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Ideeën kunnen sterk zijn. Slim bedacht. 
Goed gevonden. Maar aan de UGent hopen 
we van harte dat er in 2013 ook heel veel 
plaats is voor mooie gedachten. Denkt u mee?

Denkt u 
een glaasje 
mee op het 
nieuwe jaar?
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Een nieuwe community voor een nieuw jaar

Het begin van een nieuw jaar: tijd om achter ons te laten wat geweest is 

en uit te kijken naar wat komt. Voor de UGent zijn dat spannende tijden: 

2013 is het jaar van de grote integratiebeweging binnen het hoger  

onderwijs.  

Door overdracht van de academische hogeschoolopleidingen van de 

Hogeschool Gent, de Arteveldehogeschool en de Hogeschool  

West-Vlaanderen groeit onze universiteit vanaf volgend academiejaar 

met ongeveer 6.500 studenten en 500 personeelsleden. Een giganti-

sche operatie, waaraan we in dit nummer de nodige aandacht besteden.

Het Groeiplan van de UGent – versie 2013 – speelt krachtig in op de 

verwachte groei. We willen A Creative Community zijn for a Changing 

World. Onze universiteitsgemeenschap wordt in 2013 niet alleen  

groter, maar ook breder en gediversifieerder. Daardoor vormen we een 

boeiende samenstelling van mensen die goed uitgerust zijn om in te spe-

len op de noden van de wereld om ons heen.  

Zoals mag blijken uit het artikel over wetenschap en maatschappij  

– dit keer over de wiskunde – is die interactie tussen de academische 

wereld en die daarbuiten vaak behoorlijk tastbaar. 

Dat de UGent een ‘creatieve’ gemeenschap vormt, die meerwaarde 

zoekt (en vindt) in interdisciplinaire samenwerking, blijkt overduidelijk uit 

de andere bijdragen in dit nummer. Het project ‘Marine Art’ vertelt over 

een samenwerking tussen de mariene wetenschappen en de kunst; in 

‘Vlammend onderzoek’ lezen we hoe de samenwerkingsreflex van twee 

vakgroepen uit één faculteit geleid heeft tot innovatief onderzoek naar 

brandveiligheid; en uit het artikel over de restauratie van het Lam Gods 

leren we hoe één prestigieus project kan vragen om zeer uiteenlopende 

bijdragen van zeer verschillende UGent-vakgroepen.

Zoals em. prof. Walter Prevenier vaststelt: we hebben de tijd van het 

hokjesdenken achter ons gelaten. Daarmee staan we als universiteits-

gemeenschap klaar voor een steeds veranderende wereld.

Prof. Paul Van Cauwenberge, rector
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Personeel in de bloemetjes gezet p

Vlammend onderzoek
UGent innoveert het onderzoek 
naar brandveiligheid p
Binnen de faculteit Ingenieurswetenschappen en 
Architectuur sloegen twee vakgroepen de handen 
in elkaar om aan de hand van videobeelden een  
analysemethode te ontwikkelen die het spreidings-
gedrag van brandhaarden snel en accuraat kan voor-
spellen.

Coverbeeld © Academie Beeldende Kunst Gent / Lucienne Nijsters

Laureaten 2012
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Begin 2013 stelt de UGent nieuwe 

strategisch keuzes voor. A Creative 

Community for a Changing World 

wordt de definitie van haar visie.  

Daarmee staat voor het eerst zwart 

op wit wat de universiteit wil zijn. Bij de 

opstelling van het nieuwe plan werden 

alle geledingen van de ‘community’  

betrokken. 

Auteur: Wieland De Hoon | Fotograaf: Nic Vermeulen

Een groeiplan 
gebaseerd op inspraak
De hele universitaire gemeenschap bepaalt 

mee de toekomst 

rige plan bestond uit wat iedereen 

in zijn eigen omgeving als belangrijk 

zag. Zo heeft ons beleid jarenlang 

gewerkt: geen uitgeschreven stra-

tegie of visie – zij het daarom niet 

zonder strategie. Maar het was 

ieder voor de eigen winkel. Onder-

zoek werd vaak ingezet als strate-

gische keuze, maar dat kwam niet 

voort uit een visie die door de hele 

instelling gedragen werd maar 

omdat de rector of vicerector zich 

persoonlijk engageerde.”

In welke zin verliep het 

strategisch planningsproces  

dit keer anders?

Luc Moens: “Eind 2011 heeft de 

Stuurgroep Strategisch Plan (SSP) 

zich over de vraag gebogen: wat is 

precies de visie van de universiteit? 

Die stuurgroep bestond uit leden 

van het Bestuurscollege en drie 

decanen uit de alfa-, bèta- en gam-

mafaculteiten, en stelde zich vragen 

Het vorige groeiplan van  

de UGent dateert uit 2011. 

Waarom nu al een nieuw? 

Luc Moens: “Even de voorgeschie-

denis schetsen. Voor 2011 had 

de UGent geen groeiplan, dus het 

gegeven op zich is vrij nieuw. Het 

eerste plan kwam tot stand op 

basis van input van verschillende 

betrokkenen, maar werd toch 

grotendeels van bovenaf bepaald. 

We maakten ook niet genoeg het 

verschil tussen ingrepen die binnen 

de dagelijkse werking uitgevoerd 

konden worden – zoals toeganke-

lijker gebouwen voor mensen met 

een fysieke beperking – en strate-

gische projecten.” 

Paul Van Cauwenberge: “Nu heb-

ben we onze visie coherenter neer-

gezet, maar ze leeft ook meer. In 

2011 was de output veel grijzer.”

Luc Moens: “Noem dit groeiplan 

een vervolgfase, maar beter gefun-

deerd, gerijpt en doordacht. Het vo-

Geen universiteit sloopte zo gron-

dig ivoren torens als de UGent 

tijdens het jongste strategische 

planningsproces. We vroegen 

rector Paul Van Cauwenberge en 

vicerector Luc Moens hoe één en 

ander in zijn werk ging.
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ben de verschillende fasen en ac-

ties in de loop van het proces zelf 

ingevuld.” 

De nadruk op community valt 

op. Was de UGent dat dan nog 

niet?

Paul Van Cauwenberge: “Het ge-

voel van trots om deel uit te maken 

van deze universitaire gemeen-

schap vinden we erg belangrijk. Dat 

je in binnen- en buitenland met je di-

ploma van de UGent kunt uitpakken 

en niet tussen neus en lippen hoeft 

te vertellen dat je hier studeerde, 

om vervolgens luidkeels te verkon-

digen dat je een postgraduaat hebt 

gevolgd in Leuven (lacht).”

Luc Moens: “Dat gemeenschaps-

gevoel hebben we de voorbije 

zeven jaar versterkt via sporteve-

nementen en diverse maatschap-

pelijk relevante initiatieven. Maar 

nu staat het met zoveel woorden 

in onze strategische visie: we wil-

len ook zo zijn. Onze studenten en 

professoren staan niet tegenover 

elkaar, maar zijn samen bezig met 

een onderwijsproject. Een project 

als Community service learning 

bijvoorbeeld is erop gericht om stu-

denten te stimuleren om andere 

studenten te begeleiden. Maar het 

slaat evengoed op professoren en 

onderzoekers die beter samenwer-

ken en elkaar niet beconcurreren. 

Een universiteit is één huis waarin 

alles samenkomt.”

Paul Van Cauwenberge: “Onze  

studenten engageren zich.  

De initiatieven voor minder gefor-

tuneerde studenten of de samen-

werking tussen verenigingen bewij-

zen dat. Nu werken het Filosofisch 

en het Kultureel Konvent bijvoor-

beeld samen om een evenement 

Erg veel inspraak, maar hoe 

vertaal je dat in een werkbaar 

beleid?

Paul Van Cauwenberge: “Totale in-

spraak zelfs. Wij als rector en vice-

rector hadden daar geen aandeel 

in. Sommige weerhouden projecten 

als Diversiteit werden opvallend 

genoeg los van elkaar door alle 

werkgroepen aangebracht. Daar 

bestond dus een grote behoefte 

aan.”

Luc Moens: “Duurzaamheid werd 

dan weer door geen van de werk-

groepen aangebracht, maar was 

telkens impliciet aan de orde. Het 

heeft betrekking op alles wat we 

doen en wordt zeer breed gedra-

gen, van studenten over onderwij-

zend en onderzoekspersoneel tot 

professoren en beleidsmensen. 

Vandaar dat er een Duurzaam-

heidsbeleid is voorzien. 

We hebben echt rekening ge-

houden met alle signalen. Via de 

methodiek van dit planningsproces 

hebben we die omgezet in haalbare 

projecten en acties.”

Waar haalde de UGent de 

mosterd voor zo’n ingrijpend 

proces van inspraak?

Paul Van Cauwenberge: “We heb-

ben ons laten bijstaan door een 

consultant die in de openbare 

sector veel van dit soort trajecten 

begeleidt. Want het is niet evident. 

Hoe breng je een instelling ertoe 

om een visie te definiëren? Hoe zet 

je die om in projecten? Hoe volg je 

die op? 

Aan andere universiteiten heeft 

men nooit een dergelijk proces 

doorlopen. Voor ons was het een 

zeer boeiende oefening. Onze men-

sen zorgden zelf voor de input en 

werden via de begeleiding gestuurd 

om tot resultaat te komen.” 

Luc Moens: “Er lag geen volledige 

blauwdruk klaar, daarvoor is elke 

instelling te verschillend. We heb-

als ‘Wie zijn wij?’, ‘Waar willen wij 

naartoe en hoe willen wij dat de bui-

tenwereld ons ziet?’, ‘Wat betekent 

de manier waarop we ons definië-

ren voor ons onderwijs?’ Daaruit 

kwam als beste definitie: A Creative 

Community for a Changing World. 

Op basis van die visie heeft de SSP 

tien strategische opties bepaald 

en de raad van bestuur heeft die 

goedgekeurd net voor de zomer 

van 2012.”

Strategische opties, dat klinkt 

wel erg theoretisch …

Luc Moens: “Inderdaad, daar moet 

je mee aan de slag, vanop het ter-

rein. Er kwamen vijf werkgroepen: 

voor onderwijs, voor onderzoek, 

voor dienstverlening, voor studenten 

en voor personeel. Die hebben we 

bewust samengesteld met mensen 

uit alle geledingen en van diverse 

specialismen: beleidsmensen, facul-

teitsmedewerkers, medewerkers 

uit de directies, studenten … Uit de 

brainstormsessies van de werk-

groepen zijn twaalf strategische 

projecten en achttien acties voort-

gekomen. De werkgroepen zijn in de 

zomer van start gegaan. In oktober 

heeft de stuurgroep de projecten 

voorgelegd aan de ‘Staten-Gene-

raal’: dat zijn alle mensen uit de SSP 

en de werkgroepen. Toen werd de 

keuze gemaakt voor strategisch 

belangrijke projecten die binnen de 

twee jaar zichtbaar resultaat ople-

veren. Die keuze is aan de raad van 

bestuur voorgelegd en door de raad 

overgenomen.”

Info p 
p Paul Van Cauwenberge
 Rector
 Tel. 09 264 30 01/13
 rector@UGent.be
p Luc Moens
 Vicerector
 Tel. 09 264 30 03/14
 Luc.Moens@UGent.be
p Wendy Priem
 Projectleider Groeiplan
 Tel. 09 264 30 11
 groeiplan@UGent.be

“Vanaf nu staat het met zoveel 
woorden in het groeiplan 

van de UGent: we willen een 
‘community’ zijn”

Luc Moens
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In De Morgen verscheen pas 

een artikel waaruit blijkt dat 

België als enige Europese 

land onder een braindrain te 

lijden heeft. Kan een sterkere 

band met de alumni daaraan 

verhelpen?
Paul Van Cauwenberge: “Het 

cijfer klopt niet. De 22 procent 

academici die naar het buitenland 

vertrekken, doen dat vaak tijdelijk. 

De trend is trouwens positief: er 

komen ook steeds meer buitenlan-

ders hierheen. Een breekpunt blijft 

wel de taal, omdat je in Vlaanderen 

alleen onder bepaalde voorwaar-

den les mag geven in een andere 

taal dan het Nederlands. Een vre-

selijk taaldecreet dat goede onder-

zoekers weghoudt.” 

Luc Moens: “Het is ook normaal 

dat alumni ons verlaten: de wereld 

is groot.” 

Paul Van Cauwenberge: “En dat is 

niet erg. Wordt er daardoor in de 

VS publiciteit gemaakt voor ons, 

dan is dat mooi meegenomen.”

Hoe gaat het nu concreet 

verder? 

Paul Van Cauwenberge: “Tegen 

eind januari ligt het eindrapport 

klaar. Dan wordt dat geanalyseerd 

en ter goedkeuring voorgelegd 

aan de Raad van Bestuur. Daarna 

wordt alles gebudgetteerd en uit-

gevoerd. Maar voor het zover is, 

worden de nieuwe strategische 

keuzes bekendgemaakt via de web-

site, tijdens de nieuwjaarsrecep-

ties, op Dies Natalis …” 

Luc Moens: “Wat vooral telt is 

dat de nieuwe lijn door iedereen 

gedragen wordt. Maar dankzij dit 

inspraakproces twijfelen we daar 

niet aan.” 

Hoe wordt onderzoek met hoog 

potentieel gedetecteerd en 

gestimuleerd? 

Paul Van Cauwenberge: “Je zou 

een open call kunnen doen naar 

alle onderzoekgroepen: ‘wat zou je 

willen onderzoeken als je totale vrij-

heid en alle mogelijkheden kreeg?’ 

De stuurgroep moet daarvoor de 

methodiek ontwikkelen. Het onder-

scheid tussen fundamenteel en 

toegepast onderzoek is daarbij niet 

aan de orde, wel de wil om extra 

kansen te creëren voor onderzoek 

dat buiten de mainstream valt. De 

wil om onderzoek dat gestuurd 

wordt door financiering en maat-

schappelijke noden aan te vullen 

met iets anders.” 

Dan is er nog de pijler van 

maatschappelijke en politieke 

beïnvloeding.

Luc Moens: “Daarover gaat het 

project Proactieve selectie thema’s 

dienstverlening. Op welke vragen 

kan de UGent de maatschappij 

antwoorden bieden? Met welke 

voorstellen kunnen wij voor de 

maatschappij en het beleid een 

verschil maken? Hoe willen we ons 

profileren rond maatschappelijk 

belangrijke thema’s? We willen dui-

delijk maken dat wij onderbouwde 

kennis in huis hebben, dat we za-

ken zien aankomen in die Changing 

World.”

Met de postdocs wil de 

UGent de band versterken via 

loopbaanbegeleiding.

Paul Van Cauwenberge: “Vroeger 

kon een doctorandus aan de uni-

versiteit blijven. Nu kan nog maar 

één op vijf een academische carriè-

re uitbouwen. Daarom willen we die 

anderen begeleiding aanbieden.”

Luc Moens: “Daarin zie je enerzijds 

de invloed van de Changing World 

– welk soort mensen verwacht de 

wereld van ons? – en anderzijds 

de community-gedachte: we blijven 

voor je zorgen.”

te organiseren dat de UGent als 

overkoepelend geheel promoot. In 

mijn tijd was het wantrouwen veel 

groter dat de ander met de eer 

zou gaan lopen.”

Voelen jullie je als universiteit 

verbonden met het sterke merk 

‘Gent’?

Paul Van Cauwenberge: “Zeker. 

Al moet je het goede imago van 

Gent van twee kanten bekijken. De 

UGent heeft ook geholpen om de 

stad mee op de kaart te zetten. 

Het is een wisselwerking.” 

Er komt extra aandacht voor de 

waardering van medewerkers, 

studenten, verenigingen? 

Paul Van Cauwenberge: “Inder-

daad. Dat kan gaan van program-

ma’s waarin de beste studenten 

aan onderzoek kunnen doen tijdens 

hun studies, of summer courses 

kunnen volgen, of meer studiepun-

ten kunnen opnemen, of een prijs 

kunnen winnen met hun (beste) 

scriptie … We willen ook graag rol-

modellen in de kijker zetten.” 

Onderzoek dan: dé pijler van de 

universiteit. Er wordt sterker 

ingezet op creativiteit.

Luc Moens: “Het project Onder-

zoek met hoog potentieel stimu-

leert creativiteit door niet enkel te 

focussen op hoge zichtbaarheid 

of zeker succes. We willen een 

lijn openen waarin we onderzoek 

laten uitvoeren waarvan we niét 

zeker zijn dat het in de mainstream 

zit, waar experts misschien zelfs 

bedenkingen bij hebben. Vier keer 

op vijf zal het niets opleveren, maar 

die twintig procent onderzoeken 

mét resultaat ondersteunen het 

creatieve element dat we willen 

versterken.” 

“We gaan voor meer expliciete 
waardering. Rolmodellen willen 
we graag in de kijker zetten.”
Paul Van Cauwenberge 
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De Minerva-onderscheiding 2012 

(voor onderwijs) ging naar Mieke 
Van Herreweghe, hoofddocent 

Engelse taalkunde in de vakgroep 

Taalkunde - faculteit Letteren en 

Wijsbegeerte.  

Mieke Van Herreweghe is niet al-

leen een uitstekend lesgever met 

permanente  aandacht voor onder-

wijsinnovatie maar ook een pionier 

in het onderwijs in de gebarentaal.

Waren tevens genomineerd: 

> Patrick Van Kenhove, facul-

teit Economie en Bedrijfskunde, 

vakgroep Marketing; 

> Gerd Verschelden, faculteit 

Rechtsgeleerdheid, vakgroep 

Burgerlijk Recht; 

> Hendrik Vos, faculteit Politie-

ke en Sociale Wetenschappen, 

vakgroep Politieke Wetenschap-

pen.

De Prometheusonderscheiding 

2012 (voor onderzoek) was voor 

Ann Van Soom, hoogleraar in de 

vakgroep Verloskunde, Voortplan-

ting en Bedrijfsdiergeneeskunde 

- faculteit Diergeneeskunde.  

Ann Van Soom verdiende de erken-

ning met haar baanbrekend on-

derzoek naar in-vitrofertilisatie bij 

verschillende diersoorten, en voor 

de manier waarop ze haar rol als 

mentor vervult voor doctorandi uit 

binnen- en buitenland.

Waren tevens genomineerd: 

> Frederik Anseel, faculteit 

Psychologie en Pedagogische 

Wetenschappen, vakgroep 

Personeelsbeleid-, Arbeids- en 

Organisatiepsychologie; 

> Bernard De Baets, faculteit 

Bio-ingenieurswetenschappen, 

vakgroep Wiskundige Modelle-

ring, Statistiek en Bio-informatica; 

> Veronique Van Speybroeck, 

faculteit Ingenieurswetenschap-

pen en Architectuur, vakgroep 

Toegepaste Fysica.

De Hermesonderscheiding 2012 

(voor maatschappelijke en we-

tenschappelijke dienstverlening) 

werd uitgereikt aan Koen De 
Bosschere, gewoon hoogleraar 

aan de vakgroep Elektronica en 

Informatiesystemen - factulteit 

Ingenieurswetenschappen en Ar-

chitectuur.  

Koen De Bosschere is o.m. de 

drijvende kracht achter ‘Durf On-

dernemen’, een initiatief dat de 

ondernemingszin bij studenten wil 

stimuleren.

Waren tevens genomineerd: 

> Koen Schoors, faculteit 

Economie en Bedrijfskunde, vak-

groep Algemene Economie;

> Katrien Strubbe, faculteit 

Wetenschappen, vakgroep An-

organische en Fysische Chemie;

> Peter Van Eenoo, faculteit 

Geneeskunde en Gezondheids-

wetenschappen, vakgroep Klini-

sche Biologie, Microbiologie en 

Immunologie.

De UGent streeft naar excellentie in de drie peilers die haar opdracht vormen: onderwijs, onderzoek 

en maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening. Om de blijvende inzet van al haar mede-

werkers (professoren, onderzoekers en ATP-leden) te belonen en te stimuleren reikt onze univer-

siteit elk jaar drie unieke onderscheidingen uit aan genomineerden die door collega’s en studenten 

werden voorgedragen. Op 19 december jl. werden de onderscheidingen 2012 uitgereikt.

Voortreffelijk personeel
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Van links naar rechts: vicerector Luc Moens, prof. Ann Van Soom, prof. Koen De Bosschere, 
prof. Mieke Van Herreweghe en rector Paul Van Cauwenberge
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Op dinsdag 2 oktober werd gestart 

met de restauratie van het Lam Gods, 

het meesterwerk van de gebroeders 

Van Eyck. Het publiek kan de conser-

vatie- en herstelwerken, uitgevoerd 

door het Koninklijk Instituut voor het 

Kunstpatrimonium (KIK), volgen in het 

Gentse Museum voor Schone Kunsten 

(MSK). De UGent is meer dan betrok-

ken partij. Als wetenschappelijk bege-

leidster van de restauratie neemt de 

universiteit de gelegenheid te baat om 

innovatief onderzoek te voeren. 

Auteur: Arnaud Dentant | Fotograaf: Nic Vermeulen

De UGent en het Lam Gods: 
een mystiek huwelijk

Miraculeuze bewaring
Dat het altaarstuk er nog is, mag 

een wonder heten. Het Lam Gods 

overleefde verhuizingen naar Ber-

lijn, Parijs en Pau. Het doorstond 

de Beeldenstorm, twee wereldoor-

logen en een brand. Zes van de 

panelen werden doormidden ge-

zaagd. Hitler liet in het Oostenrijkse 

Altaussee dynamiet plaatsen rond 

het veelluik om te vermijden dat het 

in geallieerde handen zou vallen. 

Het meesterwerk is meer dan 

eens gerestaureerd en lijdt van-

daag zwaar onder de tand des 

tijds. Vandaar de huidige herstel- 

en conservatiecampagne, die in 

drie fases uitgevoerd zal voeren in 

het Museum voor Schone Kunsten. 

In de eerste fase (oktober 2012 - 

april 2014) worden de buitenluiken 

onder handen genomen.  

Daarna zijn het bovenste register 

(april 2014 - oktober 2015) en het 

onderste register (oktober 2015 

- april 2017) aan de beurt. De 

andere panelen blijven in de Sint-

Baafskathedraal, waar de onderde-

len die gerestaureerd worden, ver-

vangen zijn door zwart-witfoto’s op 

ware grootte. Tegen de herfst van 

2017 zou het meesterwerk van de 

gebroeders Van Eyck weer in zijn 

volle glorie te bezichtigen moeten 

zijn. Intussen kunnen kijklustigen de 

restauratiewerken volgen van ach-

ter een glazen wand. 



 7

Opnieuw als nieuw?
Dat ingrijpend conservatiewerk 

aan de orde is, mag trouwens 

geen verbazing wekken als je de 

geschiedenis van het retabel in 

acht neemt. Adam en Eva werden 

na een bezoek van Jozef II opge-

borgen wegens te onzedelijk, en de 

Fransen namen aan het einde van 

de achttiende eeuw de centrale 

panelen mee naar het Louvre. Na 

het congres van Wenen (1814-

1815) keerden ze terug naar 

België, waar ze enkele jaren later 

beschadigd raakten bij een brand 

in de Sint-Baafskathedraal. De 

zijluiken belandden op zolder en 

werden in 1816 verkocht aan de 

koning van Pruisen. Geen wonder 

dus dat sommige panelen zich in 

een betreurenswaardige staat 

bevinden. Opmerkelijk is wel dat de 

20ste-eeuwse kopie van de Recht-

vaardige Rechters, van de hand 

van Joseph van der Veken, er nog 

het slechtst aan toe is. 

Hoe dan ook valt er uit de staat 

van de verschillende panelen veel 

te leren over het belang van de 

materiële bewaring. Ook bewaren 

achter kogelvrij glas (uit vrees voor 

aanslagen) blijkt trouwens verre 

van ideaal te zijn.

Een andere factor waar het retabel 

sterk onder te lijden heeft, is de 

onvermijdelijke verkleuring van de 

vernislaag onder invloed van het 

licht. Uit het vooronderzoek blijkt 

dat meerdere oude vernislagen de 

originele verflaag versluieren. Werk 

voor de geduldige restaurateurs, 

die ook de houten drager zullen 

behandelen om toe te laten dat die 

uitzet of krimpt zonder dat daarbij 

bijkomende barsten ontstaan.

Interdisciplinaire input van  
de UGent
“De Gentse universiteit heeft een 

belangrijke rol gespeeld in het preli-

minaire onderzoek”, zegt dr. Annick 

Born van het Ghent interdiscipli-

nary Centre for Art and Science 

(Gica&s). “Professor Martens 

vertegenwoordigde de universiteit 

in het internationale expertenco-

mité dat over de kunsthistorische 

kant van de zaak waakt. De pro-

fessor en ik zijn beiden lid van het 

adviescomité en ikzelf ook nog van 

de stuurgroep. Dat zorgt ervoor 

dat de UGent een vinger in de pap 

heeft bij elke van de vele beslissin-

gen die elke dag genomen worden.” 

Van zijn kant vertelt professor  

Martens met aanstekelijk enthou- 

siasme over de verschillende 

UGent-vakgroepen die nauw 

betrokken zijn bij het prestigepro-

ject. Zo stond het XRF-onderzoek 

(X-stralenfluorescentie) van de 

beschilderde lijsten onder leiding 

van de professoren Peter Vande-

nabeele en Laszlo Vincze van de 

respectieve vakgroepen Archeo-

logie en Analytische Chemie. De 

vakgroep Architectuur en Steden-

bouw bestudeerde onder leiding 

van professor Arnold Janssen de 

klimatologische omstandigheden in 

de Villa Kapel van de Sint-Baafska-

thedraal, wat een reeks aanbeve-

lingen opleverde voor een betere 

preventieve conservatie. Professor 

Bart Verschaffel, ook verbonden 

aan de vakgroep Architectuur en 

Stedenbouw, ging met zijn studen-

ten ingenieur-architect op zoek 

naar een nieuwe presentatie van 

het kunstwerk, terwijl verschillende 

Info p 
Vakgroep Kunst-, Muziek- en 
Theaterwetenschappen
p Maximiliaan Martens 
 Tel. 09 264 41 18
 Maximiliaan.Martens@UGent.be
p Annick Born
 Tel. 09 264 95 93
 Annick.Born@UGent.be

Lichtend voorbeeld
De UGent is niet voor het eerst 

betrokken bij de conservering van 

dit topwerk. Na de Tweede Wereld-

oorlog kwam het Lam Gods uit  

Altaussee terug naar België en 

werd het (in 1950) gerestaureerd 

o.l.v. Paul Coremans, docent aan 

de toenmalige Rijksuniversiteit 

Gent en eerste directeur van het 

KIK. 

“Jammer genoeg kreeg het team 

maar zes maanden voor een nood-

restauratie. Dat staat natuurlijk in 

schril contrast met de vijf jaar die 

nu aan de restauratiewerken zullen 

worden besteed. Veel meer dan 

de loszittende verf consolideren 

konden ze in die tijdspanne niet 

doen. Bovendien zijn heel wat ingre-

pen die toen revolutionair waren 

nu achterhaald”, vertelt professor 

Maximiliaan Martens van de vak-

groep Kunst-, Muziek- en Theater-

wetenschappen. “Toch mag de 

verdienste van Paul Coremans niet 

onderschat worden. Hij was de eer-

ste om fundamenteel interdiscipli-

nair onderzoek te verrichten naar 

de conservatiegeschiedenis van 

het kunstwerk, met aandacht voor 

de conservatiemethodiek. Daarbij 

maakte hij o.a. gebruik van natuur-

wetenschappelijk onderzoek.”

Geïnspireerd door dat interdiscipli-

naire pionierswerk van Paul  

Coremans wil de UGent deze nieu-

we restauratieronde aangrijpen 

om – samen met de collega’s van 

het KIK – vernieuwend studiewerk 

uit te voeren, zowel naar het Lam 

Gods als naar de restauratieprak-

tijk zelf.

“De restauratie van het Lam 
Gods biedt de UGent een 
buitenkans om tegelijkertijd het 
kunstwerk te bestuderen en 
vernieuwende technieken in de 
restauratiepraktijk te ontwikkelen 
en hanteren”
Professor Martens
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“En verder proberen experten van 

de UGent via chemische analyse 

van de verf te onderzoeken welke 

delen van het altaarstuk in het ate-

lier van Hubert Van Eyck werden 

vervaardigd en welke in dat van zijn 

broer Jan”.

Zoveel is zeker: ook zes eeuwen 

na zijn voltooiing blijft het meester-

werk van de gebroeders Van Eyck 

(wetenschappelijk onderzoek) inspi-

reren. 

nieken in de restauratiepraktijk te 

ontwikkelen en te hanteren”, bena-

drukt professor Martens opnieuw. 

Hij verwijst daarmee o.a. naar de 

ontwikkeling van een innovatieve 

onderzoekstechniek om materialen 

op schilderijen mathematisch te 

karakteriseren, zowel tweedimensi-

onaal als in 3D. Die innovatie komt 

op het conto van weer een andere 

collega: professor Aleksandra 

Pizurica van de vakgroep Telecom-

municatie en Informatieverwerking. 

vakgroepen samen hun krachten 

bundelden om de originele opstel-

ling van het drieluik te achterhalen. 

De twee registers van Het Lam 

Gods stonden oorspronkelijk na-

melijk niet op elkaar, maar waren 

wellicht gescheiden door een ta-

bernakel.

“De UGent benut deze buitenkans 

om niet alleen Het Lam Gods en 

haar restauratie te bestuderen, 

maar ook om vernieuwende tech-

Kunst en wetenschap voor iedereen
Het mooie aan het Lam Godsproject is dat iedereen die dat wil er getuige van kan zijn. 

Professor Martens en dr. Annick Born eindigen hun verhaal met een warme oproep: 

“Wie het onderzoek naar en de restauratie van het Lam Gods van nabij wil volgen, 

moet absoluut de tentoonstelling in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermerskloos-

ter bezoeken. Zowel de geschiedenis van het topwerk, als het wetenschappelijk on-

derzoek en de restauratiewerken worden er op unieke wijze uit de doeken gedaan.”



 9

Het nieuwe jaar is net begonnen. Tijd 

voor goede voornemens en een frisse 

start. Wij vroegen aan zes UGent’ers 

wat voor hen het hoogtepunt voor dit 

nieuwe jaar wordt.

Auteur: Stefanie Van den Broeck | Fotograaf: Nic Vermeulen

Wat wordt 
jouw 

hoogtepunt in 
2013?

Hugo De Vreese
Directeur Personeel en Organisatie 
“Ik ben pas begonnen als personeelsdirecteur. Samen met mijn medewerkers leg ik 

nu de laatste hand aan onze plannen voor de komende jaren. 2013 zal dus in het te-

ken staan van uitvoering en daar kijk ik enorm naar uit. We willen dat de personeels-

dienst meer wordt dan een administratief fabriekje. We moeten een gezicht krijgen. 

Dat doe je natuurlijk niet in een-twee-drie, dus het wordt een druk jaar.

Maar ook privé staan er veranderingen op til. Eindelijk verhuis ik weer naar het cen-

trum van Gent, nadat ik veertig jaar aan de rand van de stad heb gewoond. Het krie-

belde al heel lang om terug te keren naar deze charmante, mooie stad. Tot voor kort 

moest ik elke dag de snelweg op, naar Brussel. Met deze nieuwe job én mijn nieuwe 

woonst kan ik voortaan in Gent leven, werken en genieten. Die twee beslissingen zijn 

los van elkaar genomen, maar alle puzzelstukjes vallen nu mooi in elkaar!”

Tel. 09 264 30 58

Hugo.DeVreese@UGent.be 

“Mijn mandaat als onderzoeks-

professor is pas in februari 2012 

gestart. De afgelopen maanden 

heb ik vooral projectvoorstellen 

‘gezaaid’. In 2013 kan het ‘oog-

sten’ hopelijk beginnen! (glimlacht) 

Voor het eerst word ik promotor 

van een doctoraatsproject, over 

sociale media – vooral Twitter – en 

verkiezingen. 

Pieter Verdegem
Professor Nieuwe Media en Informatie- en 
Communicatietechnologieën

hebben we ook nood aan een kriti-

sche bril: we mogen niet vergeten dat 

de ‘Twittersfeer’ maar een beperkt 

deel van de burgers vertegenwoor-

digt. En ook privacy blijft natuurlijk 

een heel interessante kwestie. Veel 

Facebookgebruikers geloven maar al 

te graag in het romantische verhaal 

van Mark Zuckerberg, maar hij heeft 

nu een bedrijf dat winst moet maken. 

Stof genoeg voor boeiend onderzoek, 

als je ’t mij vraagt!” 

Tel. 09 264 67 15

Pieter.Verdegem@UGent.be
 

Mensen kijken 

soms vreemd op 

als ik vertel dat ik 

professor ben, ge-

specialiseerd in so-

ciale media. “Wordt dat nu óók al 

onderzoek genoemd?” (lacht) Maar 

de impact van die media op ons 

leven wordt steeds groter. Elke dag 

verschijnt er in de kranten wel een 

of ander bericht over Facebook of 

Twitter. En het zijn intussen belang-

rijke bronnen: politici sturen vaak 

eerst een tweet en communiceren 

pas daarna ‘officieel’. Tegelijkertijd 
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Veronique Van Speybroeck
Professor in de Moleculaire Modellering en boegbeeld van  
de campagne ‘Richting Morgen’

gebeurt de grote integratie: alle 

academische hogeschoolopleidin-

gen zullen vanaf dan deel uitma-

ken van de universiteit, waardoor 

we er 6.500 studenten en 500 

personeelsleden bij krijgen. Daar-

naast heeft het Vlaams parlement 

een bijzonder decreet voor de 

UGent goedgekeurd, dat we nu 

moeten uitvoeren. Zo is er beslist 

dat de volgende rector en vice-

rector door de raad van bestuur 

benoemd zullen worden en dat dit 

sowieso een man en een vrouw (of 

vice versa) moeten zijn. Ook voor 

die raad van bestuur zijn er trou-

wens quota opgelegd: minstens 

één derde van de leden zullen vrou-

wen zijn. Nu zijn dat er maar vier, 

op 34 leden. Er is dus nog werk 

aan de winkel!”

Tel. 09 264 30 01

Rector@UGent.be 

schap, technologie en innovatie, 

en hen overtuigen van de impact 

ervan op onze samenleving. 

Daarom was ik blij dat ik de ‘Rich-

ting Morgen’-campagne van de 

Vlaamse overheid heb mogen steu-

nen. Samen met een aantal andere 

rolmodellen – zoals stand-up  

comedian en UGent-alumnus Henk 

Rijckaert en ondernemer Jochim 

Aerts – proberen we jongeren 

bewust te maken hoe belangrijk én 

leuk wetenschap kan zijn. Hopelijk 

heeft die campagne effect en kie-

zen meer jonge mensen voor een 

wetenschappelijke en technologi-

sche opleiding.”

Veronique.VanSpeybroeck@UGent.be

“Voor mij wordt het uiteraard een 

bijzonder jaar, omdat mijn tweede 

– en meteen laatste – mandaat 

als rector ten einde loopt. Ik zal 

met een goed gevoel en zonder 

spijt afscheid nemen van mijn 

taak. In acht jaar tijd kan je veel 

verwezenlijken, en het is nooit goed 

om te lang op één plaats te blijven. 

Bovendien kijk ik met veel plezier 

terug op de afgelopen jaren. De 

universiteit is een echte community 

geworden, waar iedereen – van 

student tot professor – zich thuis 

voelt. En ook internationaal staan 

we op de kaart. Maar het werk 

zit er nog niet op. 2013 wordt 

zelfs bijzonder druk. Op 1 oktober 

“Hopelijk kunnen we in 2013 op 

hetzelfde elan doorgaan als in de 

afgelopen jaren. En dan heb ik het 

vooral over het uitstekende onder-

zoekswerk aan de UGent. Heel wat 

collega’s hebben gepubliceerd in 

gerenommeerde tijdschriften en 

dat moeten we aanmoedigen! Het 

is vooral belangrijk om niet in hok-

jes te denken: je kunt zoveel meer 

bereiken als je over de disciplines 

heen werkt. Dat moeten we zeker 

stimuleren. 

Uiteraard mogen we de jongeren 

niet vergeten. Zij zijn de toekomst. 

Aan onze universiteit werken al 

uitstekende jonge onderzoekers, 

maar we moeten ook scholieren 

al vroeg warm maken voor weten-

Paul Van Cauwenberge
Rector
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Eli De Heem
Coördinator van Club Het Pand

met technologische nieuwigheden en moderne 

technieken. Zolang die een meerwaarde bie-

den uiteraard: je mag nooit de klassieke basis 

vergeten. Ik hou bijvoorbeeld van de Roner, 

waarmee je ingrediënten kunt garen op lage 

temperaturen. Of de Smoking Gun: daarmee 

‘blaas’ je subtiele rookaccenten in de gerech-

ten. 

Uiteraard staan er in 2013 ook enkele grote 

evenementen op stapel. In april is er bijvoor-

beeld een conferentie van Europese topuniver-

siteiten, bij ons in Gent. We verwachten een 

schare aan rectoren, professoren en studen-

ten. Een groep van meer dan 200 mensen 

in de watten leggen, op hoog gastronomisch 

niveau: dat blijft een fantastische uitdaging!”

Tel. 09 264 83 21

Eli.DeHeem@UGent.be

“Ik ben nu ongeveer één jaar aan 

de slag als coördinator van Club 

Het Pand, het gastronomische 

restaurant van de UGent. Intus-

sen ken ik de favoriete smaken 

van onze vaste bezoekers, zoals 

de rector. Gaandeweg heb ik mijn 

persoonlijke stempel op de keuken 

kunnen drukken, mede dankzij mijn 

fantastische team en het jonge 

talent. Vroeger was de keuken iets 

klassieker, maar ik probeer er een 

frisse, mediterrane wind doorheen 

te jagen. En dat wil ik in 2013 blij-

ven doen. 

Ik werk heel graag met lokale en 

duurzame producten (scharrelvar-

ken, vergeten groenten, typisch 

Gentse producten, …) maar ook 

“In september hebben wij met enkele enthousiastelingen van studentenra-

dio Urgent.fm het cultuurplatform Tumult.fm uit de grond gestampt. Dat 

is een blog met zowat alles wat er in cultuurland te beleven valt. En daar 

hoort ook een radioprogramma bij, op woensdag.

Ik hoop dat we in 2013 een vast begrip worden bij de studenten, zodat ze 

automatisch naar onze blog kijken als ze iets cultureels willen doen. Dat 

‘iets’ mag je trouwens heel breed zien: muziek, film, podium, design, erf-

goed, … Daarnaast organiseren we geregeld leuke acties en geven we ook 

vaak gratis tickets weg. 

De afgelopen maanden hebben we al vrij veel reclame gemaakt, maar 

we willen het toch nog grootser aanpakken. Daarom proberen we zotte 

evenementen op touw te zetten. Zo was er onlangs de avant-première van 

de Belgische film Populaire, die zich afspeelt in de jaren vijftig. Wij hebben 

er een onvervalst fiftiesfeest van gemaakt, met oude Citroëns, een fifties 

dresscode en retromuziek. In 2013 mogen jullie nog veel meer van die 

zottigheden verwachten!”

Sara.Logghe@Urgent.fm 

Sara Logghe
Redacteur bij Tumult.fm
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Zeewetenschap 
zet zeil naar de 

kunstwereld
Marien UGent-consortium ontsluit 

onderzoeksresultaten via kunst

Om de geheimen van de zee sneller te ontsluieren, hebben mariene UGent-wetenschappers  

onlangs de krachten gebundeld in het consortium Marine@UGent. Via een opmerkelijk project  

dat kunst en zeewetenschap verenigt, vindt hun belangwekkende kennis nu de weg naar  

een enthousiast publiek.

Auteur: Sven Rammeloo | Fotograaf: Nic Vermeulen



Academie Beeldende Kunst Gent /  
Lucienne Nijsters
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Omhels de zee
Zeeën en oceanen zijn zoals be-

kend de motor van het wereldkli-

maat, waardoor ze centraal staan 

in de klimaatproblematiek. Maar 

ook voor onze voedselbehoefte, 

farmaceutica en energie kan het 

belang van The Wildest Frontier 

niet worden overschat. 

“We hebben altijd met onze rug 

naar de zee geleefd”, zegt profes-

sor Janssen, Bredenaar en zelf 

een kind van de zee. “We hebben 

ertegen gevochten, alle aandacht 

is naar het land gegaan. Maar als 

we de projecties over de aangroei 

van de wereldbevolking bekijken, 

komt er een tijd dat er geen plaats 

meer zal zijn om iedereen van voed-

sel te voorzien. Als we de vervuiling 

niet kunnen terugdringen, brengen 

we onze toekomstige hulpbronnen 

vroeg of laat in gevaar. Het is nog 

niet te laat, maar we moeten de 

zee dringend omhelzen.” 

kers is groot. Als voorzitter van het 

onderzoeksconsortium Marine@

UGent (zie kaderstuk) kaartte pro-

fessor Colin Janssen de kwestie 

aan bij zijn collega’s. “Ik had nooit 

verwacht dat er zoveel collega’s tijd 

zouden vrijmaken om zich te enga-

geren: demonstraties geven, met 

microscopen zeulen, strandvuil 

collecteren... En dat allemaal in hun 

eigen tijd.” 

Professor Janssen trok de voorbije 

maanden ook zelf naar de Acade-

mie voor Beeldende Kunsten, om 

er vanuit zijn eigen vakgebied te 

onderrichten over de vervuiling 

van de zee. De leerlingen bleken 

bijzonder geïnteresseerd en gingen 

helemaal op in het verhaal. “Ze 

toonden zich bijvoorbeeld veront-

waardigd over de hoeveelheid afval 

op onze stranden en namen zich 

voor om voortaan geen plastic zak-

jes meer te gebruiken. Ze stonden 

versteld van de hoeveelheid plastic 

afkomstig van ballonnen en lolly-

stokjes – net zoals wijzelf nog altijd 

overigens.”

Door het zeewetenschappelijk on-

derzoek op een gepopulariseerde 

manier over te brengen, realiseert 

de jonge generatie zich dat de 

UGent heel nuttig werk verricht. 

Professor Janssen: “De uitstra-

ling van de UGent bevorderen is 

slechts één deel van het verhaal. 

Tegelijk worden de kunststudenten 

en -leerkrachten – in totaal zo’n 

800 tot 1.000 mensen van zes 

jaar tot meer dan zeventig – zich 

bewust van het belang van de zee. 

Per slot van rekening zullen we in 

de toekomst in toenemende mate 

afhankelijk worden van de zeeën en 

oceanen.”

“Wanneer krijgen kiezelwieren 

kindjes? Leven ze dan samen zoals 

een gezinnetje? En kunnen haaien 

hen dan zien?” Het zijn slechts 

enkele van de vele onschuldige vra-

gen die Ines Tavernier, een van de 

drijvende krachten achter Marine 

Art, onlangs voorgeschoteld kreeg. 

Ze kwamen uit de mond van ze-

venjarige toehoorders, die dankzij 

een uniek initiatief kennismaakten 

met de wonderen van de zee. “In 

een academische context krijg je 

zulke vragen natuurlijk nooit te ho-

ren”, lacht de zeewetenschapper 

en kersvers doctor. “Je leert op 

een andere manier naar je werk 

te kijken.” De verwondering van de 

kinderen kadert binnen Marine Art, 

een opmerkelijk project waarbij een 

duizendtal studenten, zowel kinde-

ren als volwassenen uit het deel-

tijds kunstonderwijs, aan de slag 

gaan rond het thema ‘De Zee’. 

Golven van enthousiasme
De deelnemende kunstenaars 

kregen de afgelopen maanden de 

keuze uit 25 onderwerpen, voorge-

steld door de mariene wetenschap-

pers van de UGent. Van ‘Vis eten 

met geweten’ tot ‘Eilandjes van ver-

vuiling’, van ‘Bouwen op zee’ tot ‘De 

zee als museum’. Om de gekozen 

onderwerpen in de scholen te in-

troduceren, trokken professoren of 

hun medewerkers naar de klassen, 

maar liefst 64 stuks in totaal. 

Het enthousiasme was enorm. “Zo-

wel de leerlingen als de leerkrach-

ten zijn erg blij dat ze rond een 

‘opgelegd’ thema kunnen werken 

waarbij ze zich echt iets kunnen 

voorstellen”, aldus Ines Tavernier, 

Maar ook het enthousiasme van 

de professoren en hun medewer-

Info p 
Vakgroep Toegepaste Ecologie  
en Milieubiologie
p Prof. Colin Janssen
 Tel. 09 264 89 19
 Colin.Janssen@UGent.be
p Dr. Ines Tavernier
 Tel. 09 264 37 10
 Ines.Tavernier@UGent.be 



Marine@UGent
Van alle mariene wetenschappers in Vlaanderen is vijftig procent 

actief aan de UGent, zo blijkt uit een analyse van het Vlaams Insti-

tuut voor de Zee (VLIZ). Het feit dat de UGent van alle instellingen de 

belangrijkste plaats in het zeewetenschappelijk onderzoek bekleedt, 

vormde onlangs de aanleiding tot de oprichting van het UGent Ma-

rine Sciences Center of Excellence, kortweg Marine@UGent. 

Samen met een aantal collega’s nam professor Janssen, mede onder 

impuls van rector Paul Van Cauwenberge, het voortouw om 24 on-

derzoeksgroepen verdeeld over vijf faculteiten onder te brengen in 

het consortium. Professor Janssen: “In plaats van het onderzoek in 

de afzonderlijke eigen labo’s te doen, hebben we ervoor gekozen om 

onze krachten te bundelen. Ons onderzoekscentrum heeft enerzijds 

als doel om de interfacultaire en multidisciplinaire samenwerking 

tussen de betrokken onderzoeksgroepen te bevorderen en ander-

zijds om de uitstraling van de UGent als mariene topuniversiteit te 

bevorderen. 

Daarnaast hebben we intussen een institutionele samenwerking 

met het VLIZ afgesloten en bouwen we, in nauwe samenwerking 

met dit instituut, een multifunctioneel laboratorium voor de UGent 

uit aan zee, in Oostende.”
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Een tentoonstelling, een boek
Reden temeer voor professor 

Janssen om te hopen dat Marine 

Art ook bij het grote publiek zal 

aanslaan. De kunstwerken die uit 

het project voortkomen, zullen op  

2 februari, de Dag van het  

Deeltijds Kunstonderwijs, worden 

onthuld in het Ufo en het Techni-

cum van de UGent. Daarna plant  

Marine@UGent nog de uitgave van 

een boek, gebaseerd op een dia-

loog tussen de zeewetenschappen 

en de tentoongestelde werken.

Marine Art kan intussen worden 

gezien als een product van het sa-

menwerkingsakkoord tussen Mari-

ne@UGent en het Vlaams Instituut 

voor de Zee (VLIZ, zie kaderstuk). 

“Het initiatief is er gekomen na een 

vraag vanuit de Academie voor 

Beeldende Kunsten. Nancy  

Fockedey, een oud-studente die 

hier tevens doctoreerde, is van-

daag communicatiemedewerker 

van het VLIZ en volgt in haar vrije 

tijd zelf kunstonderwijs. De acade-

mie heeft haar aangesproken en zo 

is de bal aan het rollen gegaan. Ik-

zelf heb de brug gelegd tussen het 

VLIZ en Marine@UGent, maar Ines 

en Nancy zijn zowel de drijvende als 

de creatieve krachten achter  

Marine Art. Waarvoor hulde.”  

Het Vlaams Instituut voor de Zee,  
partner van Marine@UGent

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) werd in 1999 opgericht. “Ons 

instituut ondersteunt en coördineert het werk van de zowat 1.500 

Vlaamse mariene wetenschappers. Het is een internationaal erkend 

instituut, dat zelf geen onderzoek verricht maar volledig ten dienste 

staat van de Vlaamse zeewetenschappers”, stelt prof. Mees, direc-

teur van het VLIZ en tevens gastprofessor aan de UGent. 

Vorig jaar nog sloten de UGent en het VLIZ een raamakkoord af, 

waardoor Marine@UGent en VLIZ geprivilegieerde partners werden. 

“Het mooie is dat we niet elkaars concurrenten zijn”, zegt profes-

sor Janssen, ondervoorzitter van het VLIZ. “Het instituut biedt ons 

integendeel heel wat logistieke en wetenschappelijke steun. Zo heb-

ben we er de beschikking over een gloednieuwe onderzoeksboot 

de ‘Simon Steven’, een state of the art datacentrum en faciliteiten 

voor zowel onderzoek als onderwijs. Voorts staat het VLIZ in voor de 

communicatie en het onderhoud van de infrastructuur, zaken waar 

wijzelf minder sterk in zijn.” 

Dankzij deze belangrijke samenwerking kan Marine@UGent zich 

concentreren op haar kerntaken en staat het consortium internatio-

naal sterker. Bovendien helpt het VLIZ om de onderzoeksdaden van 

de 24 onderzoekseenheden naadloos op elkaar af te stemmen. “Wan-

neer we bijvoorbeeld een geologisch onderzoek kunnen combineren 

met een wateronderzoek, komen we veel efficiënter tot resultaat.”

© VLIZ

Marine Art 
Tentoonstelling van 2 tot 6 februari 2013

Ufo – Sint-Pietersnieuwstraat 33, Gent

Technicum – Sint-Pietersnieuwstraat 41, Gent
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“Amerika bestaat niet.” Zo heet de bij-

drage van emeritus professor Walter 

Prevenier in het boek ‘Mijn Amerika’ 

van Jo Detavernier. Als gastdocent 

gaf Walter Prevenier les in zeven ver-

schillende Amerikaanse universiteiten, 

terwijl UGent-doctorandus Jurgen 

Goossens momenteel studeert aan de 

prestigieuze Yale Law School. Aan hen 

de vraag: welk Amerika bestaat dan 

wel? 

Auteur: Bavo Van Landeghem | Fotograaf: Nic Vermeulen

“Universiteiten 
zijn eilandjes 

in een verdeeld 
Amerika”

Inzichten over  
het universitaire leven  

in de States

Info p 
Mijn Amerika, een collectie essays van 
bekende Vlamingen en Nederlanders 
over de Verenigde Staten, door 
Jo Detavernier (red.) verscheen 
in september 2012 bij Uitgeverij 
Pelckmans.
p Em. prof. Walter Prevenier
 Walter.Prevenier@UGent.be
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ledige inschrijvingsbedrag? En tot 

slot is het een ongeschreven regel 

dat wie afstudeert en een mooie 

carrière uitbouwt, zijn universitaire 

instelling dankbaar blijft door haar 

financieel te ondersteunen.” 

Elitair door preselectie
Behalve de hoge toegangsprijs 

kan je best ook uitstekende cijfers 

voorleggen.

Walter Prevenier: “Topuniver-

siteiten selecteren alleen de al-

lerbesten. En dat begint al in de 

middelbare school. Een elitair 

systeem, dat klopt. Gelukkig zijn er 

nog andere minder prestigieuze 

universiteiten waar je je kans kan 

wagen. Bij ons heeft iedereen toe-

gang aan de basis en gebeurt de 

selectie in het eerste bachelorjaar. 

Maar uiteindelijk zijn het ook de 

besten die zullen overblijven en 

kans maken om te doctoreren en 

om eventueel professor te wor-

den. Ik ben voorstander van ons 

collectivistisch systeem omdat je 

niet weet hoe een student kan evo-

lueren na zijn middelbare studies. 

Nog een verschil: bij ons zijn alle 

universiteiten van een soortgelijk 

niveau, in Amerika niet. Ik weet dat 

de vorige rector van Leuven (André 

Oosterlinck) graag wilde evolueren 

naar een topuniversiteit waartoe 

enkel de besten toegang hebben. 

Gent doet daar gelukkig (nog) niet 

aan mee.”

Socratische lesmethode
Jurgen Goossens: “Wat me opvalt, 

is dat de studenten voor elke les 

optimaal voorbereid zijn. De pro-

fessor verwacht ook dat we van 

tevoren al een boek gelezen heb-

ben en een standpunt ingenomen 

over een bepaald onderwerp. Die 

geanimeerde discussies waarbij 

men elkaars visies aftoetst over 

Met beide ervaringsdeskundigen 

trekken we een spoor door het 

Amerikaanse en Vlaamse onder-

wijslandschap. 

Elitair door hoge 
inschrijvingsprijs 
Jurgen Goossens: “Als ik vertel dat 

ons inschrijvingsgeld een kleine 

600 euro bedraagt, dan denken 

ze hier dat dat het bedrag is per 

week. In de Verenigde Staten 

betalen studenten betalen gemak-

kelijk 60.000 dollar per jaar om 

toegelaten te worden tot een 

studierichting. Met als gevolg: veel 

studenten verlaten het onderwijs 

na undergraduate school om hun 

lening af te betalen. Obama heeft 

pas acht jaar geleden zijn studies 

afbetaald.”

Walter Prevenier: “Het klopt dat 

het inschrijvingsbedrag een pak 

hoger ligt dan bij ons, maar dat 

betekent niet dat elke student de 

volle pot betaalt. Allereerst zijn er 

gradaties. Niet elke universiteit is 

even duur. Het zijn vooral de topuni-

versiteiten zoals Yale, Harvard en 

Princeton die hoge financiële se-

lectiecriteria hebben. Ten tweede 

heb je in Amerika staatsuniversi-

teiten, maar de meerderheid zijn 

universiteiten gefinancierd door 

privé-sponsoring. Het inschrijvings-

geld van een student gaat recht-

streeks naar de organisatie van 

het onderwijs. Rijke en verstandige 

studenten zijn zeker welkom, maar 

ook heel intelligente studenten die 

niet het kapitaal hebben, worden 

aangetrokken. Waarom? Omdat ze 

de toekomst verzekeren van de uni-

versiteit, goed zijn voor het imago 

en kennis binnenbrengen. Aan hen 

reikt de betrokken universiteit een 

beurs uit. Wist je dat ongeveer een 

derde van de Amerikaanse studen-

ten een beurs heeft voor het vol-

In het boek ‘Mijn Amerika’ bundelt 

UGent-alumnus Jo Detavernier op-

rechte verhalen van Nederlanders 

en Vlamingen over hun Verenigde 

Staten. Tussen 1978 tot 2011 

stak Walter Prevenier veertien 

keer de oceaan over, om in zeven 

verschillende universiteiten histo-

rische colleges te geven. Onder 

andere Berkeley, Williamsburg, 

Columbia (New York) en het pres-

tigieuze Princeton mochten hem 

ontvangen. “Als je vandaag naar 

de recente verkiezingsuitslag kijkt, 

weet je: er is een progressief en 

een conservatief Amerika.  

Maar hét Amerika bestaat niet. 

Wel is het zo dat universiteiten 

eilandjes zijn in het sterk verdeelde 

Amerika.” 

Jurgen Goossens is doctoraal on-

derzoeker bij de vakgroep Publiek-

recht van de UGent. Hij kreeg door 

de Belgian American Education 

Foundation (BAEF) en Fulbright  

(het US Bureau of Educational and 

Cultural Affairs) een beurs voor 

een voortgezette studie toegekend, 

waarna hij werd toegelaten tot het 

selectieve Master of Laws pro-

gramma van de Yale Law School. 

“Een Amerikaanse student denkt 

pas na over zijn antwoord als hij 

het woord krijgt. Bij ons is het net 

andersom. Een cultuurshock was 

het niet, maar het was wel wennen 

aan de assertiviteit, de interactie 

en de hoge werkdruk.” 

© shutterstock
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een maatschappelijk feit, is iets wat 

ik zou willen meenemen naar de 

UGent.”

Walter Prevenier: “Dat herken ik. 

Een Amerikaanse student heeft 

ook de neiging om voor zijn beurt 

te spreken. Toch wat nuance. Die 

spontane interactie zal je veel 

meer ervaren aan de topuniver-

siteiten dan aan colleges met 

uitsluitend undergraduates. Toen 

ik in Williamsburg les gaf aan tach-

tig studenten - wat enorm is naar 

Amerikaanse maatstaven - had ik 

een brave groep voor me. Ze stel-

den wel vragen, maar eerder om-

dat ze de leerstof goed wilden be-

grijpen. Ik heb in Gent lesgegeven 

in auditoria van 600 studenten: dat 

kan je dus niet vergelijken. Wel heb 

ik die interactieve manier van les-

geven overgenomen en uitgepro-

beerd. Dan pikte ik er willekeurig 

iemand uit en stelde ik een vraag. 

Ik wilde zo de interactiviteit in een 

vol auditorium stimuleren. Het is 

ook waar dat een Amerikaanse 

“Die geanimeerde discussies 
waarbij men elkaars visie aftoetst 
over een maatschappelijk feit, is 
iets wat ik zou willen meenemen 
naar de UGent.”
Jurgen Goossens

Info p 
Jurgen Goossens
Jurgen.Goossens@Yale.edu

student veel meer papers moet 

schrijven en boeken moet lezen dan 

hier. Maar dat wil niet zeggen dat 

hij ook kritischer is. De aanslag op 

nine eleven heeft in dat opzicht veel 

veranderd in het kritische denken 

van Amerikaanse studenten. Dat 

heb ik heel duidelijk ervaren in Co-

lumbia na 2001.”

Interdisciplinariteit
Jurgen Goossens: “Een professor 

uit de Rechten kan hier evengoed al 

een studie Economie of Sociologie 

achter de rug hebben. Dat maakt 

de insteek vaak heel interessant en 

vermijdt dat je vakidioten creëert. Ik 

heb het gevoel dat Amerika daar al 

een stap verder in staat.”

Walter Prevenier: “Juist, maar 

vroeger was het hokjesdenken aan 

de Universiteit Gent nog een stuk 

extremer. Toen was het de profes-

sor en zijn vakgebied en daar hoor-

den zich geen vreemde faculteiten 

mee te moeien. Dat is nu veel beter. 

Paradoxaal genoeg is een profes-

sor in Amerika individualistischer 

dan zijn Europese collega. Aan de 

ene kant voert hij vooral individueel 

onderzoek uit en schrijft hij boeken 

in zijn eentje, aan de andere kant is 

er een enorme sociale controle. In 

zijn universiteit start de individuele 

professor immers een dialoog op 

met collega’s uit andere domeinen 

om te overleggen welke lessen 

hij dit jaar aan de studenten wil 

aanbieden. Bij ons zijn er vaste les-

programma’s waar een professor 

soms dertig jaar lang hetzelfde vak 

geeft. Dat bestaat niet in Amerika. 

Alleszins, het is niet zo dat alles 

bij ons ouderwets is. Aan beide 

situaties hou ik een schitterende 

ervaring over.” 
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Een krop sla die verschillende universi-

taire disciplines verenigt en een appel 

die landen uit elk werelddeel samen-

brengt. Binnen het Europese project 

Veg-i-Trade is dat de normaalste zaak 

van de wereld. “We kunnen veel van  

elkaar leren”, klinkt het bij Mieke  

Uyttendaele en Melanie De Vocht,  

respectievelijk professor aan de vak-

groep Voedselveiligheid en Voedsel- 

kwaliteit en doctoraatsstudente  

Communicatiewetenschappen aan  

de UGent. 

Auteur: Stéphanie Poelman | Fotograaf: Nic Vermeulen

“Vooraf 
communiceren 

om paniek  
te vermijden”

Veg-i-Trade neemt  
Europese voedselveiligheid onder de loep

Dat dierlijke voedingsproducten 

zoals vlees, eieren of melk bacte-

riën kunnen bevatten, is algemeen 

geweten. Meer nog, onze voedings-

gewoonten zijn er vaak op voorzien 

om het risico op besmetting tot 

een minimum te beperken. Zo zul-

len we kippenvlees tot in de kern 

verhitten voor we het opeten. Maar 

dat ook groenten en fruit een bron 

van bacteriën kunnen zijn, is veel 

minder bekend. Al sinds 2010 

loopt daarom aan de Universiteit 

Gent en in samenwerking met 22 

partners het Europese onderzoeks-

project Veg-i-Trade. Dat onderzoekt 

grondig de voedselveiligheid van 

groenten en fruit. 

“Plantaardige voedingsmiddelen 

nemen een steeds belangrijker 

plaats in ons voedingspatroon in”, 

minimum kunnen beperken. 

“De risico’s volledig bannen is  

onmogelijk”, meent professor  

Uyttendaele. “Daarvoor zouden we 

elk voedingsproduct moeten koken. 

Of moeten we elke krop sla en elke 

appel onderzoeken voor ze in de 

winkel terechtkomen. Anderzijds 

vinden we het niet de taak van de 

consument om de veiligheid van 

zijn voeding te controleren. Die 

verantwoordelijkheid ligt in de eer-

ste plaats bij de productieketen. 

Daarom is het belangrijk dat we 

overal ter wereld goede werkprak-

tijken hanteren. Ik denk maar aan 

het gebruik van zuiver water en 

het volgen van hygiënische basis-

regels. Door de globalisering komt 

onze voeding van ver buiten onze 

grenzen. Wie koopt bijvoorbeeld al 

stelt professor Uyttendaele. “Dat 

heeft enerzijds te maken met de al-

gemene trend naar duurzaamheid: 

veel mensen lassen bv. een veggie-

dag in of schrappen vlees helemaal 

van het menu. Anderzijds krijgen 

we als consument voortdurend te 

horen dat we meer groenten en 

fruit moeten eten.”

Europees project, wereldwijd 
onderzoek
Binnen Veg-i-Trade wil de UGent 

als projectcoördinator nagaan 

welke risico’s er verbonden zijn aan 

de consumptie van plantaardige 

producten als gevolg van de aan-

wezigheid van bacteriën, virussen 

of schimmels. Het project in zijn 

geheel onderzoekt bovendien hoe 

producenten die risico’s tot een 
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mogelijkheden en waarden van alle 

deelnemers aan het proces: pro-

ducenten, spelers in de verwerking 

en handel, retailers, management, 

overheden, … Daardoor is de kans 

groter dat ze onze eindconclusies 

aanvaarden en de aanbevelingen 

opvolgen.  

Veg-i-Trade is dus een project van 

veel onderzoeken, maar ook van 

veel praten.” 

“Iedereen kan van iedereen leren”, 

pikt Melanie De Vocht in, “ook de 

verschillende betrokken onder-

zoeksdisciplines. Zo ontdekten 

Spaanse onderzoekers dat sla ook 

lekker geteeld kan worden met 

minder water dan op dat moment 

de gewoonte was. Dat was interes-

sant nieuws voor klimaatweten-

schappers. We weten immers dat 

België door de klimaatverandering 

evolueert naar een mediterraan 

klimaat en dat drinkwater ook bij 

ons een steeds schaarser goed zal 

worden.”

Iedereen moet eten. Daardoor is 

het onderzoeksveld van Veg-i-Trade 

voor niemand een ver-van-mijn-bed-

show. “Het is dan ook niet verwon-

derlijk dat iedereen zijn zeg wil heb-

ben over voedselveiligheid, zeker 

omdat we de laatste jaren steeds 

vaker te maken krijgen met kleine 

of grote voedselcrisissen”, rondt 

professor Uyttendaele het gesprek 

af. “Maar ik kan de consument 

geruststellen: het is vandaag niet 

slechter gesteld met de voedsel-

veiligheid dan zoveel jaren geleden. 

Dat je er nu meer over hoort, ligt 

gewoon aan het feit dat we steeds 

meer weten, daardoor meer zaken 

oppikken en daar vaak breed over 

communiceren.” 

koel bewaren en je fruit en groen-

ten grondig spoelen voor gebruik.”

“We willen mensen van tevoren 

informeren over mogelijke gevaren 

en hen bewustmaken van de sys-

tematische inspanningen van de 

sector en de overheid om risico’s 

te beperken. Daardoor willen we 

vertrouwen genereren en bij crisis-

sen paniek vermijden. In dat opzicht 

was de toestand bij de uitbraak 

van de EHEC-bacterie in 2011 een 

schoolvoorbeeld van hoe het niet 

had mogen zijn. De massale onrust 

ontstond immers omdat consu-

menten tot dan toe nog nooit te 

horen hadden gekregen dat er iets 

mis kon gaan met de kwaliteit van 

hun plantaardige voeding.”

Maar niet alleen gebruikers heb-

ben nood aan goede communica-

tie. “Het is belangrijk dat de bood-

schap van Veg-i-Trade niet binnen 

de muren van het laboratorium 

blijft, maar op alle niveaus begre-

pen wordt: van de Indiase boer die 

zijn teelt aan de man wil brengen 

tot de Europese Commissie die het 

beleid bepaalt”, zegt Melanie De 

Vocht. “Een belangrijk deel van mijn 

takenpakket bestaat er dan ook in 

om onderzoekers erop te wijzen 

hoe ze iets begrijpelijk kunnen uit-

leggen.”

Europa voor de wereld
Veg-i-Trade is weliswaar een 

Europees project, maar daarom 

neemt Europa nog geen soeve-

reine positie in. Integendeel, net het 

mondiale overleg tussen de deelne-

mers is een meerwaarde volgens 

professor Uyttendaele. “Doordat 

iedereen een gelijkaardige onder-

zoeksmethodiek hanteert binnen 

de eigen context, heeft iedereen 

een gelijkwaardige stem en input 

in het geheel. Dat zorgt ervoor dat 

we een breder draagvlak hebben 

dan wanneer we vanuit Europa 

regels zouden opleggen. We pro-

beren rekening te houden met de 

niet eens verse kruiden of spece-

rijen? En ook na het seizoen liggen 

de winkelrekken nog vol appels en 

peren. Alleen komen die dan vaak 

van buiten Europa. Veg-i-Trade on-

derzoekt daarom als Europees pro-

ject voedingsproducten van over 

de hele wereld. De deelnemende 

landen gaan op dezelfde manier te 

werk op het vlak van monstername 

en analyse en we nemen ook overal 

dezelfde vragenlijsten af. Zo kun-

nen we globale conclusies trekken 

over waar de knelpunten zitten en 

of die al dan niet per regio verschil-

len onder invloed van specifieke 

productiemethoden en klimaatom-

standigheden.”

Duidelijke boodschap
Naast onderzoek speelt com-

municatie een belangrijke rol in 

Veg-i-Trade. Dat gaat van com-

municatie tussen de deelnemende 

producenten naar kennisdeling 

tussen en met de onderzoekers 

tot informatiedoorstroming naar 

consumenten. Melanie De Vocht 

is doctorandus in de Communica-

tiewetenschappen en voert met 

professor Veroline Cauberghe en 

professor Benedikt Sas als promo-

toren onderzoek naar risicocom-

municatie bij voedselveiligheid. Zij 

vond daarbij nauw aansluiting bij 

het Veg-i-Tradeproject. 

“Omdat je het risico op besmetting 

nooit volledig kan wegwerken, is 

het nodig dat de consument zich 

daar bij voorbaat van bewust is. Hij 

of zij kan ook zelf maatregelen tref-

fen”, vertelt ze. “Vaak gaat het om 

eenvoudige ingrepen zoals je han-

den goed wassen, de producten 

Info p 
p Mieke Uyttendaele 
 Vakgroep Voedselveiligheid  

en Voedselkwaliteit 
 Tel. 09 264 61 78
 Mieke.Uyttendaele@UGent.be 
p Melanie De Vocht 
 Vakgroep Communicatie-

wetenschappen
 Tel. 09 264 68 90
 Melanie.DeVocht@UGent.be 

“Als Europees project onderzoekt 
Veg-i-Trade voedingsproducten 
van over de hele wereld. Want 
door de globalisering komt onze 
voeding overal vandaan.”



Voortreffelijke compagnons de route

p Prof. dr. James Clark – professor en directeur 

van het Green Chemistry Center aan University 

of York (UK), genomineerd door de faculteit Bio-

ingenieurswetenschappen;

p Dr. Rudi Pauwels – toponderzoeker en oprichter 

van diverse biotechnologische bedrijven (Tibo-

tec, Virco, Galapagos Genomics, MDxHealth, Bio-

cartis), genomineerd door de faculteit Farmaceu-

tische Wetenschappen; en

p Prof. dr. Justin Lin – stichter van en professor aan 

het China Center for Economic Research van Pe-

king University (China) en [tot 2012] Senior Vice 

President & Chief Economist van de Wereldbank, 

genomineerd door de Vlerick Leuven Ghent Ma-

nagement School.

Ook dat is een jaarlijkse traditie: de uitreiking van de 

UGent-eredoctoraten tijdens Dies Natalis.

Op 22 maart 2013 zullen de volgende zes verdien-

stelijke wetenschappers in de schijnwerpers worden 

geplaatst.

p Prof. dr. Elisabeth Crouzet-Pavan – professor 

middeleeuwse geschiedenis aan de Université de 

Paris IV-Sorbonne (Frankrijk), genomineerd door 

de faculteit Letteren en Wijsbegeerte;

p Prof. dr. Françoise Tulkens – [tot 2012] rechter 

aan het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens en gastprofessor KULeuven, genomineerd 

door de faculteit Rechtsgeleerdheid;

p Prof. dr. Lynn Enquist – professor virologie aan 

Princeton University (VS), genomineerd door de 

faculteit Diergeneeskunde;
ugent
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30 november 2012 was een fees-

telijke dag voor de UGent: die dag 

werd het protocol ondertekend 

over de schenking van architect 

Charles Vandenhove aan de uni-

versiteit. De schenking omvat een 

uiterst waardevolle kunstcollectie, 

aangevuld met een aanzienlijke 

financiële ondersteuning voor de 

bouw van een tentoonstellings-pa-

viljoen, dat naast de Boekentoren 

moet komen.

Behalve uit een tentoonstellings-

zaal zal het paviljoen bestaan uit 

een auditorium, een vergaderzaal, 

een atelier en kantoorruimte voor 

een onderzoekscentrum. Het ge-

bouw zal gebruikt worden voor ten-

toonstellingen, onderwijs en onder-

zoek op het gebied van de kunst en 

de architectuur, met de collectie 

Vandenhove als werkmateriaal. 

Voor zijn uitzonderlijke bijdrage tot 

de uitstraling van de universiteit 

kreeg architect Vandenhove de 

erkentelijkheidsmedaille van de 

UGent uitgereikt.

UITZONDERLIJKE SCHENKING
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Kort
p DE UGENT HULDIGT  

HAAR (TOP)ATLETEN 
Op 14 november 2012 vond de jaarlijkse informatie-

vergadering plaats voor studenten met een topsport-

statuut.  

Daarbij werden ook de UGent-alumni en -studenten 

in de bloemetjes gezet die in 2012 deelnamen aan 

de Olympische en de Paralympische Spelen. Ze wa-

ren maar liefst met zijn achten: Evi Van Acker (brons 

zeilen), Jolien D’Hoore (vijfde baanwielrennen), Sven 

Decaesstecker (finalist zwemmen op de Paralympics), 

Eline Berings (halve finaliste 100 meter horden), Vale-

rie Vermeersch (hockeyteam dames), Tom Goegebeur 

(gewichtheffen), Tim Maeyens (roeien) en Sigrid  

Rondelez (windsurfen).

p PSYCHIATRIE UZ GENT  
VERNIEUWT ZICHZELF 

Op 22 november 2012 opende het UZ Gent in aanwe-

zigheid van Vlaams minister-president Kris Peeters de 

vernieuwbouw van de dienst psychiatrie. De afdelingen 

Eetstoornissen en Angst- en Stemmingsstoornissen 

ondergingen een geslaagde renovatie en zowel binnen 

als buiten het gebouw zorgen tuinen en ander groen 

voor een rustgevende omgeving. 

Diensthoofd prof. Gilbert Lemmens benadrukte hoe 

de nieuwe infrastructuur ondersteunend werkt voor 

de dagelijkse therapie. “Onze patiënten worstelen vaak 

met thema’s die we bewust in het gebouw hebben 

geïntegreerd: licht-donker, open-gesloten, grenzen en 

gebrek aan grenzen, activatie-inactivatie en sociale 

interactie vs. isolatie. De nieuwe structuur moet hen 

aansporen om (opnieuw) met die thema’s om te gaan. 

We zijn zeer tevreden over het resultaat.” 

Minister Kris Peeters van zijn kant was van oordeel

dat de vernieuwde afdeling het UZ Gent nog steviger 

op de kaart zet als modern en hooggespecialiseerd 

ziekenhuis. 

p VLAAMSE SCHATKAMER 
FLANDRICA.BE

Sinds 15 november 2012 kan iedereen op  

www.Flandrica.be terecht voor een kennismaking met 

het culturele erfgoed uit onze bibliotheken. De vzw 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek, waarvan de UGent part-

ner is, stelt daarmee haar letterschatten ter beschik-

king voor het grote publiek. Op de webstek worden de 

zgn. ‘Flandrica’ aangeboden, publicaties die het licht 

zagen in of handelen over Vlaanderen. De klemtoon ligt 

op visueel attractief of cultuurhistorisch interessant 

materiaal, dat in hoge resolutie ter beschikking wordt 

gesteld. Inhoudelijk wordt het in een brede context ge-

plaatst, onder andere via toelichtende beschrijvingen 

en rondleidingen. 

De site is vrij toegankelijk en zal geregeld geactuali-

seerd worden met nieuw gedigitaliseerd materiaal uit 

de Vlaamse erfgoedbibliotheken. 
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Even in herinnering brengen. Het Inte-

gratiedecreet van 13 juli 2012 bepaalt 

dat alle academische bachelor- en 

masteropleidingen die door hogescho-

len aangeboden worden, bij de start 

van het academiejaar 2013-14 naar 

de universiteiten overgeheveld moeten 

zijn. In de praktijk betekent dit dat de 

Hogeschool Gent, de Arteveldehoge-

school en de Hogeschool West-Vlaan-

deren vijf studiegebieden overdragen 

aan de UGent, goed voor ongeveer 

6.500 studenten en circa 500 perso-

neelsleden.

Auteur: Wim Trommelmans | Fotograaf: Nic Vermeulen

De grote overdracht
De integratie in de UGent  

van de academische opleidingen  
van hogescholen 
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jaarrekeningen moeten aanpassen, 

we hebben allemaal de plicht om 

er voor te zorgen dat de punten 

en vrijstellingen van de studenten 

correct worden overdragen naar 

de universiteit. Uiteraard overleg je 

dan met elkaar over hoe je die za-

ken best aanpakt. En trek je samen 

naar de overheid om bepaalde 

regels en voorschriften aan te pas-

sen.

Maar tegelijk zijn er ook funda-

mentele verschillen. De Vlaamse 

universiteiten hebben elk hun eigen 

schaal en bestuursmodel, hun 

eigen traditie en stijl ook. Onvermij-

delijk bepaalt die specifieke context 

mee de manier waarop je de in-

tegratie aanpakt. Zo kiezen wij er 

bijvoorbeeld zeer bewust voor om 

de academiserende opleidingen in 

de bestaande UGent-faculteiten te 

integreren. Zo maken we duidelijk 

dat deze opleidingen van meet af 

aan een volwaardige plaats krijgen 

in het opleidingsaanbod van de 

UGent, dat ze naast onze huidige 

opleidingen staan en niet in een 

aparte faculteit worden wegge-

stopt. Door verwante opleidingen 

zoals de burgerlijk en de industrieel 

ingenieurs in dezelfde faculteit 

onder te brengen, zorgen we voor 

een juiste afstemming tussen die 

opleidingen: synergie in onderwijs 

en onderzoek waar dat wenselijk 

is, maar tegelijk ook een scherpe 

onderlinge profilering. Zo kunnen 

we de sterke en veelal complemen-

taire punten van die opleidingen 

net nog duidelijker uitspelen. Want 

dat is ook wat ‘de buitenwereld’ 

van ons vraagt: de verschillende 

karakteristieken van die oplei-

dingen gaan niet alleen in op de 

van de zaak. Met de integratie van 

het onderwijs en het onderzoek, 

zeg maar. En ook daar passeert 

een hele resem onderwerpen 

de revue: van de organisatie van 

infodagen voor toekomstige stu-

denten en de precieze profilering 

van de integrerende opleidingen 

ten opzichte van ons huidige onder-

wijsaanbod tot het uitzetten van 

onderzoekslijnen waarin we ook 

de invalshoeken, de ervaring en de 

netwerken van onze nieuwe col-

lega’s kunnen binnenbrengen.

Natuurlijk lopen die verschillende 

dimensies vaak in elkaar over. Een 

stuurgroep die bestaat uit een 

aantal bestuurders van de UGent 

en van elke partnerhogeschool, 

bewaart het overzicht over alle 

werkzaamheden, bewaakt de 

timing, hakt waar nodig de moei-

lijke knopen door en verzorgt de 

terugkoppeling naar de bestuurs-

organen van de universiteit en de 

hogescholen.”

Ook andere universiteiten staan 

voor dezelfde veranderingen. 

Hebben jullie van elkaar kunnen 

leren? 

“De integratie is inderdaad niet 

alleen een verhaal van de UGent 

en haar partnerhogescholen. 

Deze ingrijpende operatie speelt 

zich in heel Vlaanderen af. Ieder-

een heeft hetzelfde doel en werkt 

tegen dezelfde deadline. Daarbij 

delen de Vlaamse universiteiten 

natuurlijk een aantal zaken: we 

zullen bijvoorbeeld allemaal een 

pak collega’s verwelkomen van wie 

sommigen een statuut hebben dat 

we voorheen niet kenden, we zul-

len allemaal onze begrotingen en 

We spraken met Tom Dekeyzer 

van de directie Onderwijsaangele-

genheden over deze gigantische 

operatie.

De integratie is een grote 

logistieke operatie met 

vele facetten. Hoe is die 

georganiseerd? 

“Al in 2011 hebben we samen met 

onze partnerhogescholen een hele 

reeks werkgroepen rond specifieke 

thema’s opgericht: onderwijsad-

ministratie, internationalisering, 

onderzoek, personeel, financiën, 

gebouwen en infrastructuur, stu-

dentenvoorzieningen, communi-

catie ... Maar hoe uiteenlopend de 

thema’s ook zijn, de specialisten in 

de werkgroepen hebben telkens 

dezelfde opdracht: zorg er voor dat 

de overstap naar de UGent bij de 

start van het academiejaar 2013-

14 naadloos verloopt.

Elke werkgroep zoekt naar ant-

woorden en oplossingen binnen 

het eigen thema. Bijvoorbeeld: hoe 

schakelen we de integrerende op-

leidingen in ons systeem van kwali-

teitszorg in? Hoe raken studenten 

in Kortrijk op het computernetwerk 

van de UGent? Hoe stemmen we 

de huidige loopbaanmogelijkheden 

van het hogeschoolpersoneel af 

op onze loopbaanmodellen? Welke 

facilitaire diensten zullen we op 

de nieuwe locaties zelf verzorgen 

en voor welke diensten doen we 

een beroep op de collega’s van de 

HoGent en Howest? Enzovoort, 

enzovoort.

Let wel: die ‘logistieke operatie’ is 

maar één dimensie van de inte-

gratie. Tegelijk zijn onze faculteiten 

druk bezig met de inhoudelijke kant 

Info p 
Tom Dekeyzer
Directe onderwijsaangelegenheden
Tel. 09 331 00 24
Tom.Dekeyzer@UGent.be 
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wetenschappers, industrieel inge-

nieurs … zullen zich volgend jaar 

natuurlijk aan de UGent moeten in-

schrijven en zullen vanaf dat ogen-

blik met een studentenkaart van de 

UGent rondlopen. Voor sommige 

diensten, die vaak erg persoonsge-

bonden zijn, moeten die studenten 

dan bij de UGent aankloppen: een 

duwtje in de rug vanwege de soci-

ale dienst voor wie het financieel 

moeilijker heeft, psychologische 

begeleiding voor wie het even niet 

meer ziet zitten.

Maar het gros van de sociale voor-

zieningen blijft minstens zo toegan-

kelijk als vandaag het geval is. Ook 

met een studentenkaart van de 

UGent kan je volgend jaar dus nog 

altijd terecht in de vertrouwde stu-

dentenrestaurants op de campus-

sen van de HoGent en Howest. Wie 

nu in een studentenresidentie van 

de HoGent verblijft, zal aan dezelfde 

voorwaarden in die kamer kunnen 

blijven tot het einde van de studies. 

En natuurlijk blijven de overbekende 

gele studentenfietsen ook na de 

integratie hun kleur behouden!”

De deadline is de start van 

het academiejaar 2013-2014. 

Zitten jullie op schema?

“Ja. Voor sommige zaken zitten 

we zelfs vóór. Zo zijn de collega’s 

in Kortrijk nu al overgestapt naar 

onze elektronische leeromgeving 

Minerva, terwijl dat oorspronkelijk 

pas voor volgend academiejaar 

gepland was. Maar het worden 

natuurlijk nog drukke maanden om 

echt álles rond te krijgen, want er 

vallen nog een paar flinke knopen 

te ontwarren. Het is duidelijk dat de 

riem er pas na 1 oktober 2013 af 

zal kunnen.” 

op speciale vergaderingen met 

onze nieuwe collega’s, via de web-

site, via een aanspreekpunt bij onze 

directie Personeel & Organisatie 

… Zo willen we er voor zorgen dat 

iedereen in de komende weken en 

maanden heel duidelijk weet waar 

zij of hij aan toe is.”

De studenten van de 

hogescholen en de universiteit 

zijn ook betrokken partij. 

Werden zij gehoord in het 

verhaal?

“Uiteraard. In de werkgroepen rond 

onderwijs of studentenvoorzienin-

gen zitten de studenten mee aan 

tafel. En dankzij ons typische par-

ticipatiemodel hebben zij ook hun 

zeg in de adviezen en beslissingen 

van hun faculteitsraad, de sociale 

raad, de raad van bestuur… Dat 

is trouwens maar goed ook, want 

de integratie draait natuurlijk voor 

een groot stuk om de studenten. 

Bovendien krijg je gewoon een veel 

betere kijk als je de zaak vanuit  

verschillende perspectieven be-

nadert – dus ook het studenten-

perspectief.”

Verandert er voor de 

hogeschoolstudenten veel 

op het vlak van sociale 

voorzieningen zoals 

studentenrestaurants en 

-homes?
“Praktisch verandert er niet zo 

veel. Vertalers/tolken, handels-

talenten en interesses van een 

steeds diverser wordende groep 

studenten, maar zien we ook in de 

verwachtingen van de samenleving 

terugkeren. Om bij het voorbeeld 

te blijven: werkgevers zijn echt 

op zoek naar verschillende types 

ingenieurs, maar die ingenieurs 

moeten wel vlot met elkaar kunnen 

samenwerken. Net dat proberen 

wij met ons integratiemodel te be-

werkstelligen.”

Er was enige bezorgdheid 

bij het personeel van de 

hogescholen omdat er 

onduidelijkheid was over 

toch belangrijke zaken als 

loon en vakantie. Heeft het 

integratiedecreet deze zorgen 

kunnen wegnemen?
“Ja en neen. Het integratiedecreet, 

dat trouwens pas deze zomer is 

goedgekeurd, heeft een aantal 

belangrijke krijtlijnen getekend. Zo 

staat zwart op wit dat niemand 

loonverlies zal lijden door de inte-

gratie in de universiteit. En wie zich 

comfortabeler voelt bij de rechten 

en plichten van het hogeschoolsta-

tuut mag ook na de overstap naar 

de UGent dat statuut behouden. 

Je hoeft dus niet noodzakelijk naar 

het universitaire statuut over te 

schakelen.

Maar het integratiedecreet geeft 

geen antwoord op álle vragen. En 

daar zijn de experts in de werk-

groep personeel volop mee bezig: 

Meer informatie is te vinden  
op www.UGent.be/integratie

© shutterstock
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De praktijk bij  
de Toegepaste Taalkunde

“Al aan het eind van de jaren negentig waren de eerste 

stemmen te horen om de toenmalige licentiaatsoplei-

ding vertaler-tolk in het universitair onderwijs te inte-

greren. Het zou nog even duren... De opleiding ging in 

1968 van start als onderdeel van het onderwijs dat door 

de provincie Oost-Vlaanderen werd georganiseerd. De 

instelling veranderde meermaals van naam (HIVET, PHVT) 

en ging in 1995 – toen het provinciaal hoger onderwijs 

werd samengevoegd – op in de Mercator Hogeschool. In 

2001 ging de Mercator Hogeschool op haar beurt op in 

de Hogeschool Gent. Toen reeds wou men vanuit onze 

faculteit eigen onderzoek ontwikkelen en ontplooien. 

We hebben dus niet gewacht tot de integratieplannen 

van de Vlaamse regering uit 2010.”

 

Hoe werd binnen de faculteit op de integratie in de 

UGent gereageerd? 

“Positief, aangezien het idee al lang leefde. Sinds 2003 

is de Hogeschool Gent partner in de Associatie Universi-

teit Gent. De faculteit Toegepaste Taalkunde werkt nu al 

samen met de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de 

Universiteit Gent. Het academiseringsproces was al op 

gang en werd van in het begin breed gedragen. 

Aanvankelijk werd wel gevreesd dat de praktijkgerichte 

vakken aan belang zouden inboeten, maar dat is absoluut 

niet zo. De opleidingen Toegepaste Taalkunde bieden een 

evenwichtig programma met een duidelijk academisch 

en professioneel luik. De locatie en – minstens even be-

langrijk – de docenten blijven dezelfde. Onze faculteit zal 

als vakgroep Vertaalkunde en Meertalige Communicatie 

op onderzoeksvlak blijven groeien binnen de faculteit 

Letteren en Wijsbegeerte en reikt zelf haar praktische 

expertise aan. Ook in de toekomst blijven onze drie pij-

lers bestaan: een balans tussen praktijkgerichtheid en 

academisch onderzoek, competentiegericht en partici-

perend onderwijs en internationalisering. De integratie 

levert een mooie synergie op voor beide partijen.”

Prof. Rita Godyns, decaan van de faculteit Toegepaste 

Taalkunde, Hogeschool Gent

Het belang  
van goede communicatie

“De communicatie over nieuwe opleidingen of veran-

deringen in het onderwijslandschap moet minstens een 

jaar op voorhand opgestart worden. Beslissingen rond 

de studiekeuze worden namelijk niet ‘last minute’ ge-

nomen. Potentiële studenten zijn daar al maanden mee 

bezig. Wij hebben onze informatiebrochures voor het 

volgende academiejaar dan ook al in oktober klaar. Bijna 

alle laatstejaarsleerlingen van het secundair onderwijs in 

Vlaanderen kregen begin november een overzichtsbro-

chure van de UGent-opleidingen in hun brievenbus, in-

clusief de integrerende opleidingen. De samenstelling en 

opmaak van de brochures gebeurde in nauw overleg met 

de hogeschoolcollega’s van de Howest en de HoGent. 

Naast de gedrukte brochures is de onlinecommunicatie 

uitermate belangrijk. De integrerende opleidingen wer-

den opgenomen op de UGent-websites. Er komt ook een 

speciale webpagina over de integratie. Niet enkel voor 

potentiële studenten, maar ook voor alle studenten die 

nu al studeren aan een van de integrerende opleidingen 

en ongetwijfeld met vragen zitten. Er komt bovendien 

een apart luik voor de medewerkers die rechtstreeks be-

trokken zijn bij de integratiebeweging.

Vanaf januari komen de Sid-in-beurzen eraan – de Studie 

Informatie Dagen, die het Departement Onderwijs en 

de Centra voor Leerlingbegeleiding (CLB’s) jaarlijks orga-

niseren – en vervolgens de infodagen. De integrerende 

opleidingen komen op de Sid-in-beurzen volledig onder 

de UGent-vlag. De infodagen zijn op locatie, dus in het 

geval van de integrerende opleidingen is dat op een van 

de hogeschoolcampussen, in Gent of in Kortrijk.

Half februari wordt ook een grootschalige communica-

tiecampagne over de integratie gelanceerd, gecoördi-

neerd door de afdeling Communicatie. In die campagne 

staat het UGent-motto Durf Denken centraal.”

Katrijn Provoost, 

Directie Onderwijsaangelegenheden
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Het is niet iedereen gegeven, een wis-

kundige geest. En toch maakt iedereen 

elke dag willens nillens gebruik van de 

meest geavanceerde wiskundige tech-

nieken. Neem nu de versleuteling van 

vertrouwelijke e-mails. Hoe komt het 

dat die beveiliging (nog) niet gekraakt 

is? Door wiskunde. Of meer ludiek: bij 

de lotto kan je dankzij wiskunde áltijd 

winnen. Echt? 

Auteur: Wim Trommelmans | Fotograaf: Nic Vermeulen

Hoe je áltijd 
de Lotto wint...

en andere sterke verhalen uit de wiskunde

combinaties van zes getallen uit 

de reeks van 1 tot 22 waarin elke 

drie getallen uit die reeks samen in 

een van de 77 combinaties voor-

komen. Dit wordt het Witt-design 

genoemd. Zijn methode geldt ook 

voor de volgende reeks van 22 ge-

tallen, van 23 tot en met 44. Ook 

dan heb je 77 combinaties van drie 

getallen. Als je beide combineert, 

heb je 154 combinaties van zes 

getallen. Als je 154 lottobulletins 

invult met telkens een van die com-

binaties, kan je er zeker van zijn dat 

minstens één combinatie van drie 

getallen uit de lottotrekking voort-

komt. Je wint dus zeker 5 euro. 

Maar 154 lottobulletins kosten 

je 154 euro, terwijl je maar zeker 

bent van 5 euro opbrengst. Je 

Drie UGent’ers hebben op het 

voorbije Wetenschapsfestival en-

kele wiskundige kwesties bevattelijk 

toegelicht. Ze doen dat hier graag 

nog eens over.

Altijd winnen?
Op het Belgische lottoformulier 

staan 45 getallen. Je mag er zes 

aankruisen. Als er bij de trekking 

drie getallen correct zijn, win je vijf 

euro. Dan is de vraag: bestaat er 

een methode waardoor je bij elke 

trekking minstens die vijf euro kunt 

halen? Ja, zegt de wiskunde, maar 

dat heeft een prijs.

Leo Storme, professor bij de 

vakgroep Wiskunde: “De Duitse 

wiskundige Ernst Witt vertrok van 

de getallen 1 tot 22. Hij vond 77 
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snel controleren of die juist is, 

door de twee getallen met elkaar 

te vermenigvuldigen. Een dergelijk 

probleem, dat de computer traag 

oplost maar snel kan controleren 

op de juistheid van die oplossing, 

noemen we NP. Anders geformu-

leerd wordt een wiskundig pro-

bleem ‘gemakkelijk’ genoemd als 

er een snel computerprogramma 

voor bestaat (P) en ‘moeilijk’ als dat 

niet het geval is (NP). 

Jeroen Van der Meeren, aspirant 

FWO bij de vakgroep Wiskunde: 

“Waar de wiskunde zich het hoofd 

over breekt, is of de gemakkelijke 

problemen gelijk zijn aan de moei-

lijke. Kan je met andere woorden 

voor elk moeilijk probleem een 

computerprogramma vinden dat 

het toch snel oplost? Vandaar de 

naam van het probleem: P = NP? 

Stel nu dat deze stelling waar zou 

zijn en je dat kan bewijzen. Dan 

weet je dat het probleem van de 

snelle terugberekening van de 

priemgetallen in een versleutelde 

boodschap ooit mogelijk wordt. 

Dat heeft enorme consequenties. 

De beveiliging van persoonlijke 

gegevens – bv. als je via het inter-

net gegevens van je creditkaart 

doorgeeft – kan dan niet meer ver-

zekerd worden, wat de hele beta-

lingsmethode onbruikbaar maakt. 

Maar om je gerust te stellen: het 

vermoeden is groot dat P niet gelijk 

is aan NP.

P = NP? is een van de zeven wis-

kundige problemen die het Ameri-

kaanse Clay Mathematics Institute 

de millenniumproblemen heeft 

genoemd. Als je er daar één van 

kan oplossen, krijg je één miljoen 

dollar. Zo zie je maar dat wiskunde 

ook lucratief kan zijn. In 2003 loste 

Grigori Perelman een van de zeven 

problemen op, het vermoeden van 

Poincaré. Maar verrassend ge-

noeg heeft hij zijn prijs geweigerd.”

 

twee priemgetallen. Het is niet 

moeilijk om priemgetallen met 

elkaar te vermenigvuldigen, zelfs 

zeer grote priemgetallen vormen 

voor een computer geen enkel 

probleem. Het omgekeerde is niet 

waar: diezelfde computer heeft 

het bijzonder moeilijk om de twee 

basispriemgetallen terug te vinden 

in hun product. En dát is nodig om 

de private sleutel te kunnen bere-

kenen uit de publieke sleutel. Albert 

– of diens computer – kent zelf zijn 

twee priemgetallen en kan dus de 

private sleutel berekenen om aan 

hem gerichte boodschappen te 

ontcijferen. Maar de computer van 

een ‘onderschepper’ zal er jaren 

over doen om de juiste priemgetal-

len te vinden – als dat al lukt. 

Dit beveiligingssysteem noemen we 

RSA-encryptie, naar de ontdekkers 

ervan: Rivest, Shamir en Adleman. 

Hoewel geavanceerde stellingen uit 

de getaltheorie aantonen dat RSA 

soms gekraakt kan worden, is het 

vandaag nog steeds zo dat  

– als de priemgetallen groot ge-

noeg gekozen worden en aan bijko-

mende technische voorwaarden is  

voldaan – er geen andere manier 

bestaat om RSA te kraken dan het 

deduceren van de twee priemgetal-

len uit de publieke sleutel. Met de 

huidige stand van zaken in de wis-

kunde en met de huidige compu-

ters blijft dat vooralsnog een zeer 

moeilijk probleem.”

P = NP?
De optelling en vermenigvuldiging 

van priemgetallen kan snel gebeu-

ren. In de wiskunde heet zo’n snelle 

computerberekening P. Zonet za-

gen we dat het omgekeerde – het 

vinden van twee priemgetallen als 

enkel hun product gekend is – veel 

moeilijker is. Maar als je toch de 

oplossing vindt, zijnde de twee 

priemgetallen, kan de computer 

verliest dus hoogstens 149 euro. 

Je wint zeker met de lotto, maar 

je bent niet zeker van winst! Als 

het enkel om het winnen te doen 

is en niet om het geld, dan is dit de 

beste methode.”

Waarom u de beveiligde mails 
van Elio en Albert niet kan 
ontcijferen
Getaltheorie is een vakgebied in de 

(zuivere) wiskunde waarin vooral 

fundamenteel onderzoek gebeurt. 

Maar ook dat onderzoek leidt tot 

praktische toepassingen, die we 

elke dag kunnen gebruiken. Een 

mooi voorbeeld is de beveiliging 

van digitale gegevens door ze te 

versleutelen.

Jan De Beule, postdoctoraal onder-

zoeker bij de vakgroep Wiskunde: 

“Je kan een boodschap op twee 

manieren versleutelen: met een 

symmetrisch systeem of met een 

asymmetrisch. Stel dat Elio di Rupo 

een geheime boodschap wil sturen 

naar Koning Albert. Symmetrisch 

betekent: Elio en Albert krijgen de-

zelfde sleutel; ze kunnen beiden de 

boodschap versleutelen en ontcijfe-

ren. Maar een derde die de sleutel 

in handen krijgt, kan dat ook. Bij 

een asymmetrisch systeem be-

staat de sleutel uit een publiek en 

een privaat deel. Elio gebruikt voor 

de verzending van de boodschap 

de publieke sleutel van Albert, die 

– voor de ontcijfering – de bijbeho-

rende private sleutel gebruikt. 

Waarop is de veiligheid van dit 

systeem gebaseerd? De publieke 

sleutel bestaat uit het product van 

Info p 
Vakgroep Wiskunde
p Leo Storme
 Tel. 09 264 49 14
 Leo.Storme@UGent.be 
p Jan De Beule
 Tel. 09 264 48 88
 Jan.DeBeule@UGent.be
p Jeroen Van der Meeren
 Tel. 09 264 48 79
 Jeroen.VanderMeeren@UGent.be 
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Auto’s in een parkeergarage, een ka-

mer en zelfs een heel appartements-

blok in brand steken en dat op camera 

vastleggen. Het lijkt een niet zo slimme 

vandalenstreek, maar een aantal on-

derzoekers van de Universiteit Gent 

ging zo de mogelijkheden na van het 

gebruik van videodata bij brand- 

detectie.

Auteur: Stéphanie Poelman | Fotograaf: Nic Vermeulen

Vlammend 
onderzoek naar 
brandveiligheid

“Videodata en brandveiligheid zijn 

twee goed bestudeerde onderzoeks-

thema’s”, stellen de professoren 

Bart Merci en Rik Van de Walle, 

“maar nu hebben we ze voor het 

eerst in één onderzoek samenge-

bracht.” Bart Merci is hoofd van 

de onderzoeksgroep Verbranding, 

Brand en Brandveiligheid, Rik Van de 

Walle hoofd van het Multimedia Lab, 

beiden binnen de faculteit Ingenieurs-

wetenschappen en Architectuur.

uren beeldmateriaal onder de loep 

genomen had, stonden ook zij voor 

een uitdaging. Beelden van brand-

haarden waren tot dan toe immers 

niet de revue gepasseerd. “Bij de 

analyse van dergelijke beelden krijg 

je al snel af te rekenen met een 

aantal problemen”, legt profes-

sor Rik Van de Walle uit. “Zo lukt 

beeldanalyse in de regel het best 

met scherpe beelden. Maar bij een 

brand maakt de rook het beeld net 

flou. Je zou die beelden met een 

bewerkingsprogramma kunnen 

verscherpen, maar dan verlies je 

heel wat relevante informatie. Rook 

vertelt namelijk veel over de brand 

zelf.” Om er zeker van te zijn dat de 

te analyseren beelden zoveel mo-

gelijk informatie bevatten, besloten 

de onderzoekers zelf een aantal 

“De vraag die onze onderzoeks-

groep zich stelde, was hoe we mo-

derne informatietechnieken kunnen 

gebruiken om een brand sneller 

op te sporen en de verspreiding 

ervan beter in te schatten”, vertelt 

professor Merci. “We kwamen al 

snel uit bij beelden van bewakings-

camera’s. Die zijn intussen alom-

tegenwoordig. Alleen… wij wisten 

niet hoe we die beelden moesten 

analyseren. Daarom gingen we op 

zoek naar een partner die daar wel 

ervaring mee had.” Dat werd het 

Multimedia Lab van de Universiteit 

Gent, dat over een grote expertise 

bleek te beschikken.

Geen rook zonder vuur
Maar hoewel het team van pro-

fessor Van de Walle al heel wat 
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zoek. “Zo kunnen we bekijken of een 

camera op de helm van een brand-

weerman bruikbare extra informatie 

oplevert. Enerzijds zal de kwaliteit van 

die beelden door de camerabewegin-

gen nog meer te wensen overlaten 

dan die van statische camera’s, an-

derzijds krijg je zo informatie vanuit 

verschillende posities in plaats van 

uit één enkele hoek.”

De kwaliteit van het UGent-onder-

zoek mag onder meer blijken uit 

de bekroning van het doctoraat 

van Steven Verstockt met een we-

tenschappelijke Fireforum Award. 

Dat in combinatie met het feit dat 

brandveiligheid een thema is dat 

veel mensen wakker houdt, zorgt 

voor veel interesse, zowel vanuit 

het werkveld als vanuit weten-

schappelijke hoek. Professoren 

Van de Walle en Merci wijzen erop 

dat vooral het multidisciplinaire 

karakter van het onderzoek ver-

nieuwend is. “Noch de probleem-

stelling (brandveiligheid) noch de 

data-analysemethode an sich (het 

gebruik van videobeelden) was 

nieuw. Allebei hadden we op ons 

eigen terrein al heel wat kennis 

opgebouwd. Maar nog nooit had 

iemand de twee op deze manier 

samengebracht”,  

besluiten ze. 

herberekenen om bv. betrouwbare 

informatie te kunnen geven aan het 

brandweerkorps ter plaatse.” 

Professor Bart Merci wijst erop 

dat net die input aan veranderlijke 

informatie een van de meerwaar-

den is van het gebruik van video-

beelden in vergelijking met het 

gebruik van klassieke sensoren. 

“Je kan zien of een deur openstaat 

of niet, of en wanneer er ruiten 

barsten, … allemaal factoren die je 

niet kan voorspellen. Doordat een 

beveiligingscamera doorlopend en 

zonder menselijke inbreng beel-

den maakt, beschik je over een 

continue stroom aan informatie. 

Daardoor kan je je berekeningen 

optimaliseren.”

En nu?
Zijn videodata bruikbaar voor 

branddetectie? Het onderzoek 

dat tot dusver werd uitgevoerd, 

toont met verve aan van wel. Toch 

zijn er vooralsnog geen concrete 

plannen om de resultaten ervan 

te commercialiseren. Wel deelt de 

onderzoeksgroep haar kennis met 

actoren die zich bezighouden met 

brandbeveiliging. “We zitten gere-

geld rond de tafel met het Federaal 

Kenniscentrum voor de Civiele Vei-

ligheid, dat onder meer relevante 

informatie voor brandweerkorpsen 

verzamelt”, legt professor Merci 

uit. “Bovendien nemen brandweer-

mannen vaak deel aan onze oplei-

dingen in Fire Safety Engineering. 

Het is zowel voor hen als voor ons 

verrijkend om hun ervaringen te 

toetsen aan onze theorie.” 

Professor Van de Walle van zijn 

kant stelt dat de resultaten de basis 

kunnen vormen voor verder onder-

brandhaarden te creëren en daar 

opnames van te maken. “Maar dat 

bracht ons bij een tweede moeilijk-

heid: we beschikten telkens slechts 

over een korte opnamesequentie. 

Een camera is nu eenmaal niet 

vuurbestendig. In de beginfase van 

het onderzoek zijn er dan ook heel 

wat toestellen in vlammen opge-

gaan”, lacht hij. 

Haast en spoed, maar ook 
goed
Steven Verstockt, verbonden aan 

zowel het Multimedia Lab van de 

vakgroep Elektronica en Informatie-

systemen als aan de Hogeschool 

West-Vlaanderen, wijdde zijn doc-

toraatsonderzoek aan de analyse 

van de beelden, uitgaande van een 

brede waaier van technieken. Op 

basis van zijn werk kon Tarek Beji 

(onderzoeksgroep Verbranding, 

Brand en Brandveiligheid) aan de 

slag. Hij ontwikkelde een algoritme 

dat aan de hand van de beeldana-

lyse voorspellingen doet over het 

gedrag van de brand. 

“Er bestonden al modellen die daar-

toe in staat waren”, zegt professor  

Merci, “maar ofwel waren die 

te traag – het duurde uren om 

een nauwkeurige voorspelling te 

maken over de komende vijf mi-

nuten – ofwel ging het snel, maar 

was het resultaat niet nauwkeurig 

genoeg. Wij wilden een model dat 

snel en accuraat is. Een brand 

is nu eenmaal zeer veranderlijk 

onder invloed van externe facto-

ren. Zo zorgt een ruit die door de 

hitte breekt voor extra zuurstof, 

waardoor de brand zich plots veel 

sneller verspreidt. Dan moeten we 

de voorspelling heel snel kunnen 

Info p 
p Rik Van de Walle 
 Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
 Tel. 09 331 49 14
 Rik.VandeWalle@UGent.be
p Bart Merci 
 Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding
 Tel. 09 264 33 14
 Bart.Merci@UGent.be 
 

“Een brand is zeer veranderlijk 
onder invloed van externe 
factoren. Daarom heb je 
een model nodig dat snel én 
accuraat is.”

© shutterstock
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Een passie voor technologie en een 

hart voor mensen, dat zijn de drijfve-

ren achter het doctoraatsonderzoek 

van Benedicte Descamps. In Vlaan-

deren en Brussel gaan jaarlijks zo’n 

1.150.000 werkdagen verloren als 

gevolg van migraine. Om dat fenomeen 

in kaart te helpen brengen, bestu-

deerde ze zeven jaar lang de hersenen 

van migrainepatiënten met behulp van 

medische beeldvorming. Een periode 

waar ze met plezier en gepaste trots 

op terugblikt. 

Auteur: Arnaud Dentant | Fotograaf: Nic Vermeulen

Medische 
beeldvorming  

in het onderzoek 
naar migraine

Negenproef  
met Benedicte Descamps

geven, bleek te kloppen voor een 

subgroep van migrainepatiënten. 

Bij hen stelden we een gebrek aan 

refractaire effecten vast. ‘Refrac-

tair’ slaat op wat gebeurt bij repe-

titieve stimulatie: als je hersenen 

herhaaldelijk visueel prikkelt, gaan 

ze normaal gezien vertraagd of 

minder reageren. 

Bij een aantal migrainepatiënten 

blijkt dat niet het geval te zijn. 

Zij reageren op elke volgende 

prikkel even sterk of zelfs heviger, 

zonder dat we precies weten 

waarom. De precieze oorzaak kan 

de medische wetenschap nog niet 

aanwijzen.”

Kan u in lekentermen uitleggen 

wat uw onderzoek inhield?

“Dan moet ik eerst even kort 

de achtergrond schetsen. Bijna 

twintig jaar geleden slaagde de 

medische wetenschap er voor het 

eerst in om elektrische afwijkingen 

vast te stellen in de hersenactiviteit 

van migrainepatiënten. Ik hoopte 

gelijkaardige fenomenen te kunnen 

waarnemen in de haemodynamiek, 

d.w.z. in de patronen in bloeddoor-

stroming, en dit via beeldvorming 

door functionele magnetische reso-

nantie, de zogeheten fMRI-scans. 

Mijn veronderstelling dat de scans 

afwijkende patronen te zien zouden 
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al was er geen garantie dat ze er 

persoonlijk baat zouden bij hebben. 

Het is namelijk nog niet mogelijk 

om een migrainepatiënt echt te 

genezen: er speelt een combinatie 

van genetische en omgevingsfac-

toren. Niettemin, als we patiënten 

sneller preventief kunnen bescher-

men tegen een aanval, verhoogt 

dat hun levenscomfort aanzienlijk”. 

Waar ga je jezelf nu op 

toeleggen?

“De opleiding in de Biomedische 

Wetenschappen is erg breed, met 

zowel klinische als technische as-

pecten. Na mijn doctoraat stond 

het voor mij vast: beeldvorming is 

echt mijn ding. Ik ben overgestapt 

van klinische naar pre-klinische 

beeldvorming. Ik werk nu aan het 

Infinity Lab van de faculteit Ingeni-

eurswetenschappen en Architec-

tuur, dat op de campus UZ Gent 

verschillende medische beeldvor-

mingstoestellen groepeert. De 

focus ligt op breder neurologisch 

onderzoek en op oncologie.

Beeldvorming is misschien maar 

een klein onderdeel van een me-

disch dossier of studie, maar de 

bijdrage die ze levert, is substanti-

eel. En dat vind ik belangrijk”. 

functionele benadering met de 

MR-scanner hebben wij in de popu-

latie migrainepatiënten twee sub-

groepen kunnen identificeren, elk 

met verschillende functionele en 

metabole afwijkingen. Er bestaan 

al langer medicijnen die preventief 

de kans op een migraineaanval 

reduceren, maar die worden min 

of meer op basis van trial en error 

voorgeschreven. In een volgende 

stap in het migraine-onderzoek zal 

bekeken worden of aan de hand 

van metingen met de MR-scanner 

gemakkelijker te achterhalen is 

welke patiënten het meest gebaat 

zijn bij een bepaald type medicatie. 

Toch niet onbelangrijk, als je weet 

dat migraine de meest voorko-

mende neurologische afwijking is. 

Maar liefst achttien procent van 

de vrouwen en zeven procent van 

de mannen lijden eronder, wat een 

enorme economische en sociale 

impact heeft.

Toch is er nog een grote groep 

patiënten die in geen van onze sub-

groepen thuishoort. Verder onder-

zoek is dus nodig”. 

Wat waren voor jou de 

mooiste momenten uit je 

doctoraatsperiode?

“Hoofdzakelijk de contacten met 

patiënten. Wie aan wetenschappe-

lijk onderzoek doet, wordt wel eens 

met tegenvallende resultaten en 

ontgoochelingen geconfronteerd. 

Maar de samenwerking met pa-

tiënten en de dankbaarheid die je 

van hen krijgt omdat je onderzoek 

voert naar hun aandoening, zijn 

hartverwarmend en erg stimule-

rend. De vrijwillige deelnemers aan 

het onderzoek droegen veelal heel 

enthousiast hun steentje bij, ook 

Hoe kwam je bij dit onderwerp 

terecht?

“In mijn opleiding Biomedische 

Wetenschappen volgde ik de optie 

Neurowetenschappen, met – in 

mijn laatste jaar – het vak Neuro-

radiologie. Dat vond ik erg boeiend. 

Daarom heb ik aan professor Ach-

ten gevraagd of er in die richting 

mogelijkheden waren voor verder 

onderzoek. Hij vertelde me over 

een lopend project rond migraine 

en medische beeldvorming, een 

samenwerking tussen hemzelf en 

professor Paemeleire. 

Bij het begin van mijn doctoraat – 

in augustus 2005 – wilde ik in een 

eerste luik rond MR-spectroscopie 

werken, maar ik botste op enkele 

technische en logistieke proble-

men. Een jaar later kwam Harmen 

Reyngoudt bij het project. Hij nam 

het spectroscopie-gedeelte over, 

terwijl ik een nieuwe meetmethode 

voor bloeddoorstroming in de 

hersenen uittestte. Helaas faalde 

die methode op het vlak van re-

produceerbaarheid en validatie. 

Ik heb mijn onderwerp dus twee 

keer moeten heroriënteren. Dat 

was behoorlijk stresserend, omdat 

mijn IWT-beurs liep van 2006 tot 

2009. Het project was bij aanvang 

ambitieuzer dan we hebben kunnen 

realiseren, maar er zijn toch twee 

mooie doctoraten uit voortgeko-

men, dat van Harmen en dat van 

mezelf.”

Heeft het onderzoek ook 

concrete vruchten afgeworpen?

“Jawel. Op het terrein van medi-

sche beeldvorming over migraine 

was er tot voor ons onderzoek nog 

maar weinig gebeurd. Door onze 

Info p 
Dr. Benedicte Descamps 
Vakgroep Elektronica en 
informatiesystemen – Infinity Lab
Tel. 09 332 69 34
Benedicte.Descamps@UGent.be 
www.infinity.UGent.be
 
 

“Achttien procent van de 
vrouwen en zeven procent 
van de mannen lijdt onder 
migraine. Dat heeft een 
enorme economische en sociale 
impact.”

In ieder nummer bekijken we in de Negenproef 

het werk en de toekomstplannen van een 

doctorandus/a.
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Agenda
p MADE IN CHINA

5-2-2013 | Wetenschapscafé 

China speelt op heel wat terreinen de eerste viool in 

de wereld. Chinezen bouwen hoge torens, ontwikke-

len grootse steden en produceren veel van de goede-

ren die we in het westen dagelijks gebruiken.  

Hoe komt het dat die natie zo succesvol is? En welke 

rol speelt de maoïstische erfenis hierin? Dat zijn 

maar twee van de vragen waar het wetenschaps-

café ‘Made in China’ een antwoord op zoekt. Samen 

met professor Bruno Merlevede (vakgroep Algeme-

ne Economie) en professor Bart Dessein (vakgroep 

Talen en Culturen) plaatsen we China’s spectaculaire 

economische prestaties van de afgelopen decennia 

in een historische context. Tegelijk en kijken we naar 

de toekomst. Wat zijn de uitdagingen voor dit enor-

me land en voor de wereldeconomie? Hoe dominant 

blijft China in de 21ste eeuw? Vormt het land een 

ecologische of een economische tijdbom en moeten 

we er bang voor zijn? Of kunnen we iets van China 

leren?

p Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent. Gratis 

toegang, inschrijven is niet nodig.

p BOUWEN AAN DE TOEKOMST
Eerstesteenleggingen 26-2-2013 | maart 2013 

Dat onze universiteit investeert in haar toekomst en 

die van haar studenten en onderzoekers mag onder 

meer blijken uit de vele nieuwe bouwwerken die op 

stapel staan. In de eerste maanden van 2013  

leggen we alvast twee keer een eerste steen.

Op de site van het UZ Gent wordt voor de faculteit 

Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen een 

nieuw Medical Research Building opgetrokken 

(MRB-2) naast het bestaande MRB-1. Enerzijds 

moet het een alternatief vormen voor een aantal on-

derzoeksgroepen die nu in blok A huizen, anderzijds 

biedt het ruimte aan nieuwe onderzoeksinitiatieven. 

Behalve onderzoekslokalen (o.a. laboratoria), kan-

toren, verpozingsruimtes en vergaderzalen, omvat 

MRB-2 een animalarium.

De ingebruikname van MRB-2 is voorzien voor  

november 2014.

Ook de faculteit Diergeneeskunde ziet binnenkort  

een nieuwbouw op haar site verrijzen. Het  

Veterinary Research Building (VRB) zal bestaan uit 

twee stallencomplexen, laboratoria en kantoren. Een 

technische uitdaging is de installatie 

voor inactivatie van besmet afvalwater, 

waarop ook de andere stallen achter 

het huidige gebouw aangesloten zullen 

worden. Het nieuwe gebouw wordt op 

de eerste verdieping via een passerelle 

verbonden met het bestaande. 

De ingebruikname is gepland voor begin 

2015.
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