tact kunnen blijven met onze voor-

malige studenten. De meesten van 

hen zijn overigens erg te spreken 

over hun verblijf in Gent, die ze als 

een kleine maar aangename stad 

ervaren. Chinese studenten komen 

bij ons ook terecht in uiteenlopende 

vakgebieden: ingenieursrichtingen, 

rechten, biologie, fysica, geschiede-

nis, enz. Ze komen hoofdzakelijk 

naar Gent in hun masterjaar of 

voor hun doctoraat. Bachelor-

vakken zijn immers een probleem,  

aangezien die meestal in het  

Nederlands worden gedoceerd.

Vinden ook steeds meer 

studenten uit Gent hun weg 

naar China?

Nee, dat blijft tot op vandaag vrij 

beperkt. Sinologiestudenten moe-

ten in het kader van hun opleiding 

een semester in China doorbren-

gen en veel van hen vragen na hun 

studies een beurs aan om in China 

te studeren. Maar andere opleidin-

gen tellen maar weinig studenten 

die naar China trekken. Zowel de 

Europese Unie en China zetten 

daarom in op programma’s om 

uitwisseling te stimuleren.  

Urumqi, China – Rector Van Cauwenberge tekent de samenwerkingsovereenkomst  

tussen de faculteit Wetenschappen, vakgroep Geografie van de UGent en het Xinjiang  

Institute of Ecology and Geography van de Chinese Academy of Sciences. Rechts  

achter de rector staat prof. De Maeyer van de vakgroep Geografie, Domien Proost 

staat achteraan rechts.
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Info p 
China Platform
p In China: Domien Proost
 Tel. +86 10 57918313 (Ext) 807
 Domien.Proost@ChinaPlatform.be
p In Gent: Isabelle De Coen
 Tel. 09 264 70 30
 Isabelle.DeCoen@UGent.be
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diensten. We spreken daarom 

liever over universiteitsrestaurants 

dan over studentenrestaurants. 

We hebben de capaciteit van de 

restaurants en cafetaria’s gecon-

troleerd en zijn nagegaan of die 

groot genoeg is. Uit het onderzoek 

Eten
Marc Bracke: “We hebben voor de 

eetgelegenheden van de Universi-

teit Gent eerst een behoeftenanaly-

se gemaakt. Daarbij hielden we niet 

alleen rekening met de studenten, 

maar ook met het personeel, met 

bezoekers en gastdocenten. Zij ma-

ken immers ook gebruik van onze 

De UGent wil een ‘employer of 

first choice’ zijn, die het mogelijk 

maakt om werk en gezin beter op 

elkaar af te stemmen. Het groei-

plan van de UGent heeft rond die 

voorzieningen in 2011 zes stra-

tegische doelstellingen bepaald. 

De bijhorende initiatieven zijn 

ambitieus. 

‘Studentenvoorzieningen’ is de  

officiële titel van de directie waarvan 

Marc Bracke aan het hoofd staat, 

maar die vlag dekt de lading niet  

volledig. De directie zorgt immers niet 

alleen voor betere huisvesting voor 

studenten, gezonde en aangepaste 

maaltijden voor studenten én perso-

neel, maar ook voor de voorschoolse 

en vakantieopvang van kinderen van 

personeelsleden. 

Auteur: Wim Trommelmans | Fotograaf: Nic Vermeulen

Voorloper in  
sociale voorzieningen

UGent zorgt voor meer en betere 
voorzieningen voor studenten en personeel
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Voor die private markt is enerzijds 

het algemeen bouwreglement voor 

koten aangepast. Anderzijds is er 

het grond- en pandendecreet waar-

in nu opgenomen is dat in nieuwe, 

grootschalige privéprojecten voor 

studentenhuisvesting 20% van de 

woonsten aan beursgerechtigde 

studenten moet voorbehouden 

worden. Die studenten zullen een 

vastgelegde huurprijs betalen: 

maximum 220 euro voor een ge-

woon kot, maximum 330 euro voor 

een studio. De lasten zijn geplafon-

neerd tot respectievelijk 40 en 50 

euro per maand. De andere tachtig 

procent van de wooneenheden kan 

het privé-initiatief vrij op de markt 

brengen.

Voor de huurprijzen van onze eigen 

studentenkamers monitoren we 

elk jaar de prijzen voor een kot op 

de privémarkt. De UGent verhuurt 

aan negen tot elf procent onder die 

marktprijs. Beursstudenten kunnen 

een huurtoelage van 110 euro per 

maand krijgen. Om een voorbeeld 

te geven: de huurprijs voor een 

studentenkamer bedraagt op dit 

moment zo’n 235 euro – alle kos-

ten inbegrepen – dus met die huur-

toelage zit je aan een totaalkost 

van 125 euro. Mensen die het wat 

moeilijker hebben en ver van Gent 

wonen, krijgen zo de mogelijkheid 

om hier toch comfortabel te ver-

blijven. Er is ook nog een ‘tussenca-

tegorie’ van studenten: zij die net 

geen recht hebben op een beurs. 

Zij kunnen een beperktere huurtoe-

lage van 80 euro aanvragen. Ook 

daarmee proberen we een sociale 

dimensie aan ons woonbeleid te 

geven.”

Kinderopvang en 
vakantieopvang
Uit een onderzoek door de beleids-

cel Diversiteit en Gender bij jonge, 

vrouwelijke academici bleek een 

Ardoyen, dus daar zal de infra-

structuur aangepast moeten 

worden. We zullen wellicht ook 

initiatieven moeten nemen voor de 

cafetaria van het UZ; we zien dat 

aan de omzetcijfers, de saturatie 

en de wachttijden. Die behoefte- en 

investeringsanalyse moet je dus 

permanent maken.”

Maar niet alleen het aanbod van 

en in de eetgelegenheden is van 

belang, ook de prijs en de kwaliteit 

van het voedsel zijn uiteraard be-

langrijke factoren. Marc Bracke: 

“Een andere doelstelling van het 

groeiplan is maaltijden aanbieden 

beneden de marktprijs. We zijn 

daar ambitieus in. We willen niet 

alleen die lage prijs, maar ook de 

beste prijs-kwaliteitverhouding van 

alle Vlaamse onderwijsinstellingen. 

Dat is ons in de voorbije jaren goed 

gelukt. De gemiddelde besteding 

voor een warme maaltijd is onge-

veer 3,60 euro terwijl de werkelijke 

kost rond de 10 euro schommelt. 

En wat de kwaliteit betreft: elk jaar 

wordt die door studenten en perso-

neel op diverse punten geëvalueerd 

en dan krijgen we een gemiddelde 

score van 7,3. Op dat vlak zitten we 

bijna aan de top in Vlaanderen.”

Wonen
Studenten en wonen, dat is een 

tweede belangrijk werkterrein 

van de directie Studentenvoorzie-

ningen. De UGent doet heel wat 

inspanningen om voor voldoende 

betaalbare en veilige koten te zor-

gen. Marc Bracke: “We hebben 

de laatste jaren heel wat onderno-

men. Er is de strikte opvolging van 

de veiligheids- en comforteisen 

voor studentenverblijven in de 

private huisvesting. Dat gebeurt 

via het permanente overleg bin-

nen Kot@Gent. Er worden nu meer 

controles uitgevoerd op bestaan-

de koten. 

bleek dat er vooral problemen zijn 

met te kleine infrastructuur en – 

als gevolg daarvan – met lange 

wachttijden. 

We hebben ook het aanbod onder 

de loep genomen. Aan de UGent 

studeren en werken immers veel 

verschillende mensen en die heb-

ben ook verschillende wensen.  

Vegetariërs bijvoorbeeld. Of men-

sen met een geloofsovertuiging 

met eigen voedselvoorschriften. 

Aan dit soort wensen moeten onze 

restaurants ook kunnen voldoen.

Het onderzoek heeft geleid tot een 

investeringsplan voor 2013-2018. 

De Universiteit Gent gaat in de ko-

mende jaren meer dan tien miljoen 

euro investeren in de aanpassing 

van bestaande eetgelegenheden 

en in de bouw van nieuwe. Zo 

bleken de huidige restaurants 

van de faculteit Bio-ingenieurswe-

tenschappen aan de Coupure en 

van de faculteit Diergeneeskunde 

in Merelbeke te klein. Ze worden 

omgebouwd tot cafetaria en op 

beide sites komen nieuwe restau-

rants. Ook in het wetenschapspark 

Ardoyen in Zwijnaarde en aan De 

Sterre komen er nieuwe eetgele-

genheden. En in het centrum van 

de stad wordt het restaurant De 

Brug uitgebreid. Dat alles willen we 

liefst binnen de vijf jaar realiseren. 

De financiële middelen zijn alvast 

voorzien in een meerjareninveste-

ringsplan.

Tegelijk weten we dat in de 

toekomst nieuwe noden zullen 

ontstaan. De vak- en onderzoeks-

groepen die momenteel in het 

Technicum in de Sint-Pietersnieuw-

straat gehuisvest zijn, verhuizen 

naar het wetenschapspark  

Info p 
Marc Bracke
Directeur Studentenvoorzieningen
Tel. 09 264 70 69
Marc.Bracke@UGent.be
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korting krijgen. We organiseren nu 

ook activiteiten tijdens de herfst-, 

krokus-, kerst- en paasvakantie. 

Elk jaar is er een evaluatie door de 

gebruikers en zij geven ons een 

goed rapport.”

Voorloper en toekomstgericht
Marc Bracke: “Universiteit Gent  

is op het gebied van sociale voor-

zieningen absoluut een voorloper. 

Wij nemen bv. bijzondere initiatie-

ven zoals de multiculturele crèche 

aan de Isabellakaai. We mogen 

stellen dat geen van de andere on-

derwijsinstellingen zoveel plaatsen 

in de kinderopvang heeft of zo’n 

hoge kwaliteit biedt. Onze klantge-

richtheid mogen we gerust uniek 

noemen.

Maar dat betekent niet dat we op 

onze lauweren mogen rusten. De 

wereld verandert, wij veranderen 

mee. Daarom is het groeiplan 

van de Universiteit Gent zo be-

langrijk: daarin staan een aantal 

doelstellingen en die leiden tot 

acties. Neem nu duurzaamheid, 

iets waaraan onze universiteit veel 

belang hecht. Dat ‘implementeer’ 

je niet voor één jaar, neen, dat 

moet je integreren in de dagelijkse 

werking, tot het behoort tot het 

DNA van de universiteit en al haar 

medewerkers. 

Het strategisch plan moet dus  

leiden tot een transitiemodel. 

Maar verandering roept weer-

stand op. Daarom moet je duidelijk 

maken dat wat verworven is, blijft. 

Zo creëer je een groter draagvlak 

en dat leidt tot continuïteit in de 

diensten.” 

een tijdje in onderhandeling met 

het Gentse OCMW voor kinder-

opvang op de site van het AZ Jan 

Palfijn. Als dat niet lukt, zullen we 

moeten uitwijken naar een andere 

locatie.

Graag zouden we nog willen 

uitbreiden, zodat ook de zoge-

naamde ‘gelijkgestelde’ perso-

neelsleden – bv. medewerkers van 

het VIB – met hun kinderen in de 

kinderdagverblijven terechtkun-

nen. We bekijken of de bestaande 

initiatieven nog mogelijkheden tot 

uitbreiding bieden.”

En wat met de kinderen tijdens 

de vakanties? Marc Bracke: “Elk 

jaar organiseren we samen met 

een aantal privé-initiatieven vakan-

tiekampen in het sportcomplex 

aan de Watersportbaan. In 2011 

namen 731 kinderen deel; we 

zien dat het aantal deelnames 

in stijgende lijn gaat. Bij andere 

organisaties hebben we ervoor 

gezorgd dat onze personeelsleden 

grote nood aan kinderopvang.  

Als de universiteit hen wil aantrek-

ken en behouden, dan moesten 

er op dit vlak bijkomende initia-

tieven genomen worden. Marc 

Bracke: “Aanvankelijk waren er 

twee opvangplaatsen: in home 

Heymans konden 74 kinderen 

terecht, aan De Sterre 40. Er is 

dan een werkgroep opgericht en 

dat heeft in eerste instantie geleid 

tot drie nieuwe kinderopvangplaat-

sen: De Boskabouter (Melle), De 

Stadskabouter (De Pintelaan) en 

Het Koetshuis (Sint-Pietersnieuw-

straat). Daar kunnen samen meer 

dan zestig kinderen opgevangen 

worden. Begin 2013 opent op de 

site Ardoyen nog een kinderdag-

verblijf voor 28 kinderen.

Maar daarmee is nog niet aan alle 

noden voldaan. Blinde vlekken zijn 

bijvoorbeeld de Dunantlaan met  

de faculteit Psychologie en Peda-

gogische Wetenschappen, en de 

Coupure. We proberen daar oplos-

singen voor te vinden. We zijn al 
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Medewerkers die de regisseur 

zijn van hun eigen werkleven, zijn 

gelukkiger op het werk en preste-

ren beter. De organisatie van de 

toekomst zal medewerkers dan 

ook steeds meer autonomie en 

controle over hun werk geven. 

In het ‘nieuwe werken’ kunnen 

mensen zelf kiezen waar, wanneer 

en hoe ze werken. Op het einde 

van de rit tellen alleen de resulta-

ten. Centraal staan de I-deals; de 

geïndividualiseerde deals. Dat zijn 

niet-standaardafspraken over werk 

en/of arbeidsvoorwaarden. De tijd 

van eenheidsworst op de werkvloer 

lijkt voorbij…

Een onmisbare avond over het 

‘nieuwe werken’ voor al wie geïn-

teresseerd is in de toekomst van 

werken in Europa! 

Programma

20u00  Introductie door dhr. David Ducheyne (Securex), voorzitter van GAP 

20u05 Prof. Aukje Nauta (Universiteit van Amsterdam)

 Tango op de werkvloer. Een andere kijk op arbeidsrelaties

 Aukje Nauta is hoogleraar Employability in Werkrelaties bij de programma-

groep A&O-psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast 

adviseert ze bedrijven en instellingen over diverse HR-onderwerpen, zoals 

inzetbaarheid, arbeidsrelaties, conflicthantering, organisatieontwikkeling 

en sociale innovatie. 

20u45 Paneldebat gemodereerd door prof. Frederik Anseel (Universiteit Gent)

 Panelleden:

Dhr. Frank Van Massenhove is voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid. In  

oktober 2012 verscheen zijn boek ‘De collega’s werken thuis. Kies zelf waar, 

wanneer en hoe je werkt’. Daarin vertellen Tom Auwers en hijzelf hoe ze, samen 

met hun medewerkers, de FOD Sociale Zekerheid hebben omgevormd tot een 

moderne en efficiënte organisatie. Hun leidraad was een werkcultuur die de 

mens centraal stelt, met respect, resultaten en vertrouwen als kernwaarden.

Dhr. Jan Denys is arbeidsmarktdeskundige en corporate communication 

and public affairs manager bij Randstad. Hij is columnist voor Jobat en au-

teur van het boek ‘Free to Work’ waarin hij een pleidooi houdt voor een gron-

dige modernisering van de Belgische arbeidsmarkt.

21u30 Afsluiting door dhr. Bert De Visscher (Bekaert), voorzitter van VOSEKO

21u35 Receptie

Praktisch
Donderdag 13 december 2012 – 20 uur

faculteit Economie en Bedrijfskunde,  

auditorium Quetelet, Tweekerkenstraat 2, Gent

Info & inschrijven: www.gap-online.UGent.be

Links prof. Frederik Anseel (UGent) en  
rechts Bert De Visscher (Bekaert), voorzitter van VOSEKO

De GAP (Gentse Alumni Psychologie) en VOSEKO  

(de alumnivereniging van de faculteit Economie en  

Bedrijfskunde) organiseren samen een unieke avond 

op het kruispunt van economie en psychologie.  

Neen, de I-deal is niet het laatste hebbeding van Apple, 

maar een revolutionair principe om de arbeidsmarkt 

te hervormen. 

I-deals 
Een revolutie in de manier  

waarop we werk organiseren? 
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van twee journalisten, twee aca-

demici en twee uitgevers. In het 

verleden zetelden ronkende na-

men als Marc Reynebeau, Phara 

de Aguirre, Martine Tanghe en 

Yves Desmet in de jury. Die stelt 

een shortlist samen met vijf geno-

mineerden en kiest daaruit de win-

naar. Bovenop de huldiging en de 

media-aandacht krijgt de laureaat 

2.500 euro prijzengeld. 

De UGent en 
de Vlaamse Scriptieprijs
De UGent kan een mooi palmares 

voorleggen wat deze prestigieuze 

prijs betreft. Niet alleen leverde ze 

de voorbije elf jaar het grootste aan-

tal deelnemers, maar ook sleepte 

in maar liefst zes van die elf edities 

een UGent-student de overwinning 

in de wacht. 

Ook in 2012 – een record jaar 

in aantal deelnemers, met 297 

inschrijvingen – is de Universiteit 

Gent koploper met 105 inzendingen. 

Benieuwd of we opnieuw de laureaat 

mogen leveren. 

Meer dan een prijs
Om die missie waar te maken 

brengt Scriptie vzw niet alleen de 

beste scriptie onder de aandacht. 

Worden ook beloond: verhande-

lingen die blijk geven van creatief 

technologisch onderzoek (de Ago-

riaprijs), van excellentie in exacte 

wetenschappen (de EOS-prijs) en 

van een hoge pedagogische rele-

vantie (de Klasseprijs). Bovendien 

stelt de vzw meer dan 1.500 eind-

verhandelingen gratis en online ter 

beschikking van de academische 

wereld, de bedrijfswereld en het 

grote publiek. Anno 2012 is de 

prijsuitreiking uitgegroeid tot een 

heus evenement, waar media, uit-

gevers, het hoger onderwijs en de 

private sector present tekenen. 

De wedstrijd
Elk jaar kunnen studenten het 

resultaat van hun academische 

ijver, vergezeld van een wervend 

journalistiek artikel, uploaden naar 

de scriptiebank. De inzendingen 

worden gelezen door een panel 

In 2002 riep de vzw Fonds Pascal 

Decroos voor bijzondere journalis-

tiek de Vlaamse Scriptieprijs in het 

leven. De missie? Het populariseren 

en promoten van wetenschap, tech-

niek en technologische innovatie. 

Op dinsdag 18 december 2012 wordt in de Pacificatie-

zaal van het Gentse stadhuis de elfde Vlaamse Scriptie-

prijs uitgereikt. Sinds 2002 zet vzw Scriptie aanstormend 

wetenschappelijk talent in de bloemetjes.

Auteur: Françoise Opsomer 

De Vlaamse Scriptieprijs 
Publicatietalent aan de UGent
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De laureate van 2011

UGent-historica Giselle Nath start dit academiejaar met een 

doctoraatsonderzoek over ‘de sociale relaties van consump-

tie’. We vroegen haar naar haar ervaringen met de Vlaamse 

Scriptieprijs, die ze in 2011 won met haar scriptie over 

de hongersnood tijdens de Eerste Wereldoorlog: ‘Voedsel-

schaarste en voedselbedeling, tactieken en strategieën. Twee 

episodes uit bezet België tijdens de Eerste Wereldoorlog’.

Heb je op eigen initiatief deelgenomen aan de Vlaamse 

Scriptieprijs of werd je hiertoe aangespoord door je 

promotor?

De scriptieprijs was een item in een nieuwsbrief van de univer-

siteit, met een warme aansporing aan alle studenten om mee 

te doen. Die reminder was wat mij betreft wel effectief. Ik had 

mijn scriptie in de eerste examenperiode ingediend en wou 

net als vele jaargenoten eventjes niets meer te maken hebben 

met dat eindwerk. Wat me aantrok in de wedstrijd was het be-

lang dat gehecht wordt aan het journalistieke: je moet op een 

beknopte en vlotte wijze aantonen dat je scriptie actueel en 

nieuwswaardig is. Ook was ik benieuwd of mijn scriptie buiten 

de faculteit Letteren en Wijsbegeerte iets kon losmaken.

Hoe heb je het event ervaren? 

De sfeer op de uitreiking was erg uitgelaten. Voor de scrip-

tieprijs waren er denk ik zo’n 260 inzendingen, dan werd 

er een longlist bekendgemaakt met tien namen, dan een 

shortlist met de laatste vijf… Scriptie vzw had de spanning 

dus behoorlijk opgedreven. Ik had nooit verwacht dat ik de 

hoofdprijs zou wegkapen, want ik had heel sterke concurren-

ten: een seksuologe, iemand die aan kankeronderzoek deed, 

iemand die een nieuwe techniek had uitgewerkt om mini-

vliegtuigjes te laten vliegen… Ik stond dus behoorlijk verrast 

op het podium en mocht onvoorbereid de immer gevatte 

vragen van Sven Speybrouck beantwoorden. Ik betwijfel of 

mijn antwoorden even gevat waren.

Wat heeft het winnen van de Vlaamse Scriptieprijs 

voor jou betekend? 

Ik vond het hoopgevend dat een scriptie uit de sociale weten-

schappen waardering kreeg in een multidisciplinaire wedstrijd. 

Tot op zekere hoogte was de scriptieprijs een opstapje naar 

mijn eerste job. Voor de komende eeuwherdenking van ’14-’18 

kregen lokale besturen, erfgoedcellen, toeristische diensten en 

musea subsidies om diverse aspecten van dat tijdperk te be-

lichten. Ook het Vlaams Vredesinstituut wilde er aandacht aan 

besteden, en daardoor kon ik het afgelopen jaar werken aan 

het boek “14-18 van dichtbij. Inspiratiegids voor lokale projecten 

over de Grote Oorlog”. (Dat boek werd op 6 november jl.  

voorgesteld aan pers en publiek, nvdr). Hoe dan ook blijft het 

een fantastische manier om je onderzoek naar buiten te bren-

gen. Tien minuten live op Radio 2 gaan en vragen beantwoor-

den over je onderzoek: het houdt je scherp.

Info p 
Giselle Nath, Instituut voor Publieksgeschiedenis
Tel. 09 331 02 76 – Giselle.Nath@UGent.be
www.ipg.UGent.be/eerstewereldoorlog

De Vlaamse Scriptieprijs 2012
18 december 2012 om 20 uur, Stadhuis Gent – Pacificatiezaal

Dit jaar verzorgen de UGent en de Stad Gent het evenement rond de Vlaamse Scriptieprijs. Sven Speybrouck 

leidt de uitreiking in goede banen, rector Van Cauwenberge voert het woord namens de universiteit en naar 

jaarlijkse gewoonte speecht een prominente internationale gast. Martin Robbins, wetenschapsjournalist van 

The Guardian, zal het tijdens de prijsuitreiking hebben over het belang van wetenschap in onze maatschappij. 

Info
Arnaud Zonderman, Coördinator Scriptie vzw, tel. 02 463 59 20 | 0472 520 344

www.scriptieprijs.be | www.scriptiebank.be



Jouw carrière ligt in  
jouw handen.
Ga jij ook voor het  
winnende team?

Deloitte Accountancy verstrekt een brede waaier 
van accountancy en controlling diensten aan zowel 
internationale als kmo-klanten, alsook fiscale, juridische, 
M&A en business control diensten aan familiale 
ondernemingen. Wij zijn steeds op zoek naar ervaren en 
enthousiaste medewerkers, waaronder:

•	Accountants (Brugge, Brussel, Gent, Kortrijk, Roeselare)
•	Tax consultants (Antwerpen, Brussel, Gent, Kortrijk, 

Roeselare)
•	Estate planning - Private Governance consultants 

(Gent, Kortrijk, Roeselare)
•	Consultants Business Controlling & IT (Gent, Kortrijk)

Wil je meer gedetailleerde informatie over deze vacatures 
en andere opportuniteiten? 

Contacteer Katrien Van Geel:  
kvangeel@deloitte.com of 02 600 60 74 
Of bezoek mycareer.deloitte.com/be  
en solliciteer online.

© 2012 Deloitte Accountancy

ADV_ACC_UGent_190x140mm_Oct2012.indd   1 17/10/12   14:33

Te druk om een  
geschikte partner  
te vinden?

Reeds 25 jaar een vaste waarde 
Alumni 10% korting. 
Lindenlei 5A - 9000 Gent

www.happypeople.be
Voor vrijblijvende info bel 0475 75 56 48

xAdvert_HappyPeople2012.indd   1 10/10/12   09:26

TAALVAKANTIES 
ROELAND vzw

Frans of Engels (9-19 jaar)
in Vlaanderen, Wallonië, Frankrijk en UK
tijdens de schoolvakanties (behalve kerst)

Sport, spel, taalateliers, workshops, excursies

Onze troeven:
•	 Taalbad: Frans of Engels in alle situaties
•	 Enthousiaste en opgeleide taalanimators  

ouder dan 18 jaar (1 per 4 deelnemers)
•	 Aandacht voor gezonde voeding
•	 Meer dan 40 jaar ervaring

Meer info? 
www.roeland.be - 09/221.60.44

Student?
We zoeken ook

taalanimators Frans, 
Engels & Nederlands!

www.roeland.be 
>‘jobs’
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Activiteiten voor alle UGent-alumni 

Alumni After Work 22 november 2012 
Culture Club, Afrikalaan 174, Gent

Op 22 november start vanaf 18 uur de 4e editie van UGent 
Alumni After Work in Culture Club. Age don’t matter tonight… 
Na geslaagde edities in 2008, 2009 en 2011 met meer dan 
1.000 aanwezigen, wordt dit opnieuw “de grootste reünie van 
Vlaanderen”!

•	Meer informatie en tickets:  
www.alumniafterwork.be

Alumni Toptalent  
Marc Coucke

12 december 2012 om 19 uur 
Het Pand, Onderbergen 1, Gent

De UGent nodigt geregeld topalumni uit om een lezing te 
geven voor collega-alumni, gevolgd door een netwerkreceptie. 
Dit keer komt Marc Coucke aan het woord, apotheker,  
CEO en oprichter van Omega Pharma.
Achteraf heeft u uitgebreid de mogelijkheid om andere alumni 
te ontmoeten bij een drankje en een hapje.

•	 Inschrijven: www.UGent.be/
alumniactiviteiten
•	Prijs: 10 euro, over te schrijven op het 

rekeningnummer 390-0965938-67

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

De Bond van Gentse Germanisten

Jaarlijkse Bijeenkomst 
van de Bond van 
Gentse Germanisten

24 november 2012 om 15 uur 
KANTL, Koningsstraat 8, Gent

Bijeenkomst voor alle leden van de Bond van Gentse 
Germanisten, met specifieke reünies voor de afstudeerjaren 
1962, 1972, 1987 en 2002 (ook voor niet-leden). Twee 
ex-presessen verlenen hun medewerking: Lukas De Vos 
(afstudeerjaar 1972) en Jordi Casteleyn (afstudeerjaar 
2002). 
Na de receptie volgt een etentje, waarvoor – graag zo snel 
mogelijk – apart moet ingeschreven worden. 

•	 Info: www.bgg.UGent.be/
jaarvergaderingen.html 
•	 Inschrijven: bggredactie@yahoo.co.uk 
•	Prijs: gratis namiddagprogramma.  

Voor het etentje betaal je apart.

Alumni Gentse Archeologen

Lezing Simonne 
Lemmers, RMA: 
“Verbrand maar niet 
verloren: De analyse 
van prehistorische 
crematies”

24 november 2012 om 16 uur 
Het Pand, Onderbergen 1, Gent

Een lezing over het wat en hoe van het modern fysisch-
antropologisch onderzoek in de huidige archeologische 
context. Simone Lemmers werkt als Research/Teaching 
assistant aan de faculteit Archeologie, Bio-Archeology & 
Prehistory - Universiteit Leiden.

•	 Info en inschrijven: http://
alumnigentsearcheologen.blogspot.com 
of www.facebook.com/ 
AGAr-Alumni-Gentse-Archeologen

Uitreiking  
J.A.E. Nenquinprijs 
met aansluitend 
nieuwjaarsreceptie

26 januari 2013 om 16 uur 
Het Pand, Onderbergen 1, Gent

Een goede jaarlijkse gewoonte van AGAr is de nieuwjaars-
receptie. Om de twee jaar gaat die gepaard met de uitreiking 
van de J.A.E. Nenquinprijs aan de beste Masterproef uit de 
afstudeerjaren 2011 en 2012 van de opleiding Archeologie 
aan de UGent en de VUB. De winnaar ontvangt een mooie 
geldprijs, met dank aan de familie Nenquin.

•	 Info en inschrijven: http://
alumnigentsearcheologen.blogspot.com 
of www.facebook.com/ 
AGAr-Alumni-Gentse-Archeologen

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Alumnivereniging Rechtsfaculteit Gent 

2e VRG-Alumni Gent 
Dag - Wat is de kleur 
van het recht?

30 november 2012,  
van 14.30 uur tot 18 uur 
Gent Meeting Center (Holiday Inn,  
nabij UZ Gent), Akkerhage 2, Gent

Net als op de eerste Alumnidag kan u in het academische 
deel van deze tweede kiezen uit drie privaatrechtelijke en 
drie publiekrechtelijke thema’s. Elke voordracht analyseert 
recente ontwikkelingen vanuit een bepaald perspectief.  
De voordrachten worden gebundeld in een verslagboek, dat 
de dag zelf beschikbaar is. We sluiten af met een receptie, 
aangeboden door de sponsors van VRG Alumni Gent.
Voor alle juristen en/of geïnteresseerden, niet enkel voor de 
alumnileden.

•	 Info en inschrijven:  
www.vrgalumnigent.be  
voor 28 november 2012
•	Prijs: 65 euro voor leden van VRG Alumni 

Gent, 80 euro voor niet-leden

Alumnivereniging Crimilumni 

Overleven als bedrijf en 
overheid in het tijdperk 
van hacktivisten, 
cyberspionage en 
internetfraudeurs

27 november 2012,  
van 19 uur tot 22 uur
Universiteitstraat 4, 9000 Gent, 
auditorium C (binnenkoer)

Hoofdcommissaris Luc Beirens, hoofd van de Federal 
Computer Crime Unit (FCCU) en alumnus criminologie van 
de UGent (1986), komt praten over computercriminaliteit en 
hoe die te bestrijden. Op basis van zijn jarenlange ervaring zal 
hij o.m. aanbevelingen doen over hoe u zich kan beschermen 
tegen computercriminelen.
Tijdens en na de presentatie is er tijd om vragen te stellen en 
problemen voor te leggen. 
Stadswandeling met aansluitend optionele lunch.

•	 Info: www.crimilumni.be
•	 Inschrijven niet noodzakelijk
•	Gratis

Alumni-agenda
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Faculteit Wetenschappen

Vereniging Gentse Geografen

Gentse Geohappening 17 november 2012 vanaf 16 uur 
Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 33, Gent

In 2012 bestaat de VGG 65 jaar en Geografica 30 jaar. Om 
dat te vieren organiseren we een academische zitting met 
vier gastsprekers: prof. Philippe De Maeyer, Koen Meirlaen, 
Philippe Van Wesenbeeck en Alain De Taeye. We sluiten de 
Geohappening af met een netwerkreceptie, buffet en fuif. 
Voor alle alumni Geografie en Landmeetkunde, voor huidige 
studenten en hun partners of andere geïnteresseerden.

•	 Info en inschrijven: 
www.geoweb.ugent.be/vgg en  
www.geografica.be/site/home

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Dent-Alumni

80 jaar Tandheelkunde 
UGent

25 april 2013 
Het Pand, Onderbergen 1, Gent

Op 25 april 2013 organiseert Dent-Alumni samen met de 
vakgroep Tandheelkunde een terugkomdag voor haar leden 
n.a.v. 80 jaar Tandheelkunde UGent (het programma vindt 
u in het NTUGent programmaboekje 2013, dat dit najaar 
verschijnt). Na het wetenschappelijke programma volgt een 
receptie, aangeboden door Dent-Alumni.

Vereniging der Geneesheren, Oud-Studenten der Universiteit te Gent

Farmacotherapeutisch 
bijblijven

19 december 2012, 20 februari 2013 
en 20 mei 2013 om 20.30 uur 
UZGent, auditorium E,  
De Pintelaan 185, Gent

Navormingscyclus over nieuwe geneesmiddelen en actuele 
onderwerpen in de farmacotherapie.

•	 Inschrijven: alumni.geneesheren@UGent.be
•	Prijs: 3 euro per colloquium voor 

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

Avondcolloquia voor  
de Practicus

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

•	21 november 2012: Virussen - deel I
•	28 november 2012: Virussen - deel II
•	5 december 2012: Volwassen worden  

met een psychiatrische stoornis
•	 Innovatieve technieken:

- 30 januari 2013: in de Uro-gynaecologie
- 6 februari 2013: in de digestieve Oncologie
- 27 februari 2013: in de Orthopedie
- 6 maart 2013: in de Oftalmologie
- 27 maart 2013: in de pathologie van het kleine bekken
•	17 april 2013: Ethiek en psychologie bij transplantaties

•	Prijs: gratis voor alumnileden, artsen in 
opleiding en studenten Geneeskunde, 
niet-leden: 15 euro

Interview van emeritus 
in het kader van de 
Jonckheere Stichting

30 november 2012 om 17.30 uur
vergaderzaal van de faculteit,  
UZGent, De Pintelaan 185, Gent

A. Evrard, ere-hoogleraar Psychiatrie en Medische 
Psychologie: “Een halve eeuw Oude Bijloke”
De lezing is voor iedereen toegankelijk, inschrijven niet nodig.

Lezingen in het kader 
van de Jonckheere 
Stichting

Telkens op vrijdag om 17.30 uur
vergaderzaal van de faculteit,  
UZGent, De Pintelaan 185, Gent

•	16 november 2012: F. Van Elst: Geneeskunde in het 
faraonisch Egypte
•	14 december 2012: M. De Decker: Het ontstaan van het 

Rode Kruis, organisatie in Vlaanderen en in de Gentse regio 
in het bijzonder

De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk, inschrijven is niet nodig.

Symposium Geriatrie 
– ‘De huisarts van 
morgen in de zorg voor 
ouderen’
 
 

24 april 2013 om 20.30 uur
UZGent, auditorium E,  
De Pintelaan 185, Gent

•	 Inschrijven: alumni.geneesheren@UGent.be
•	Prijs: gratis voor alumnileden, voor 

artsen in opleiding en studenten 
geneeskunde, niet-leden: 15 euro

Diner - Causerie 15 mei 2013 om 20 uur
Vergaderzaal faculteit Geneeskunde  
en Gezondheids wetenschappen,  
UZGent, De Pintelaan 185, Gent

J. Verniers: ‘Het leven op aarde in het verleden en in de 
toekomst: het verhaal vanuit de fossielen’

•	 Inschrijven: alumni.geneesheren@UGent.be
•	Prijs: nader te bepalen
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Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Alumnivereniging van Ingenieurs afgestudeerd aan de Universiteit Gent (AIG)

Update@Campus: 
“Efficiënt en effectief 
leiding geven –  
Hoe een rationele 
aanpak tegelijk 
inspirerend kan zijn”

21 november 2012 om 19.30 uur
faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 
Auditorium Oehoe, Coupure Links 653, 
Gent

Prof. dr. Herman Van den Broeck, UGent, Vlerick Business 
School, autoriteit in het domein “People Management en 
Leiderschap” haalt zijn kennis uit de praktijk. Best practices 
uit tal van organisaties komen aan bod.
Gelieve zo snel mogelijk in te schrijven.

•	 Info en inschrijven: www.mijn-aig.be/
inschrijving-update-campus-2012.php 
•	Prijs: gratis voor AIG-leden, AIG-

vriend, VBIG-leden, IVPV-alumni en 
studenten van de faculteiten Ingenieurs-
wetenschappen en Architectuur en 
Bio-Ingenieurswetenschappen, andere 
deelnemers: 30 euro p.p.

Elektriciteitsmarkten 
onder spanning; 
een analyse van de 
beleidsvraagstukken. 
Lezing van prof. Johan 
Albrecht, Universiteit 
Gent

26 november 2012 om 19 uur
Het Pand, Onderbergen 1, Gent  
(zaal Rector Blancquaert)

Elektriciteit domineert al jaren de media. Professor Albrecht 
brengt een gefundeerde analyse van de belangrijkste 
beleidsvraagstukken m.b.t. het onderwerp.
Gelieve zo snel mogelijk in te schrijven.

•	 Info en inschrijven: www.mijn-aig.be/
inschrijving2.php 
•	Prijs: 10 euro voor KVIV/AIG-leden en 

familie, 15 euro voor niet-leden

Tuupe Tegoare met 
Perfesser Gents  
Freek Neirynck 

7 december 2012 om 19.45 uur
De crypte van het Lakenmetershuis, 
Vrijdagmarkt 24, Gent

Freek Neirynck geeft ons de primeur van zijn conference over 
zijn gloednieuw Gents Zegswijzenboek en de vierde uitgave 
van zijn Gents Zakwoordenboek. 

•	 Info en inschrijven: www.mijn-aig.be/
inschrijving2.php 
•	Prijs: 8 euro voor KVIV/AIG-leden en 

familie, 12 euro voor niet-leden

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Gentse Alumni Psychologen

I-deals: Een revolutie in 
de manier waarop we 
werken organiseren? 

13 december 2012 om 20 uur
faculteit Economie en Bedrijfskunde, 
Auditorium Quetelet,  
Tweekerkenstraat 2, Gent

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat medewerkers die de 
mogelijkheid krijgen om een geïndividualiseerde deal (I-deal) 
met hun werkgever te sluiten over hun werkschema, 
sterk gemotiveerd zijn om te blijven werken na de 
pensioengerechtigde leeftijd. Prof. Aukje Nauta (Universiteit 
van Amsterdam) gaat hier verder op in, waarna een 
paneldebat volgt. Voor het volledige programma van de 
avond, zie p. 11 van dit magazine.

•	 Info en inschrijven:  
www.gap-online.UGent.be 

‘Streetwize’ leren 
over innovatie en 
engagement 

5 februari 2013 om 19 uur
faculteit Psychologie en  
Pedagogische Wetenschappen,  
Henri Dunantlaan 2, Gent

Streetwize is als trainingsorganisatie gegroeid uit de Mobiele 
School (www.mobileschool.org), een organisatie die zich al 
tien jaar inzet voor straatkinderen wereldwijd. Streetwize wil 
bedrijven en organisaties trainingen aanbieden waarin de 
straat als metafoor dient om uitdagingen en problemen aan 
te pakken. Deze lezing staat garant voor een meeslepende 
en inspirerende avond met Bram Doolaege, die er als geen 
ander in slaagt om zijn publiek streetwize oplossingen aan te 
reiken.

•	 Info en inschrijven:  
www.gap-online.UGent.be 
•	5 euro voor leden,  

10 euro voor niet-leden

Get Recruited 
Jobbeurs voor jobs in 
HR & Marketing

6 maart 2013 van 13 uur tot 17 uur
Zebrastraat 32, Gent

Het concept van de vijfde editie van Get Recruited blijft 
onveranderd: een kleine maar gerichte jobbeurs in HR en 
Marketing. Dat biedt de deelnemende bedrijven (gemiddeld 
zo’n 15-tal) en de deelnemende kandidaten (gemiddeld zo’n 
250 studenten uit diverse richtingen) de kans om écht kennis 
te maken met elkaar.

•	 Info en inschrijven:  
www.getrecruited.UGent.be 
•	Deelname is gratis

Facts or fads on 
creativity? Ontdek 
de wetenschap rond 
creativiteit!

Mei 2013 (datum nog te bepalen)  
om 19 uur - faculteit Psychologie  
en Pedagogische Wetenschappen,  
Henri Dunantlaan 2, Gent

De VIGOR Innovation Research Group doet onderzoek naar 
creativiteit en wil wetenschappelijke resultaten vertalen naar 
de praktijk. In de workshop zullen doctoraatsstudenten van 
VIGOR sommige van onze overtuigingen over creativiteit onder 
de loep nemen. Via live experimenten ontdekken we of de 
wetenschap onze overtuigingen bevestigt of niet. Zo maken we 
kennis met wetenschappelijke bevindingen over creativiteit en 
krijgen we inzicht hoe deze kennis wordt vergaard. Ook leren 
we om deze kennis te integreren op het werk en daarbuiten. 

•	 Info en inschrijven:  
www.gap-online.UGent.be 
•	5 euro voor leden,  

10 euro voor niet-leden
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Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Verbond Afgestudeerde Bio-ingenieurs

Bio-ingenieur 
bedrijvendag

27 februari 2013 van 10 uur tot 17 uur
Het Pand, Onderbergen 1, Gent

De Bio-ingenieur bedrijvendag wil een eerste contact 
leggen tussen de bedrijfswereld en jonge bio-ingenieurs (en 
studenten uit verwante richtingen). Laatstejaarsstudenten 
krijgen de kans om inzicht te verwerven in de arbeidsmarkt 
en contact te leggen met relevante bedrijven uit de sector.

•	 Info: www.bbd.UGent.be
•	 Inschrijven: www.fbw.UGent.be/bbd voor 

31 december 2012
•	Prijs: 5 euro

Reünie-avond 24 november 2012
Salons Mantovani,  
Doorn 1, 9700 Oudenaarde en  
Stokerij Braeckman, Berchemweg 61, 
9700 Oudenaarde

Zoals elk jaar organiseert ‘het Verbond’ een reünieavond 
voor alle afgestudeerden van de faculteit Bio-ingenieurs-
wetenschappen Gent. Dit jaar staat in de namiddag een 
geleid bezoek op het programma aan Stokerij Braeckman in 
Oudenaarde. 
Het avondprogramma vindt plaats in Salons Mantovani: 
een uitgebreide wandelreceptie gevolgd door een warme 
feestmaaltijd. Er is ook een vegetarisch menu voorzien.
Achteraf is er de mogelijkheid om gezellig na te praten en/of 
door te zakken aan de toog.
Gelieve zo snel mogelijk in te schrijven.

•	 Info en inschrijven:  
www.fbw.UGent.be/verbond
•	Prijs: 50 euro of 55 euro voor de 

feestmaaltijd (info zie website), 5 euro 
voor bezoek en degustatie in Stokerij 
Braeckman

Omhels de zee vóór 
het te laat is: over 
wetenschappelijk 
onderzoek en 
menselijke noden 

19 maart 2013
faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Coupure Links 653, Gent

Prof. dr. Colin Janssen vertelt over zijn ervaringen in het 
mariene onderzoek. Meer specifiek staat hij stil bij de 
vervuiling van de zeewateren en de mogelijke gevolgen 
daarvan voor het mariene biotoop en onze menselijke 
voeding.•	 Info en inschrijven vóór 18-03-12:  

www.fbw.UGent.be/verbond
•	Prijs: leden VBIG 2 euro,  

niet-leden VBIG 5 euro

Verbondsquiz 1 december 2012
faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Feestzaal, Coupure Links 653, Gent

De wereldberoemde Verbondsquiz verenigt ook dit jaar weer 
de geoefende en minder geoefende quizzers. Naar goede 
gewoonte zal de quiz bestaan uit een aaneenschakeling van 
moeilijke, gemakkelijke, grappige en rare vragen en uit een 
mix van kennis- en doe-vragen – voor zowel doorgewinterde 
als gelegenheidsploegen.

•	 Info en inschrijven: www.fbw.UGent.be/
verbond of koenmuylaert@hotmail.com, 
voor 25 november 2012
•	Prijs: 20 euro

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Oud-studentenvereniging Politieke Wetenschappen

OSPW-etentje 23 november 2012
OBSG zaal,  
Kortrijksesteenweg 500, Gent

Op 23 november organiseert de alumnivereniging van de 
Politieke Wetenschappen een reünie-etentje voor al haar 
leden. Het ideale moment om gezellig bij te praten of om  
te netwerken onder collega-politicologen. In de prijs van  
15 euro zijn een aperitief, barbecue met groentenbuffet en 
een dessert met koffie inbegrepen.  
De avond wordt ingeleid door Helmut Gaus, voormalig 
voorzitter van de vakgroep Politieke Wetenschappen.

•	 Info: www.psw.ugent.be/ospw 
•	 Inschrijven – graag zo snel mogelijk – 

door betaling op BE77 0014 2199 5142, 
met vermelding van naam en aantal 
personen.
•	Prijs: 15 euro

De UGent-alumnidatabank 

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

Schrijf dan meteen in op de UGent-alumnidatabank en zoek via dit netwerk relevante informatie en medestudenten op.  
Uw eigen infofiche als UGent-alumnus kunt u online beheren, updaten en afschermen zoals u dat wenst. 

www.UGent.be/alumnidatabank



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

De Graslei

Restaurant De Graslei gelegen op het mooiste 

plekje van Gent. Achter gevel nummer 7 kan 

u een sfeervol en gastvrij eethuis ontdekken. 

U wordt er met een glimlach ontvangen en 

bediend alsof u een vriend van het huis bent.

Culinair hebt u de keuze uit de beste Belgische 

salades, vis- en vleesgerechten.

Alle dagen open van 11u tot ...

Voor informatie over groepsmenu’s

of andere: info@restaurantdegraslei.be

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

www.restaurantdegraslei.be
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slikken. Men schat dat er tegen 

2080 in Noordwest-Europa veertig 

procent meer neerslag zal vallen. 

Tegelijk bestaat de kans dat onze 

regio onder grote druk zal komen 

te staan van droogtes in de zomer. 

We moeten heel Vlaanderen dan 

ook dringend ‘klimaatbestendig’ 

maken, steunend op kennis uit de 

wetenschap.” 

Oplossingen gezocht
Om dat wetenschappelijk funda-

ment te leveren werd in 2009  

CcASPAR opgezet (Climate Change 

and Changes in Spatial Structures 

in Flanders), een strategisch  

basisonderzoek gefinancierd door 

Niemand kan eromheen dat 

Vlaanderen jaar na jaar met 

meer overstromingen te kampen 

heeft. Met name in de winter 

laat hevige neerslag met de re-

gelmaat van een klok rivieren en 

beken uit hun voegen barsten. 

Loopt ons vlakke land binnenkort 

helemaal onder? 

“Zo ver is het nog niet”, zegt pro-

fessor Georges Allaert na vier 

jaar studie in de materie. “Maar 

als we nu niet drastisch ingrijpen, 

staat binnen afzienbare tijd de hele 

Westhoek onder water. Hetzelfde 

geldt voor de steden aan de Den-

der, waar te klein bemeten riolen 

het water nu al niet meer kunnen 

Volgens sommigen vergaat de wereld  

over enkele maanden, volgens de 

meerderheid zal het niet zo’n vaart 

lopen. Toch meent diezelfde meerder-

heid dat Vlaanderen gedoemd is om 

ooit onder te stromen. En dat klopt. 

Tenminste, als we alles op zijn beloop 

laten, waarschuwt professor Georges 

Allaert op basis van een zopas afge-

rond UGent-onderzoek. “Er is een  

revolutie in ons denken nodig.” 

Auteur: Sven Rammeloo | Fotograaf: Nic Vermeulen

Het doemdenken voorbij
UGent-onderzoek ontdekt meerwaarde  

in klimaatverandering
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bij het begin van ons onderzoek 

een stuurgroep van een dertigtal 

mensen gevormd uit diverse sec-

toren en geledingen van de maat-

schappij – de landbouw, natuurver-

enigingen, de havens... – zodat die 

konden meedenken.” 

Toegevoegde waarde
Dat neemt niet weg dat CcASPAR 

de basis vormt voor een offensieve 

strategie, een totale verandering in 

onze manier van denken over ruim-

telijke planning. “Dat is een positief 

gegeven, want er zullen heel wat 

nieuwe opportuniteiten opduiken. 

Denken we bv. aan het gebruik van 

de nieuwe watergebieden voor 

willen ook het water landinwaarts 

opvangen. Daarnaast kunnen we, 

bovenop de verbreding van de  

IJzer, de polders nabij de duinen-

gordel als opvangbekkens ge-

bruiken. Daarvoor kunnen we dat 

gebied (de brede kustzone) com-

partimenteren, door waar mogelijk 

gebruik te maken van de dijkstruc-

turen van vroeger. Ook spoorweg- 

en andere bermen kunnen hiervoor 

worden ingezet.”

Klinkt mooi, maar meteen stelt zich 

de vraag of de huidige eigenaars 

van potentiële opvangbekkens daar 

in de praktijk aan zullen willen mee-

werken. “Die vraag is inderdaad 

cruciaal. Daarom hebben we van 

het IWT. Zeven onderzoeksgroepen 

uit diverse disciplines en instellin-

gen gingen op zoek naar manieren 

om de veerkracht van Vlaanderen 

tegenover klimaatschokken te 

vergroten. Een groot deel van het 

werk werd aan de UGent verricht, 

door de onderzoeksgroep Mobili-

teit en Ruimtelijke Planning van de 

vakgroep Civiele Techniek. Profes-

sor Georges Allaert had de leiding  

over CcASPAR, het eerste IWT-

onderzoek op zo’n grote schaal.

“Ons onderzoek richt zich zowel 

op de middellange als op de lange 

termijn: van 2020 tot 2050 en 

van 2050 tot 2100. We weten 

niet of we naar 2050 toe steeds 

meer overstromingen zullen krijgen 

omdat we het water in Vlaanderen 

niet langer kunnen slikken. Het kan 

in de toekomst zowel natter als 

droger worden. Maar om op beide 

scenario’s voorbereid te zijn, zullen 

we meer ruimte moeten scheppen, 

o.a. door beken, rivieren en kanalen 

breder te maken. Een werk van 

lange adem.” 

Wat met de kust?
“Het moet duidelijk zijn dat onze 

aanpak niet homogeen is voor 

heel Vlaanderen. Aan de kust geldt 

een heel andere problematiek dan 

in de Kempen, waar eerder ver-

droging dan wateroverlast aan de 

orde is. Concreet hebben we voor 

de kust een aantal verregaande 

oplossingen uitgewerkt. Zo willen 

we het water niet alleen vóór de 

kust opvangen, bijvoorbeeld met 

meer verduining zeewaarts, we 

Micro-case
CcASPAR-onderzoekster Sally Lierman licht toe hoe een klimaatbestendige kust-

streek er concreet uit zou kunnen zien. 

“In het achterland slaan de waterboeren het water op in de waterpolders, waardoor 

een veel grotere watervoorraad ontstaat dan vandaag het geval is. Die voorraad kan 

door de stad, de landbouw, de industrie en de vele campings in die buurt worden aan-

gewend in geval van droogte. 

Ook recreatieve zones zoals de Oostendse Wellingtonrenbaan of de stadsparken kun-

nen als lager gelegen gebied deels worden ingezet om overstromingswater op te van-

gen (zie schets). Verder kan nagedacht worden over overstroombare dijken en tweede 

verblijven in potentieel overstromingsgebied.” 

Casestudie Middelkerke-Oostende-Bredene:  
Scenario 3 – plotse calamiteit en het opvangen van een superstorm op zee.

Info p 
p Prof. Georges Allaert
 Vakgroep Civiele Techniek
 Tel. 0476 21 15 73 
 Georges.Allaert@UGent.be
p Sally Lierman | 
 Jeroen De Waegemaeker
 Tel. 09 331 32 57
 Sally.Lierman@UGent.be
	 Jeroen.DeWaegemaeker@UGent.be
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bekendgemaakt aan het grote 

publiek. Nic Balthazar modereert, 

Philippe Muyters, Vlaams minister 

van onder meer Ruimtelijke Orde-

ning, voert het slotwoord.

Professor Allaert: “Na vier jaar 

onderzoek is gebleken dat ons 

antwoord op de klimaatverande-

ring een holistisch verhaal moet 

zijn. Het klimaat is een heel sterke 

kracht die, als we het op de juiste 

manier aanpakken, een meerwaar-

de kan betekenen voor onze eco-

nomie. À la limite kan het klimaat 

onze economie zelfs herprofileren, 

en ten goede.” 

energieproductie. De watermolens 

uit vervlogen tijden zouden in een 

andere, hoogtechnologische vorm 

terug kunnen komen om decen-

traal energie op te wekken. De 

kracht van water, de getijden, is 

veel sterker dan windkracht.”

Professor Allaert ziet nog andere 

sectoren die baat kunnen hebben 

bij een adaptatie aan het verande-

rende klimaat. Het watertransport 

bijvoorbeeld, dat vandaag beperkt 

blijft tot de grote kanalen en ri-

vieren. “Op de zijarmen van de 

Leie en de Schelde zie je nu geen 

transport. Maar als we vele kleine 

beekjes sowieso moeten openbre-

ken om het water zijn weg te laten 

vinden, zal er uiteindelijk ook meer 

transport over het water mogelijk 

worden. Mogelijk gaan we dan in 

bepaalde, kwetsbare nederzet-

tingsgebieden terug naar de bouw 

van paalwoningen. Waarom niet? 

Congres CcASPAR
Klimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging

Maandag 17 en dinsdag 18 december 2012

Het Pand – Onderbergen 1, 9000 Gent

Inschrijven vóór 7 december op www.CcASPAR.UGent.be 

Daarenboven kunnen de huidige 

landbouwers ook de rol vervullen 

van waterwachters, naar analogie 

met parkwachters, en krijgen we 

een veelheid aan waterrecreatiege-

bieden.”

Visionaire sensibilisering 
Om een dergelijk ingrijpend transi-

tiepad in te slaan, ligt een belang-

rijke uitdaging in de creatie van 

een maatschappelijk draagvlak. In 

plaats van te focussen op de ge-

varen, de dreiging en de negatieve 

gevolgen van klimaatverandering, 

zouden beleidsmakers bij de ont-

wikkeling van nieuwe ruimtelijke 

projecten als vanzelf rekening moe-

ten houden met de factor klimaat-

verandering. 

Professor Allaert heeft meer dan 

één idee over hoe die maatschap-

pelijke sensibilisering tot stand zou 

kunnen komen. Een voorbeeld: “Van 

bij het begin van de studie hebben 

we erop aangestuurd om jonge-

ren mee te krijgen in dit verhaal. 

Zo zullen we een atlas uitbrengen 

voor middelbare scholen, zodat de 

jongste en volgende generaties 

gesensibiliseerd worden. Zij zullen 

de gevolgen van de klimaatverande-

ring veel sterker ondervinden dan 

de huidige generaties, en boven-

dien zijn zij de ingenieurs, planners, 

architecten en beleidmakers van 

de toekomst.” 

Holistisch besluit
De resultaten van het project  

CcASPAR worden tijdens een 

congres op 17 en 18 december 

De CcASPAR-studie werd uit-

gevoerd in een nauwe samen-

werking tussen de volgende 

partners:

p Universiteit Gent –  

vakgroep Civiele Techniek, 

afdeling Mobiliteit en 

Ruimtelijke Planning

p Universiteit Gent –  

vakgroep Geografie

p KU Leuven –  

Afdeling Bos, Natuur en 

Landschap

p Universiteit Antwerpen –  

onderzoeksgroep 

Ecosysteembeheer

p Vrije Universiteit  

Amsterdam – Instituut  

voor Milieuvraagstukken

p Hogeschool Gent –  

School of Arts

p Studiebureau Omgeving



 

 23

Gent is een vruchtbare habitat voor 

beeldende kunstenaars. De stad 

kan dan ook prat gaan op een rijk  

potentieel aan hedendaagse kunst. 

Tijdens de Gentse Kunstweek – van 

donderdag 29 november tot woens-

dag 4 december – slaan de Stad 

Gent, Art Gent en de UGent de han-

den in elkaar om die kunstenaars 

en hun kunst in de kijker te zetten 

met verschillende gezamenlijke acti-

viteiten. Ook de diverse galerieën die 

de stad rijk is, zullen zich in die week 

graag laten zien.

“Het kunstwerk  
een handleiding”
In het Technicumgebouw van de 

UGent loopt vanaf 29 november de 

nieuwe Kunst-Zichttentoonstelling. 

Guy Bovyn cureert er ‘Het kunst-

werk een handleiding’, een tentoon-

stelling zonder centraal thema. 

‘Kunst laat zich immers niet herlei-

den tot één kerngedachte’, aldus 

Bovyn. De titel van de tentoonstel-

ling is een knipoog naar het boek  

La vie mode d’emploi van Georges 

Perec. In dit boek wordt de lezer 

door een Parijs flatgebouw gegidst, 

waarbij de kamers erg uiteenlopend 

worden beschreven, van anekdo-

tisch tot beschrijvend. Curator 

Guy Bovyn van zijn kant was gefas-

cineerd door het geometrische 

patroon en de vele ramen van het 

Technicum en de verhalen die ze 

kunnen herbergen. Daarom wilde 

hij voor zijn expositie letterlijk ruimte 

creëren voor de persoonlijke erva-

ring. De werken in het Technicum 

zijn van de hand van beeldende kun-

stenaars die een band hebben met 

Gent en de Gentse galerieën. Elk 

kunstwerk krijgt zijn private ruimte 

toebedeeld, een eigen wereld waar 

het zichzelf kan zijn in het gezel-

schap van kijkers die niet gehinderd 

worden door de stem van de cura-

tor. De bezoeker kan en moet vrij 

zijn eigen gang gaan.  

“Het kunstwerk een handleiding”
29 november t.e.m. 4 december

Technicum Galerie Kunst-Zicht

Sint-Pietersnieuwsraat 41 – 9000 Gent

Wat heeft de Kunstweek 
nog meer te bieden?

LInDEnLEI
Op de site Nucleo aan de Lindenlei cureert 

Stef Van Bellingen een gezamenlijke tentoon-

stelling van HISK, KASK en LUCA. Op de ope-

ningsavond kan je tevens kennismaken met de 

Gentse galerieën, die present tekenen met elk 

een pop-upstore.

p Opening: donderdag 29 november  

om 18 uur (tot 1 uur)

p De tentoonstelling loopt  

t.e.m. dinsdag 4 december

GEnT MATInEE
Tijdens deze matinee kan de kunstliefhebber 

een parcours volgen langs de Gentse galerieën. 

Zondag 2 december – van 11 uur tot 18 uur

ART GEnT 

Flanders Expo ruimt plaats in voor een nieuwe 

hoogstaande kunstbeurs, die vier zones om-

vat: Young, BArt, Lineart en Vintage Design. 

Art Gent wil daarmee van kunst een unieke be-

zoekerservaring maken. 

p Vrijdag 30 november t.e.m.  

dinsdag 4 december – Flanders Expo

p Meer informatie: www.artgent.be.

MUSEUMnACHT
Donderdag 29 november 2012 van 18 tot 1 uur

Een museum bezoeken ‘by night’, dat is de 

jaarlijkse Museumnacht in een notendop. Een 

unieke belevenis!

Info p 
www.gentsekunstweek.be
Kaat Van de Velde
Afdeling Communicatie
Tel. 09 264 82 75
Kaat.VandeVelde@UGent.be

De Gentse Kunstweek 
aan de UGent en elders
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Zogezegd

p “HET GLAZEN PLAFOND BEN iK  
NiET TEGENGEKOMEN.” 

In De Morgen ging professor Jo Lambert, hoogleraar 

en dermatologe, in op haar carrière, haar gezin en 

de combinatie van de twee. Ze getuigde over de prak-

tische problemen en commentaren waar werkende 

moeders mee geconfronteerd worden. Lambert vindt 

een cultuurwijziging noodzakelijker dan gekunstelde 

quota, al gaf ze toe dat het diversiteitbeleid meer 

kansen verschaft. Tot slot gaf ze nog een tip mee voor 

jonge, vrouwelijke academici: “Het is als vrouw aan de 

top niet nodig je als een man te gedragen … Blijf dicht 

bij jezelf en vertrouw op je eigen aanpak.”

p “ELKE BrUGGEPENSiONEErDE  
EEN AANSLAG OP BEGrOTiNG  
EN VOLGENDE GENErATiE.”

UGent-professoren Koen Schoors en Gert Peersman  

luiden de alarmbel in De Tijd. De banken- en de euro-

crisis mogen ons de vergrijzingsgolf niet doen ver-

geten, stellen ze in hun boek ‘De perfecte storm’.  

De bevolking is terecht ontstemd over de besparingen 

ten gevolge van de bankencrisis, maar heeft geen aan-

dacht voor de vergrijzingsproblematiek die de volgende 

generatie ondermijnt. De professoren Schoors en 

Peersman pleiten dan ook voor politieke actie, het op-

trekken van de pensioenleeftijd, het activeren van brug-

gepensioneerden en een hervorming van de index.

p “DE iNSTrOOM VAN NEDErLANDSE 
STUDENTEN VALT MOEiLijK iN 
TE DijKEN.”

Het Belang van Limburg bericht over de respons 

van minister van Onderwijs Pascal Smet op een inter-

pellatie in de onderwijscommissie van het Vlaams 

Parlement over het toenemende aantal Nederlandse 

studenten in het Vlaamse hoger onderwijs.  

Voor het academiejaar 2012-2013 gaat het over 

5.773 studenten.

UGent-professor Boudewijn Bouckaert (LDD)  

berekende dat dit de Vlaamse overheid jaarlijks vijftig 

miljoen euro kost en vroeg de minister of hij van plan 

was om hier actie tegen te ondernemen. 

Pascal Smet wees erop dat de Europese wetgeving 

over het vrije verkeer van studenten een beperking van 

de instroom bemoeilijkt. De enige optie is volgens hem 

een verhoging van het inschrijvingsgeld, iets waar hij 

geen voorstander van is. Veel Nederlandse studenten 

kiezen immers uit financiële overwegingen voor een 

Vlaamse hogeschool of universiteit. 

Zelf vindt de minister de instroom vooralsnog geen 

probleem. Hij herinnerde eraan dat ook ruim  

2.000 Vlamingen bij de noorderburen studeren.

p “GENTSE WETENSCHAPPErS 
HELPEN OOrZAAK KiNDErTUMOr 
ONTrAFELEN.”

Onderzoekers van de UGent hebben, samen met  

Nederlandse en Duitse collega’s, de genetische  

oorzaak bij het ontstaan van een neuroblastoom 

blootgelegd. Een neuroblastoom is een tumor in het 

zenuwstelsel bij kinderen. Professor Frank Speleman, 

die samen met professor Jo Vandesompele een 

onderzoekslab leidt in Gent, verduidelijkt in Het Laat-

ste Nieuws: “Het gen dat we identificeerden, speelt 

een fundamentele rol in heel onrijpe cellen.  

Dat gen wordt gebruikt om cellen te herprogrammeren. 

Veeleer dan met chemotherapie te werken, kunnen 

we misschien een ‘trigger’ geven zodat de zenuw-

cellen een normaal proces van uitrijping volgen.” 
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Winteragenda
p LEZiNGEN OVEr KErK EN STAAT  

27-11-2012 & 4-12-2012

Twee interessante voordrachten in de lezingenreeks van 

het Centrum voor Studies van Christelijke Tradities (CSCT).

Professor Rik Pinxten – UGent, Centrum voor Inter-

culturele Communicatie en Interactie – geeft een lezing 

over ‘De emancipatie van hedendaags atheïsme en 

godsdienstigheid: voorbij de exclusie’.

Meryem Kanmaz, verbonden aan MANA vzw, het  

expertisecentrum voor islamitische  culturen in  

Vlaanderen, geeft een voordracht over ‘De Belgische 

overheid en de islam: bilan na veertig jaar wettelijke 

erkenning van de islam als Belgische eredienst’.

Beide voordrachten duren ongeveer een uur,  

daarna is er tijd voor vragen en discussie.

p Prof. Rik Pinxten: dinsdag 27 november - 20 uur

p Meryem Kanmaz: dinsdag 4 december  - 20 uur

p Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde, 

Koningstraat 18, 9000 Gent

p Toegang: 5 euro, gratis voor studenten en personeelsleden 

van de Associatie Universiteit Gent.

p MEiSjES EN jONGENS...  
PErCEPTiE iS VAN ALLE TijDEN 
7 TOT 30-11-2012

De tentoonstelling ‘Meisjes en jongens... bestemming 

bekend? België, 1830-2000’ toont hoe de maat-

schappelijke visie op mannelijkheid en vrouwelijkheid in 

de voorbije twee eeuwen is geëvolueerd. Samen met 

die ideeën veranderden niet alleen speelgoed, kledij, 

onderwijs en arbeid, maar ook de levens van mannen 

en vrouwen en hun invulling van het ouderschap.  

De expo spreekt een ruim publiek aan en brengt een 

positief beeld van de evolutie naar een samenleving 

waarin individuele aanleg en interesse belangrijker zijn 

dan vooroordelen. 

p Woensdag 7 tot vrijdag 30 november,  

Ufo-gebouw, Sint-Pietersnieuwstraat, 33-35, 9000 Gent

p Open van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur,  

gesloten tijdens het weekend

p Gratis te bezichtigen

p PHD-EVENEMENT VOOr iNGENiEUrS 
EN ArCHiTECTEN (iN WOrDiNG)  
5-12-2012

Op 5 december vindt het dertiende PhD-Symposium van 

de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur 

plaats. Vanuit een vernieuwd concept belooft het een 

hedendaags evenement te worden voor zowel master- 

en doctoraatsstudenten, doctors en postdoctorale 

onderzoekers, professoren, als ingenieurs en andere 

geïnteresseerden buiten de academische wereld.

In de voormiddag is er keuze tussen vijf interessante 

workshops, ’s namiddags zijn er informatieve sessies 

specifiek voor kandidaat PhD’ers.

De dag eindigt met een ‘seemingly scientific quiz’ – en 

na het slotwoord kan er nog nagekaart worden in het 

After Work Cafe. Programma en meer informatie: 

http://symposium.fea.UGent.be/

p 5 december 2012 - van 9.15 tot 16.45 uur  

(start After Work Cafe)

p Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent

p Toegang is gratis, maar inschrijven via de site is 

noodzakelijk

p WiNTErCONCErTEN VAN HET GUSO 
30-11-2012 EN 13-12-2012

Het GUSO – Gents Universitair Symfonisch Orkest –  

is een dynamisch orkest voor en door studenten. 

Als winterrepertoire vergast het zijn publiek op twee 

mooie concerten. In het ‘Triple Concerto voor viool, piano 

en cello’ van Beethoven wordt het orkest versterkt 

met de solisten Gayane Grigoryan (viool), Aveline Gram 

(piano) en Sarah Dupriez (cello). Daarnaast brengt het 

orkest nog de ‘Ouverture 1812’ van Tchaikovsky en 

‘The Unanswered Question’ van Charles Ives. 

p Vrijdag 30 november – 20.30 uur,  

Kopergieterij, Blekerijstraat 50, 9000 Gent

p Vrijdag 13 december – 20.30 uur,  

De Bijloke, Jozef Kluyskensstraat, 9000 Gent

p Tickets: niet-studenten 9 euro, studenten 5 euro

p Te bestellen via de website www.guso.be  

of per mail naar tickets@guso.be.



ugent

 26

Vanwaar het idee om een 

onderzoek te doen rond 

levenseindebeleid?

“Ik ben gespecialiseerd in medisch 

recht en werkte als advocate in die 

rechtstak. Mijn onderzoek maakt 

deel uit van een groot multidiscipli-

nair en interuniversitair project over 

het levenseinde. Dat werd de eerste 

wet. Die bemoeilijken soms de weg 

die een patiënt moet bewandelen 

om euthanasie te verkrijgen. In be-

paalde situaties maken ze het hem 

of haar zelfs onmogelijk.”

Betekent dit dat euthanasie in 

sommige ziekenhuizen wordt 

verboden?

“Een algemeen verbod komt van-

daag niet meer voor. Wel vallen 

soms bepaalde patiëntengroepen 

uit de boot. Denk aan niet-termina-

le patiënten of mensen die ‘uitslui-

tend’ psychisch lijden. Zij hebben 

het vaak moeilijker om euthanasie 

te krijgen, ook al vallen zij binnen de 

voorwaarden van de wet.”

jaren gefinancierd door het IWT, 

daarna via een beurs van de UGent. 

Allerlei aspecten van dit thema zijn 

onderzocht. Ik nam het beleid in zorg-

instellingen juridisch onder de loep.”

Dat lijkt me niet evident.  

Hoe ben je tewerk gegaan?

“Er bestaat nog niet veel recht-

spraak over dit onderwerp. Daar-

om heb ik gewerkt met de resulta-

ten van een empirisch onderzoek 

dat al uitgevoerd was aan de hand 

van enquêtes in rust- en zieken-

huizen. Daaruit bleek dat heel wat 

instellingen extra vereisten en 

procedures in het leven hebben 

geroepen, bovenop de euthanasie-

Tussen wet en 
werkelijkheid

negenproef met Sylvie Tack

Zes jaar lang verdiepte juriste Sylvie 

Tack zich in de Belgische wetgeving 

rond levenseindezorg en de implemen-

tatie daarvan in rust- en ziekenhuizen. 

Die ‘Juridische analyse van het ethisch 

beleid rond levenseinde in Belgische 

zorginstellingen’ leverde haar de titel 

van doctor op.

Auteur: Katrien Depoorter | Fotograaf: Nic Vermeulen
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Zal je onderzoek iets teweeg 

brengen?

“Of er op wettelijk niveau iets zal 

veranderen, kan ik niet inschatten. 

Ik merk wel dat bepaalde rust- en 

ziekenhuizen geïnteresseerd zijn 

en rekening houden met mijn 

conclusies. En dat op zich vind ik al 

positief. Dus op kleine schaal heeft 

mijn werk zeker al voor verbetering 

gezorgd.”

je onderzoek zit erop.  

Hoe kijk je terug op die jaren?

“Ik ben hier zes jaar mee bezig ge-

weest. De eerste drie jaar werkte 

ik nog aan de balie en combineerde 

ik die job met onderzoek en publica-

ties. Vanaf 2009 heb ik mij fulltime 

op het doctoraat gestort. Toch wa-

ren dat geen eenzame jaren achter 

mijn bureau. Ik heb veel mensen le-

ren kennen dankzij het project en ik 

had geluk dat ik een maatschappe-

lijk relevant onderzoeksthema had. 

Gemiddeld één keer per maand gaf 

ik vorming, o.a. aan huisartsen, LEIF-

artsen (LEIF staat voor Levenseinde 

Informatieforum, nvdr), … Zo kreeg 

ik ook voeling met de praktijk.” 

Keer je nu terug naar  

de advocatuur?

“Jazeker. Ik ben al terug aan de 

slag als advocate met specialisatie 

medisch recht. Ik blijf wel verbon-

den aan de universiteit en werk 

nog aan enkele kleinere publicaties. 

Daarnaast zijn er nog een aantal 

bio-ethische topics waarnaar ik 

in de toekomst verder juridisch 

onderzoek wil doen. Ik hoop dat die 

projecten binnenkort meer vorm 

krijgen.” 

cedures in het leven roepen, maar 

die mogen niet in strijd zijn met de 

rechten van de arts, de patiënt en 

de overheid.

Voor de rechten van de patiënt 

ben ik niet alleen te rade gegaan 

bij de Belgische Patiëntenrechten-

wet, maar ook bij de rechtspraak 

van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens (EHRM). 

Daarin staat dat wanneer een 

lidstaat euthanasie legaliseert, 

hij dat recht moet kunnen garan-

deren aan haar burgers en hen 

daarover objectief moet informe-

ren. Ik heb dit principe getoetst 

aan de Belgische situatie. Instel-

lingen en artsen die weigeren om 

euthanasie uit te voeren, hebben 

bij ons geen doorverwijsplicht, 

wat patiënten onvoldoende garan-

ties biedt. Onze euthanasiewet 

is m.a.w. in strijd met de recht-

spraak van het EHRM. 

Ik heb een aantal wetsvoorstellen 

geformuleerd om dit te verhelpen, 

zoals het invoeren van een ethisch 

transparantiebeleid. Dat moet in-

stellingen verplichten om hun visie 

bekend te maken aan hun patiën-

ten. Ook een verwijsbeleid zou nut-

tig zijn. Daarbij zou elke instelling 

een centrale hebben die informatie 

kan verstrekken over alternatieve 

oplossingen.” 

Kan de overheid controle 

uitoefenen en indien nodig 

sanctioneren?

“Volgens mij is ze voor bepaalde 

aspecten wel bevoegd. Wanneer 

een instelling bv. de rechten van 

de patiënt schendt, kan zij op de 

vingers worden getikt. Ook sancties 

zoals een vermindering van sub-

sidies zijn mogelijk, maar enkel bij 

manifeste schending van die pati-

entenrechten.”

En kan dat, juridisch gezien?

“Het is in het verleden al gebeurd 

dat artsen werden ontslagen 

omdat ze handelingen hadden uit-

gevoerd die in strijd waren met de 

visie van de instelling waarvoor ze 

werkten. Artsen hebben recht op 

professionele autonomie. Dat bete-

kent dat ze vrij zijn om te bepalen 

welke behandeling geschikt is voor 

de patiënt, uiteraard mits diens 

toestemming en binnen de grenzen 

van zorgvuldig medisch handelen. 

Daarnaast is er nog het recht op 

morele autonomie, dat is het recht 

om te handelen naar goed gewe-

ten. Niemand kan verplicht worden 

om mee te werken aan iets waar 

hij of zij niet achter staat. Omge-

keerd mag evenmin: je kan niet 

toelaten dat iets wat wettelijk mag, 

wordt verboden. 

Als een zorginstelling haar artsen 

verbiedt om euthanasie uit te 

voeren, dan is dat in strijd met die 

twee rechten. Bovendien discrimi-

neert de instelling dan die artsen 

tegenover artsen die wel de visie 

van de instelling delen. Dat heeft 

belangrijke gevolgen. Artsen die 

om die reden ontslagen worden, 

kunnen een flinke schadevergoe-

ding eisen. Hun ontslag is immers 

onrechtmatig.”

Wat met de rechten van  

de instelling en die van  

de patiënten?

“Uit de rechtspraak blijkt dat in-

stellingen zich kunnen beroepen 

op de vrijheid van vereniging, 

meningsuiting en geweten. Dat 

legitimeert hen om er een eigen 

filosofie en ethisch beleid op na 

te houden. Maar deze vrijheden 

reiken slechts tot waar ze in con-

flict komen met andere vrijheden. 

Instellingen mogen dus extra pro-

In ieder nummer bekijken we in de Negenproef 

het werk en de toekomstplannen van een 

doctorandus/a.

Info p 
Sylvie Tack
Vakgroep Strafrecht en Criminologie
Tel. 09 264 69 36
Sylvie.Tack@UGent.be
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men terug kunnen grijpen naar de 

uitleg in het filmpje. Uiteraard zijn 

er nog assistenten aanwezig om 

hun vragen te beantwoorden. 

Sinds dit academiejaar wordt een 

aantal cursussen en bijbehorend 

lesmateriaal beschikbaar gesteld 

op tabletcomputers. Vooral profes-

sor Frank Gielen van de faculteit 

Ingenieurswetenschappen en Ar-

chitectuur is hier een fervent pro-

motor van. Bovendien ligt een voor-

stel klaar om met tablet-pc’s aan 

de slag te gaan in de lerarenoplei-

dingen Biologie, Wiskunde, Geo-

(G)een virtuele werkelijkheid 
De UGent hecht veel belang aan 

het gebruik van moderne technolo-

gieën in de lessen. Zo zet de univer-

siteit al enige tijd in op weblectures, 

tablet-pc’s en stembakjes. 

In de faculteit Wetenschappen 

worden geregeld weblectures inge-

zet als voorbereiding op de werk-

colleges. Studenten kunnen zich 

dan thuis voorbereiden en tijdens 

de contacturen gerichte vragen 

stellen. De weblectures kunnen ook 

tijdens de werkcolleges bekeken 

worden, zodat studenten bij proble-

Vind ik leuk?
De millenniumstudent  

Studiedag over 
onderwijsinnovatie

De student anno 2012 is een gretig 

gebruiker van Facebook en Twitter. 

Behalve met blokken houdt hij/zij zich 

in belangrijke mate bezig met surfen 

en bloggen. Daarom organiseert de 

UGent op donderdag 29 november de 

vierde dag van de onderwijsinnovatie.

In een zogenaamde ‘millenniumles’ zal 

het gaan over innovatieve onderwijsvor-

men en alles wat daarbij komt kijken.

Auteur: Arnaud Dentant | Fotograaf: Nic Vermeulen
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Na afloop van het college krijgen 

de winnaars van de studenten-

wedstrijd rond onderwijsinnovatie 

hun prijs uitgereikt. 

Daarna volgt een debat met  

volgende sprekers: 

p	prof. Carl Devos  

(docent Politicologie, lanceerde 

de term millenniumstudent)

p	prof. Kristiaan Versluys  

(directeur Onderwijsaangelegen-

heden, UGent)

p	Judith Straetemans  

(expert nieuwe media van Vooruit)

p	Joachim Lommelen  

(voorzitter van de Gentse  

Studentenraad)

p	Stijn De Decker  

(bestuurslid van de Vlaamse 

Vereniging van Studenten)

p	Tom Palmaerts  

(trendwatcher van Trendwolves) 

Ook tijdens het debat zorgt een 

Twitterwall voor interactie met het 

publiek.  

de studiedag een college over ‘de 

millenniumstudent’. Daarbij zal hij 

het o.m. hebben over interactieve 

werkvormen voor grote groepen 

(en over onderzoeksresultaten uit 

binnen- en buitenland in verband 

daarmee), over de inzet van nieuwe 

media in het onderwijs en de daar-

mee gepaard gaande nodige aan-

passingen aan infrastructuur  

(WiFi, elektrische voorzieningen, ...), 

over de shift van presentatie - 

verwerking naar voorbereiding-

feedback, over wat een en ander 

impliceert op beleidsniveau, etc. 

Uiteraard wordt het geen klas-

siek college: er zal gretig gebruik-

gemaakt worden van tablets, 

stembakjes en videofragmenten, 

terwijl een Twitterwall voor de no-

dige interactie zorgt. Onder meer 

Vlaams minister van Onderwijs 

Pascal Smet zal via videoconnectie 

aanwezig zijn met een boodschap, 

evenals enkele studenten en trend-

watchers. 

grafie en Chemie. Micro teachings 

zouden dan gefilmd kunnen worden 

en onmiddellijk gevolgd worden 

door een evaluatie. Daarnaast zul-

len tablets ingezet worden tijdens 

practica Chemie, om cruciale fasen 

van experimenten te demonstre-

ren en om real-time metingen met 

sensoren te doen. Tijdens excur-

sies kunnen de toestellen dan weer 

gebruikt worden om informatie  

op te zoeken en te raadplegen  

(bv. geologische kaarten).

Stembakjes worden sinds vorig 

jaar gebruikt om te peilen naar 

de kennis van de studenten. Zo 

kan men bij het begin van een les 

gemakkelijk peilen hoeveel voorken-

nis studenten hebben over een 

bepaald onderwerp. Ook staat deze 

technologie de lesgevers toe om 

op het einde van de colleges na te 

gaan in welke mate de behandelde 

stof geassimileerd werd. Fervente 

gebruikers zijn prof. Tom Schrijvers 

en prof. Peter Van den Haute, 

beiden verbonden aan de faculteit 

Wetenschappen. 

(G)een virtueel evenement 
Om het effect van de nieuwe 

technologieën op het universitaire 

onderwijs onder de aandacht te 

brengen, heeft de Cel Onderwijs-

innovatie van de faculteit Weten-

schappen samen met de afdeling 

Onderwijskwaliteitszorg  er een 

evenement rond georganiseerd. 

Professor Martin Valcke van de vak-

groep Onderwijskunde geeft tijdens 

Info p 
p Pieter De Clercq | Sandra Vangestel
 Logistieke Dienst Onderwijs  

faculteit Wetenschappen –  
Cel Onderwijsinnovatie

 Tel. 09 264 52 41
 Pieter.DeClercq@UGent.be
 Sandra.Vangestel@UGent.be

p Jan Velghe | Luc Van De Poele
 Afdeling Onderwijskwaliteitszorg
 Tel. 09 331 00 61 | 09 331 00 51
 Jan.Velghe@UGent.be
 Luc.VanDePoele@UGent.be

Warme Oproep
Omdat interactiviteit prominent op de agenda van de UGent en deze studiedag staat, 

nodigen wij deelnemers vriendelijk uit om vooraf zijn of haar visie te tweeten naar 

#millenniumstudent en/of te surfen naar de volgende webpagina: 

www.UGent.be/nl/onderwijs/kwaliteitszorg/innovatie/millenniumles.htm
 

Praktisch
Donderdag 29 november – vanaf 14 uur

K.L. Ledeganckstraat 35 – Auditorium 2 

Inschrijven is noodzakelijk  en kan tot 20 november via  

https://webapps.UGent.be/eventManager/events/millenniumles. 

Deelname is gratis
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publiek de fascinerende replica 

gratis gaan bezichtigen in het Pro-

vinciaal Erfgoedcentrum Ename. 

De tentoonstelling, momenteel nog 

te bewonderen in Boulogne-sur-

Mer, is uiterst geschikt voor grote 

gezinnen en scholen. Ze loopt van 

16 december 2012 tot eind mei 

2013. Daarna zet de Bronze Age 

Boat terug koers naar Dover. 

De expositie maakt deel uit van 

het onderzoeksproject Boat 1550 

BC, dat tot stand kwam met de 

financiële steun van het Europees 

Fonds voor Regionale Ontwikke-

ling (EFRO). Het project brengt de 

gemeenschappelijke geschiedenis 

van Groot-Brittannië, Frankrijk en 

Voorbij de horizon
16-12-2012 tot 26-05-2013

Provinciaal Erfgoedcentrum Ename

www.oost-vlaanderen.be/erfgoedcentrum

België onder de aandacht. Naast 

de tentoonstelling omvat het con-

gressen en een lezingencyclus 

voor het brede publiek, en gaat het 

gepaard met de lancering van een 

archeologische kit voor pedagogi-

sche doeleinden.

De Doverboot vaart uit
Het pronkstuk van de tentoonstel-

ling is de replica van de Dover 

Bronze Age Boat. De restanten 

daarvan werden in Dover opgegra-

ven in 1992. Om de verjaardag van 

deze unieke vondst te vieren, sloe-

gen archeologen van de universitei-

ten van Canterbury, Rijsel en Gent 

de handen in elkaar en zetten ze 

een rondreizende tentoonstelling in 

de steigers. 

Die vertelt het verhaal van de kust-

bewoners uit de bronstijd (en hun 

verplaatsingen over de Noordzee) 

in verschillende hoofdstukken. Zo 

komt u alles te weten over het 

ontstaan van het kanaal, vernuf-

tige ambachtslui, de reizen van en 

uitwisselingen tussen de kanaal-

bewoners, hun dagelijkse leven, de 

manier waarop ze woonden, hun 

geloof en rituelen, ...

Van Dover tot Ename 
(en terug)
Twintig jaar na de vondst van de 

Doverboot, waarvan het origineel 

permanent tentoongesteld is in 

het Dover Museum, kan het grote 

©
  
P
et

er
 v

an
 d

er
 P

la
et

se
n

© Peter van der Plaetsen

De unieke tentoonstelling ‘Voorbij de 

horizon. Samenlevingen in Kanaal en 

Noordzee 3.500 jaar geleden’ vertelt 

een dubbel verhaal. Enerzijds brengt 

ze het dagelijkse leven in beeld van de 

kustbewoners aan beide zijden van het 

kanaal in het bronstijdperk, anderzijds 

focust ze op de onderzoekers die de 

eeuwenlange uitwisselingen, verplaat-

singen en dagelijkse handelingen in de 

kanaalzone hebben blootgelegd. 

Info p 
Ineke Imbo
Afdeling Communicatie, 
cel Wetenschapscommunicatie
Tel. 09 264 83 17
Ineke.Imbo@UGent.be

“Voorbij de horizon”
Het leven zoals het was in 1500 v. Chr.
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Kort

p POëTiSCHE PrOFESSOr
Aan de UGent kennen we prof. Luc Martens als hoofd 

van de onderzoeksgroepen Kindertandheelkunde en 

Bijzondere Tandheelkunde. Maar in zijn vrije tijd neemt 

de academicus graag de pen ter hand om bevlogen 

poëzie te schrijven. Die microbe kreeg professor  

Martens reeds als twintiger te pakken. Zijn passie 

moest lange tijd wijken voor academische werkzaam-

heden, maar in 2004 pikte hij de draad weer op.  

Op 12 oktober jl. werd zijn eerste dichtbundel aan  

het grote publiek voorgesteld, ‘Hoop op Stille muren’.

Wie wil kennismaken met de poëzie van Luc Martens  

kan dat op www.luccmartens.be (let op de dubbele c, nvdr).

p DiSPENSAriUM iN GENT
In samenwerking met de stad Gent openden de Stich-

ting Prins Laurent en de UGent op 1 oktober jl. een 

dispensarium voor gezelschapsdieren van mensen 

met een laag inkomen. De dagelijkse werking van het 

dispensarium wordt verzorgd door medewerkers van 

de vakgroep Geneeskunde en Klinische Biologie van de 

Kleine Huisdieren van de faculteit Diergeneeskunde. In 

de Dampoortstraat 39, de voorlopige locatie van het 

dispensarium, zullen UGent-studenten Diergeneeskun-

de praktijkervaring kunnen opdoen. Bovendien voorziet 

de universiteit aangepaste logistieke en financiële  

ondersteuning.

Het dispensarium is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 

10 tot 12 uur via het nummer 09 233 03 13.

p STUDENTEN UiT ONTWiKKELiNGS-
LANDEN AAN DE UGENT

Bijna de helft van de studenten uit ontwikkelingslanden 

die aan een Vlaamse universiteit of hogeschool een 

master of andere training volgen, doet dat aan de  

Gentse universiteit. Dat heeft de Vlaamse Interuni-

versitaire Raad - Universitaire Ontwikkelingssamen-

werking (VLIR-UOS) berekend. 

Jaarlijks ontvangen ongeveer 400 studenten uit een 

ontwikkelingsland een beurs van VLIR-UOS om een 

opleiding te volgen aan een Vlaamse universiteit of  

hogeschool, en van hen kiest maar liefst 44 procent 

voor de UGent. Volgens VLIR-UOS ontstaan uit de 

contacten met studenten duurzame internationale 

contacten. “Die leiden tot nieuwe internationale onder-

zoeksprojecten, publicaties en uitwisselingen van stu-

denten en professoren, waarbij ook Vlaanderen wint.”

p VijFDE UGENT-CrèCHE 
Medewerkers en studenten van de Universiteit Gent 

kunnen met hun jonge kroost voortaan terecht in 

de Sint- Pietersnieuwstraat. Het oude koetsgebouw 

tegenover het Ufo werd omgebouwd om het UGent-

personeel een vijfde locatie met kinderopvang aan te 

bieden. Het nieuwe kinderdagverblijf werd op 26 sep-

tember geopend. Met de zestien nieuwe plaatsen is de 

opvangcapaciteit van de universiteit nu verhoogd tot 

177, en er staan nog nieuwe intiatieven op stapel. In 

de kinderopvanginitiatieven van de UGent betaalt men 

een inkomensgerelateerde gezinsbijdrage, die fiscaal 

aftrekbaar is voor wie in België belastingplichtig is.
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Kort

p ExCLUSiEVE OPLEiDiNGEN  
VOOr TOPSTUDENTEN

Het Vlaamse hoger onderwijs lijkt de weg naar het 

zgn. honours programme gevonden te hebben. Dat  

is een programma dat de sterkste studenten verdie-

pend onderwijs aanbiedt en hen de kans geeft om bij 

te dragen aan academisch onderzoek. De Universiteit 

Gent heeft, net als de Universiteit Antwerpen, plannen 

om hiermee in de nabije toekomst van wal te gaan. 

Kristiaan Versluys, directeur onderwijsaangelegen-

heden van de UGent verduidelijkt de opzet: “Het doel 

is om excellerende studenten het maximum uit hun 

universitaire carrière te laten halen. Dat doen we door 

hen nog meer dan andere studenten zo snel mogelijk 

warm te maken voor wetenschap en onderzoek”.

p TP ViSiON iNVESTEErT iN 
WETENSCHAPSPArK UGENT 

TP Vision, merklicentiehouder van Philips, sluit tegen 

eind 2013 de deuren van haar Brugse vesting. Het 

bedrijf zal zijn activiteiten voortaan verderzetten in het 

Technologiepark van de Universiteit Gent in Zwijnaar-

de. Jammer genoeg gaat dit gepaard met de afvloeiing 

van 75 tijdelijke en 70 vaste werknemers. Toch blijft 

dankzij deze regeling een groot aantal hoogtechnologi-

sche jobs gevrijwaard in Vlaanderen. 

In Zwijnaarde zal de vestiging deel uitmaken van een 

open innovatiesite voor ICT en materialentechnologie. 

De afdeling van TP Vision zal er in samenwerking met 

de UGent en iMinds (het voormalige IBBT) innovatieve 

oplossingen bedenken voor de beeldschermtechnolo-

gie van de toekomst. Laboratoria en faciliteiten zullen 

gedeeld worden met de universiteit en met andere 

bedrijven. 

Vicerector Luc Moens was erg opgezet met de keuze 

van TP Vision: “Op het Technologiepark van de univer-

siteit vind je vandaag al de belangrijkste cluster van de 

biotechnologiebedrijven en onderzoeksinstellingen in 

België. Sinds vorig jaar is er ook de Material Research 

Cluster gevestigd. En nu start de UGent met de bouw 

van een nieuw torengebouw voor haar ICT-onderzoeks-

groepen en labo’s. Samen met de onderzoekers van 

iMinds en TP Vision zullen zij de kern vormen van een 

derde cluster in het wetenschapspark.”
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Topstudenten uit de Bacheloropleiding Diergeneeskunde 
ontvangen een certificaat



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

Kinderkankerfonds vzw 
zorgt voor:

Koester thuiszorgproject

steun aan  

kinderkankerafdeling

Financiële steun  

voor gezinnen

Jongerenwerking

deLIEving: opvang  

voor broers en zussen

Wetenschappelijk onderzoek

www.kinderkankerfonds.be

Voorzitter Prof. Dr. Yves Benoit
Contact: catharina.waelput@kinderkankerfonds.be
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p UGent voorloper in sociale voorzieningen
p Levenseinde: tussen wet en werkelijkheid
p UGent smeedt banden met China

“Talent moet durven” 
Interview met UGent- 
alumnus Marc Coucke

universiteit gent

Ben jij als oud-student ook nog steeds fan van de UGent? Word dan snel lid van onze alumnivereniging. 

Zo blijf je op de hoogte van wat er reilt en zeilt, kom je opnieuw in contact met je vroegere studiegenoten 

en ontvang je een uitnodiging voor alle UGent alumni-activiteiten. Als betalend lid kan je bovendien 

rekenen op een alumnikaart die je tal van voordelen biedt.

Lid worden is trouwens eenvoudig:
je surft naar www.UGent.be/alumni en vult je gegevens in.
Doen: dan zit die voordelenkaart binnenkort in je brievenbus.
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