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Edito
Prestige door kwaliteit en vernieuwing

Voor een universiteit – en dus ook voor de UGent – is haar uitstraling 

een belangrijke succesfactor in het aantrekken van zowel studenten 

als goede docenten en medewerkers. Gelukkig mogen we stellen dat 

we ‘goed bezig’ zijn op dat vlak. 

Zo heeft de UGent de eer en het genoegen om gastvrouw te zijn  

– op 11 en 12 april e.k. – van de eerste EUA-conferentie in België  

(the European University Association). Op die bijeenkomst van Europese 

rectoren staat een kennis- en ideeënuitwisseling op het programma 

over de mondiale verplichtingen van universiteiten. 

Ook de komst van de supercomputer in september zal de UGent een 

prestigeboost geven. Dit centrale datacentrum zorgt voor een aan-

zienlijke toename aan (reken)capaciteit en mogelijkheden. De UGent-

gebruikers (en dan vooral de onderzoekers) zullen daarmee tijd winnen 

en beter kunnen focussen op de essentie van hun onderzoek.

De opleiding Forensische Gedragswetenschappen levert dan weer  

het bewijs dat de UGent oog heeft voor hedendaagse maatschappelijke 

noden. Met die innovatieve vorming bieden we (het begin van) een  

antwoord op de vraag naar multidisciplinair opgeleide mensen voor  

de begeleiding van geïnterneerden. 

En dan is er onze habitat, Gent. Niet alleen studentenstad, maar ook 

de stad van “Vooruit”. Het imposante gebouw bestaat honderd jaar, 

het kunstencentrum dertig jaar. Dat wordt vanaf mei uitgebreid  

gevierd, o.a. met een overzichtstentoonstelling in het STAM. En die 

werd samengesteld door de vakgroep Geschiedenis van de UGent. 

Van 25 tot 29 maart viert het IPEM  (Instituut voor Psychoacustica 

en Elektronische Muziek) dan weer zijn vijftigjarig bestaan: een goede 

gelegenheid om in de verf te zetten hoe die instelling haar onderzoeks-

veld steeds is blijven vernieuwen. 

Want dat is uiteraard de basisopdracht voor een universiteit van 

vandaag: dat ze bijblijft –  of beter, vooruitloopt – op maatschappelijke 

ontwikkelingen. 

Prof. Paul Van Cauwenberge, rector
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En binnen de Universiteit Gent?

Danny Schellemans: “Daar wor-

den ze voornamelijk gebruikt voor 

wetenschappelijk onderzoek, vaak 

met een directe maatschappelijke 

meerwaarde. Zo wordt de reken-

infrastructuur van de universiteit 

momenteel ingezet in de zoektocht 

naar nieuwe materialen om  

effi ciëntere katalysatoren (zoals  

in een wagen) te produceren.” 

Allereerste vraag: hoe zou je 

een supercomputer op een 

niet al te technische manier 

omschrijven?

Ewald Pauwels: “Een supercom-

puter is een ultrasnelle computer 

met een massaal aantal proces-

soren. Je kan het vergelijken met 

de bundeling van honderden of 

duizenden gewone computers tot 

één heel groot rekenvermogen. 

Die rekenkracht kan zeer veelzijdig 

worden ingezet. Supercomputers 

verzorgen een heleboel zaken in 

ons dagelijks leven: ze worden ge-

bruikt om het weer te voorspellen, 

genereren animatiefilms, helpen  

bij de ontwikkeling van nieuwe  

wagens, vliegtuigen, etc.” 

Al wie onderzoek verricht aan de UGent 

en in dat verband wetenschappelijke 

berekeningen moet uitvoeren, kan 

gebruikmaken van de centrale super -

computers. Wat zijn de functies en de 

voordelen van deze mastodonten?  

Dat vragen we aan Ewald Pauwels,  

wetenschappelijk coördinator van de 

centrale rekeninfrastructuur, en Danny  

Schellemans, directeur Informatie- en 

Communicatietechnologie (DICT).

Auteur: Katrien Depoorter

Fotograaf: Nic Vermeulen

Maak kennis met de 
supercomputer
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installatie en onderhoud. Ze zien 

in dat hun geld zowel hun eigen 

onderzoeksgroep als de ganse 

universiteit ten goede komt. In ruil 

voor die investering krijgen ze  

een verhoogde prioriteit, hun taken  

krijgen verhoudingsgewijs wat 

meer voorrang en dat wordt 

enorm geapprecieerd.”

Ewald Pauwels: “En ook krijgen 

ze toegang tot veel meer proces-

soren dan wat een individuele 

onderzoeksgroep zich zou kunnen 

veroorloven: in plaats van typisch 

32 processoren zijn dat er nu ver-

schillende honderden.”

De totale infrastructuur werd 

vernoemd naar Simon Stevin, een 

Vlaamse wiskundige en natuur-

kundige pionier uit de zeventiende 

eeuw. Maar die bestaat op zijn 

beurt uit verschillende supercom-

puters die allemaal een ‘koos-

naampje’ hebben uit de Japanse 

animatieserie Pokemon, zoals 

Gengar, Gastly, Haunter … Elke 

computer heeft zijn eigen doel-

publiek. Sommige zijn gemaakt om 

heel veel verschillende taken apart 

te verwerken. Daar heb je alleen 

een groot aantal processoren voor 

nodig. Andere supercomputers 

splitsen een taak op in verschillende  

deeltaken en voeren die parallel uit. 

Daarvoor werken de verschillende 

processoren samen. Voor zo’n jobs 

heb je razendsnelle communicatie 

tussen de processoren nodig, wat 

heel duur is. Het is de aard van  

de berekening die bepaalt welke 

computer je nodig hebt.”

Datacenter
Anno 2012 opende de UGent  

een datacenter om U tegen te 

zeggen op de campus Sterre. 

Hadden jullie geen plaats meer 

voor alle supercomputers?

Danny Schellemans: “We waren al  

sinds 2005 op zoek naar een ge - 

schikte plaats om er ons data center 

van te maken. Als universiteit  

van alle supercomputers ter we-

reld, op plaats 495. Dat was een 

hele prestatie waar we best wel 

fier op waren. Maar nu is hij aan 

vervanging toe want hij lijdt aan 

alzheimer (lacht): beetje bij beetje 

gaan de verschillende rekeneen-

heden kapot. Als alles goed gaat 

komt die nieuwe supercomputer  

er in september van dit jaar.” 

Reageerden de onderzoekers 

enthousiast?

Danny Schellemans: “Sommigen 

wel, anderen niet. Zoals elke grote 

verandering was ook hiervoor 

een mentaliteitswijziging nodig. 

Sommige mensen waren best 

tevreden met het systeem waar 

ze al jaren mee werkten. Maar 

ook: overschakelen op de centrale 

supercomputer betekent dat je 

een stukje controle moet afgeven. 

De rekentijd moet gedeeld met 

andere gebruikers, ook al is er een 

‘fair share’ van kracht: software op 

de supercomputer beslist namelijk 

aan welke taak hij voorrang geeft 

en in welke volgorde hij de jobs 

afwerkt, alles opdat de rekentijd 

eerlijk verdeeld wordt tussen de 

verschillende gebruikers. Intussen 

zien we wel dat er ongeveer 800 

geregistreerde gebruikers zijn. Het 

afgelopen jaar werd er cumulatief 

30 miljoen uur over alle proces-

soren gerekend. Op één enkele 

computer zou dat neerkomen op 

3.500 jaar.” 

Schaalvoordeel 
Is het bij één computer 

gebleven?

Danny Schellemans: “Absoluut niet. 

Jaar na jaar kunnen we verder 

investeren in onze infrastructuur, 

mede doordat sommige onder-

zoeksgroepen gretig mee betalen. 

Waarom? Omdat ze op die manier 

meer rekentijd krijgen en beter 

kunnen werken doordat ze zich 

niets meer moeten aantrekken van 

Eén grote supercomputer
infrastructuur
Exact vier jaar geleden, 

in maart 2009, ging de 

eerste van een hele reeks 

supercomputers hier in gebruik. 

Wat betekende dit voor de 

universiteit?
Danny Schellemans: “Voor er spra-

ke was van een centrale reken-

infrastructuur hadden sommige 

onderzoeksgroepen hun eigen 

infrastructuur. Dat waren super-

computertjes die in verhouding veel 

geld kostten en niet efficiënt waren 

gehuisvest of gekoeld. Bovendien 

stonden vaak onderzoekers in voor 

onderhoud en installatie. Uiteinde-

lijk stond de rekeninfrastructuur 

her en der verspreid over de uni-

versiteit en werd die niet altijd ten 

volle benut en veelal slecht onder-

houden. Niet optimaal dus. 

Wij wilden dat werk centraal aan-

bieden aan de hand van één grote 

supercomputerinfrastructuur. 

De voordelen lagen voor de hand: 

meer capaciteit, meer mogelijk-

heden en een pak minder zorgen 

voor de onderlinge onderzoeks-

groepen. Want sindsdien ontfermt 

het gespecialiseerde HPC-team 

(High Performance Computing 

oftewel supercomputing) van de 

directie ICT zich volledig over de 

installatie en het onderhoud van 

de rekeninfrastructuur. Zo kun-

nen de onderzoekers zich meer 

focussen op hun onderzoek, los 

van de meer technische beslom-

meringen.” 

Ewald Pauwels:” Onze eerste 

supercomputer bevindt zich nog 

steeds in de kelder van het recto-

raat. Ooit stond hij in de top 500 

Info p 
Directie Informatie- en 
Communicatietechnologie
p Danny Schellemans (rechts)
 Tel. 09 264 47 31
 Danny.Schellemans@UGent.be
p Ewald Pauwels (links)
 Tel. 09 264 47 16
 Ewald.Pauwels@UGent.be

“Voor ons technisch team is het een grote uitdaging 
om deze systemen op elkaar af te stemmen.”
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Opleiding
Toch lijkt het niet iets waar je 

onmiddellijk mee aan de slag 

kunt.

Ewald Pauwels: “Daarom orga-

niseren we ook opleidingen en 

trainingen. We vertrekken van een 

basisniveau: hoe maak je efficiënt 

gebruik van een supercomputer, 

hoe werk je in linux, hoe schrijf je 

de nodige scripts? Vaak hebben 

gebruikers dat na enkele uren al 

onder de knie. Maar we organise-

ren ook zeer geavanceerde ses-

sies, waaronder parallel program-

meren: dat is voor de specialisten 

die zelf programma’s willen schrij-

ven of verbeteren voor de super-

computer.”

Danny Schellemans: “We zien dat 

steeds meer onderzoeksgroepen 

overstag gaan. Sociologen die 

werken met grote databases, let-

terkundigen die het ontstaan en op-

zoeken van woorden onderzoeken, 

genetici die het ontstaan van soor-

ten aan de hand van DNA-codes 

nagaan … Er is zo veel potentieel en 

dat begint iedereen in te zien.”

De universiteit onderging 

een heuse metamorfose de 

afgelopen jaren. Wat staat 

er nog gepland in de nabije 

toekomst?

Danny Schellemans: “Naargelang 

ze ouder worden, zullen stelsel-

matig supercomputers ‘op pensioen’ 

gaan en vervangen moeten wor-

den, te beginnen met die in de kel-

der van het rectoraat. We willen 

ook werk maken van betere data-

opslagmogelijkheden voor onze 

gebruikers. Daarnaast plannen 

we meer kleinere trainingen, om 

gebruikers warm te maken en te 

duiden waar supercomputers hun 

onderzoek vooruit kunnen helpen.”

 

“Het is voorzien van de nieuwste 

technieken op het vlak van netwerken, 

is energiezuinig en werkt met de 

beste koeltechnieken. Ook het feit 

dat de Tier-1 supercomputer hier 

onderdak vond, draagt bij aan het 

prestige van de universiteit: deze 

installatie stond op plaats 118 

van de top 500 van alle super-

computers. Het datacenter is 

ondertussen een populaire trek-

pleister geworden, met geregeld 

rondleidingen voor een breed 

publiek, van studenten tot gepen-

sioneerde onderzoekers.”

Was het moeilijk om al die 

verschillende partners in  

het VSC te verenigen?

Ewald Pauwels: “Het had zeker 

heel wat voeten in de aarde. We 

hebben de Tier-1 supercomputer 

sinds begin 2012, maar gebruiken 

hem pas sinds oktober. Ook de 

jaren daarvoor is er flink aan de 

weg getimmerd. De implementatie, 

installatie en integratie van Tier-1 

mag je zeker niet onderschatten. 

Alle Vlaamse universitaire associ-

aties, onderzoekscentra maar ook 

geïnteresseerde bedrijven werken 

doorgaans met eigen beveiligings-, 

opslag- en storagesystemen. Voor 

ons technisch team is het een 

grote uitdaging om deze systemen 

op elkaar af te stemmen. Maar het 

is ook een unieke gelegenheid voor 

interuniversitaire samenwerking.”

Maar worden de 

supercomputers van de 

universiteit Gent dan niet een 

beetje overbodig?

Ewald Pauwels: “Nee, zeker niet. 

Tier-1 is er voor zeer uitdagende 

projecten, de kleinere Tier-2 ge-

bruiken we voor meer alledaagse 

berekeningen. Bovendien zijn  

die gratis te gebruiken door alle 

onderzoekers van de UGent, terwijl 

je voor de Tier-1 een kleine bijdrage 

zal moeten betalen.”

kan je niet zonder. Naast de super-

computers hebben we ook nog tal 

van andere systemen, denk aan 

Minerva, Oasis, Athena … Die blijven 

alsmaar groeien en krijgen telkens 

nieuwe toepassingen. Dus zochten 

we naar een ruimte om te verbou-

wen of een plaats om een nieuw-

bouw op te zetten. Het is de laatste 

optie geworden.”

Ewald Pauwels: “Het toeval wil dat 

de Vlaamse overheid in die periode 

ook een regionale supercomputer 

wou uitbouwen: de zogenaamde 

Tier-1 infrastructuur die krachtiger  

is dan die van de individuele univer-

siteiten, Tier-2, en waar alle uni-

versitaire associaties, onderzoeks-

instellingen, maar ook externe 

partners gebruik van zouden kun-

nen maken. Daarom ook werd het 

Vlaams Supercomputing Centrum 

(VSC) opgericht waarin alle univer-

siteiten hun expertise bundelden. 

Een dergelijke computer zou je als 

universiteit nooit kunnen bekosti-

gen, dus opnieuw was er sprake 

van een enorm schaalvoordeel.”

Danny Schellemans: “Deze Tier-

1 computer werd begin 2012 

aangekocht bij HP en gefinancierd 

door de Vlaamse overheid via de 

Hercules-stichting. Maar de vraag 

was waar hij ondergebracht zou 

worden. Toen heeft de Universiteit 

Gent haar nek ver uitgestoken. 

We stelden voor om ons geplande 

datacenter nog groter te maken 

zodat er plaats genoeg zou zijn 

voor deze eerste Vlaamse super-

computer. Hierdoor hebben we 

nu het grootste en het modernste 

datacenter in Vlaanderen en daar 

zijn we heel trots op.”
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bestaande zorgopleidingen wordt 

immers weinig aandacht besteed 

aan het forensische aspect. Op 

dit ogenblik zijn te weinig mensen 

in staat om adequaat om te gaan 

met geïnterneerden. De FOD Jus-

titie wil dat de doorstroming van 

geïnterneerden vanuit de gevange-

nis, waar ze nu nog al te vaak ver-

blijven, naar de nieuwe centra op-

timaal verloopt en stelde de vraag 

naar goed opgeleide mensen. Op 

aangeven van rector Paul Van  

Cauwenberge zijn collega Kurt  

Audenaert (faculteit Geneeskunde en 

Gezondheidswetenschappen, red.) 

en ikzelf beginnen uittekenen wat 

zo’n opleiding moest inhouden.”

De opvang van psychiatrische 

gedetineerden lijkt een hot 

item.

Professor Vander Laenen: “De 

problematiek is inderdaad zeer 

actueel. De nieuwe centra zouden 

er wellicht nooit gekomen zijn  

als het probleem van de overbe-

volking in de gevangenissen niet zo 

urgent was. Eigenlijk loopt de hele 

opvang van geïnterneerden scheef. 

Word je geïnterneerd, dan zijn er 

drie mogelijkheden. Ofwel beland  

je in de gevangenis, veelal in een 

afzonderlijke vleugel, soms zelfs 

tussen de gedetineerden. Het ge-

brek aan aangepaste zorg is dan 

ronduit mensonterend, onder  

meer aangezien er in de Vlaamse 

gevangenissen onvoldoende psy-

chologen aan de slag zijn om aan 

de nood tegemoet te komen. Je 

kan ook terechtkomen in gespecia-

liseerde forensische centra zoals in 

Rekem, Zelzate en Bierbeek, maar 

het aantal plaatsen blijft beperkt.  

Wat was de aanleiding voor het 

opstarten van de permanente 

vorming? 

Professor Freya Vander Laenen: 

“Concrete aanleiding is de bouw 

van twee forensische psychiatri-

sche centra. Eén op de Wondel-

gemse Meersen, een gesloten 

instelling voor ongeveer 270 gede-

tineerden met een middel tot hoog 

risico, en een tweede in Antwerpen 

dat plaats biedt aan 180 mensen. 

In de nieuwe forensische psychia-

trische centra zal de zorg die zijn 

van een psychiatrisch ziekenhuis, 

de beveiliging die van een gevange-

nis. Binnenkort moeten dus 450 

gespecialiseerde jobs ingevuld 

worden en dat wordt moeilijk. In de 

Nieuwe opleiding Forensische Gedrags
wetenschappen vult gat in de markt

Sinds oktober 2012 biedt de UGent  

de permanente vorming Forensische 

Gedragswetenschappen aan. Via deze 

opleiding komt ze tegemoet aan de 

vraag die is ontstaan door de komst 

van twee nieuwe forensische psychia-

trische centra in Gent en Antwerpen. 

Om de geïnterneerden – dit zijn daders 

met een psychiatrische problematiek 

die ontoerekeningsvatbaar zijn ver-

klaard – in deze centra te begeleiden, 

is immers goed opgeleid personeel 

nodig, en veel. Een gesprek met de 

initiatief nemers van de nieuwe opleiding.

Auteur: Christine Bonheure

Fotograaf: Nic Vermeulen

Derde mogelijkheid is dat je 

wordt opgevangen in een regulier 

psychia trisch ziekenhuis, of dat 

je wordt begeleid door een privé-

psychiater of psycholoog.”

Ciska Wittouck: “Het huidige aan-

bod kan de grote vraag niet volgen. 

Hopelijk brengen de twee nieuwe 

forensische centra soelaas, want 

mensen die kwetsbaar zijn voor 

suïcide, kunnen in de gevangenis 

getriggered worden om suïcidaal 

gedrag te vertonen. De nieuwe fo-

rensische psychiatrische centra zul-

len voorbehouden zijn voor geïnter-

neerden van wie iedereen honderd 

procent overtuigd is dat ze niet op 

hun plaats zitten in de gevangenis 

omdat ze psychisch ziek zijn.” 

Wat houdt de permanente 

vorming in?

Professor Vander Laenen: “Belang-

rijk is dat de UGent, de Artevelde-

hogeschool en de HoGent hiervoor 

samenwerken. Op die manier 

bereiken we een veel gemengder 

studentenpubliek. Tijdens de twaalf 

weken belicht steeds een andere 

spreker een ander onderwerp. 

De aandacht gaat onder meer uit 

naar grensoverschrijdend gedrag, 

psychiatrische stoornissen, sek-

suele delinquenten, omgang met 

personen met een verstandelijke 

beperking, … Alle onderwerpen sa-

men bieden een duidelijk beeld van 

de complexiteit van een forensisch 

psychiatrisch centrum, waar men 

trouwens altijd in multidisciplinaire 

teams werkt. Elke sessie begint 

met een korte theoretische inlei-

ding, maar vrij vlug wordt overge-

gaan tot de praktijk. Zo is Walter 

Van Steenbrugge al komen vertel-
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Turtelboom een budget voor deze 

opleiding vrij te krijgen, maar is 

daar tot nog toe niet in geslaagd.” 

De opleiding is gestart in 

oktober vorig jaar. Wat zijn de 

eerste indrukken? 

Ciska Wittouck: “De studenten le-

ren sowieso veel bij in deze praktijk-

gerichte vorming. In de groep zitten 

mensen die al jaren in de praktijk 

staan, maar die geïnteresseerd 

zijn in de nieuwe wetenschappe-

lijke inzichten. Om de permanente 

vorming haalbaar te houden voor 

mensen uit het werkveld, hebben 

we gekozen voor een permanente 

vorming die loopt over twaalf avon-

den, zonder afsluitend examen. 

Elke student die minstens tien van 

de twaalf keer aanwezig was, krijgt 

een getuigschrift. Op de laatste 

lesavond zullen we de permanente 

vorming grondig evalueren, zowel 

schriftelijk als mondeling, en sturen 

we bij waar nodig.”

Professor Vander Laenen: “Toch 

een aandachtspuntje. Bij een 

volgende editie gaan we er extra 

op letten dat we de studenten 

verdelen in echte multidisciplinaire 

groepen.” 

len over de praktische toepassing 

van de wet op de internering.” 

Tot welk doelpubliek richten 

jullie zich?

Professor Vander Laenen: “We 

staan open voor alle geïnteresseer-

de bachelors of hoger die in een 

forensische setting willen werken. 

Omdat we de opleiding interactief 

wilden houden, hebben we bewust 

gekozen voor een maximum van 

zestig studenten. Mensen uit het 

werkveld krijgen daarbij altijd voor-

rang.”

Ciska Wittouck: “We moesten heel 

snel de inschrijvingen afsluiten. 

Nog altijd krijg ik mailtjes van men-

sen die volgend jaar willen starten.” 

Vanwaar het succes van deze 

opleiding, denkt u? 

Professor Vander Laenen: “Er be-

staat een mix van motieven. Ten 

eerste creëren de nieuwe foren-

sische psychiatrische centra een 

grote tewerkstelling en bijhorende 

carrièremogelijkheden. Ten tweede 

zitten er momenteel ook in de ge-

wone geestelijke gezondheidszorg 

veel mensen met psychische pro-

blemen die geïnterneerd zijn. Van 

de 4.000 geïnterneerden in België 

zitten er 1.000 in de gevangenis, 

anderen zijn vrij op proef (onder 

voorwaarden), maar worden be-

handeld. Veel van onze studenten 

staan dus al in het werkveld en  

willen zich bijscholen.”

Ciska Wittouck: “Een quotum van 

zestig studenten is eigenlijk weinig, 

maar we hebben deze keuze heel 

bewust gemaakt om interactief te 

kunnen werken, niet ex-cathedra. 

Omdat er regelmatig twee gast-

sprekers zijn, kunnen we de groep 

dikwijls opsplitsen, waardoor de 

interactie nog vergroot.”

Professor Vander Laenen: “Op  

dit ogenblik is de situatie verre  

van ideaal. Alle medewerkers doen 

dit werk letterlijk na hun uren. De 

rector helpt ons om bij minister 

Info p 
Vakgroep Strafrecht en Criminologie
p Prof. Freya Vander Laenen (links)
 Tel. 09 264 69 47
 Freya.VanderLaenen@UGent.be
p Ciska Wittouck (rechts)
 Tel. 09 264 84 62
 Ciska.Wittouck@UGent.be
Vakgroep Psychiatrie en  
Medische Psychologie
Prof. Kurt Audenaert
Tel. 09 332 55 89
Kurt.Audenaert@UGent.be

“De nieuwe opleiding staat open voor  
alle geïnteresseerde bachelors of hoger die 
in een forensische setting willen werken.”
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Bij het UCBO staat dienstverlening 

met stip op nummer één. Hoofdac-

tiviteit is de opleiding en begeleiding 

van personen met een arbeidshan-

dicap – fysiek of psychisch – in hun 

zoektocht naar werk. Tijdens een 

opleidingsmodule van vier weken 

traint het UCBO hen onder meer 

op het vlak van sociale vaardighe-

den, werkattitudes en solliciteren. 

Vervolgens kijkt het UCBO uit naar 

een stageplaats die aansluit bij 

hun vaardigheden en wensen. Het 

is niet zozeer de beperking die de 

grootste uitdaging vormt. Moeilij-

ker is de arbeidsmarkt te overtui-

gen van hun potentieel. Het is aan 

de jobcoaches om beide partijen, 

werknemer en werkgever, zo goed 

mogelijk te begeleiden, informeren, 

bij te staan en te adviseren.  

Het UCBO is er trouwens ook voor 

werkgevers en zelfstandigen. Zij 

kunnen er terecht voor hulp bij het 

aanwerven van geschikt personeel, 

een kosteloze try-out van nieuwe 

medewerkers via een stage, een in-

tensieve opleiding op de werkvloer 

(GIBO), bemiddeling, ondersteuning 

bij de herintrede van waardevolle 

medewerkers, loonkostsimulaties 

en administratieve opvolging. 

Info p 
UCBO
Tel. 09 331 03 31
info@ucbo.be | www.ucbo.be 
p Marie De Wispelaere
 Dienst UCBO-UCRO, jobcoach
 Tel. 09 331 03 29
 Marie.DeWispelaere@UGent.be
p Ingmar De Maertelaere
 Dienst UCBO-UCRO, jobcoach 
 Tel. 09 331 03 38
 Ingmar.DeMaertelaere@UGent.be

Niet schrikken van de volgende cijfers. 

Eén op de tien Vlamingen heeft een 

arbeidshandicap en per jaar kampen 

19.000 personen met een burn-out. 

Gelukkig bestaan er organisaties als 

het Universitair Centrum voor Begelei-

ding en Opleiding (UCBO) die proberen 

het leven van die mensen terug op de 

rails te krijgen. Twee voorbeelden uit 

de praktijk. 

Auteur: Christine Bonheure

Fotograaf: Nic Vermeulen

Het UCBO biedt kansen aan 
mensen met een beperking
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Karin, 45jarige vrouw met  
een burnout en stressverleden
Karin werkte vroeger mee in de zelfstandige zaak van haar 

man, maar voelde zich constant opgejaagd. “Ik ben perfectio-

nistisch ingesteld en leg voor mezelf de lat steeds te hoog.  

Boven op de stress van de job, kwam de zorg om mijn twee  

zonen, de een hoogbegaafd, de andere hooggevoelig. Het  

resultaat? Een totale uitputtingsdepressie.” Tien jaar geleden  

is het al, maar nog steeds ondervindt Karin gevolgen. 

Ook zij kwam bij het UCBO terecht. Haar jobcoach Marie De 

Wispelaere getuigt: “Toen ze hier in de zomer binnenkwam, 

stelde ze zich boos, prikkelbaar en uiterst defensief op.” Ik vond 

voor haar een stage als administratief bediende bij Centrum  

De Heide en dat bleek meteen een succes. Haar werk was  

zeer goed en na de stage bleef ze aan als vrijwilliger.” 

Verplicht op zoek naar werk
Vanaf december werd Karin aangespoord door het OCMW om 

een betaalde job te zoeken. Ze werkt nu vier dagen in de week, 

niet als administratief bediende, maar als poetsvrouw. Een job 

bewust onder haar niveau, maar nu weet ze tenminste dat ze 

niet over de schreef zal gaan: “Ik moet eerst zien of ik deze job 

en dit werkritme wel aankan.”

Karins boodschap
Karin: “Ik wil de mensen aansporen voorzichtig om te gaan met 

stress. Want als je te ver gaat, gaat je lichaam gewoon plat. 

Het wil precies aantonen dat je niet goed bezig bent. Pak de za-

ken tijdig anders aan. De arbeidsmarkt schreeuwt het constant 

uit: je moét stressbestendig zijn, je moét heel flexibel zijn, en 

daardoor ga je soms over je grenzen heen. Toch ben ik blij. Ooit 

kon ik niets meer en nu ben ik weer klaar voor de arbeidsmarkt, 

grotendeels dankzij het UCBO. Geef nooit de moed op als je er 

echt in gelooft. Met de steun van het UCBO krijg je nieuwe kan-

sen en die moet je met beide handen grijpen.”

Het laatste woord geven we aan Marie: “Eigenlijk is het meest 

positieve aan dit verhaal dat Karin nu rustig door het leven gaat 

en een goed inzicht heeft in zichzelf. Ze is een gemotiveerde, ge-

dreven persoon, strijdlustig om haar lotgenoten te motiveren, 

om taboes te doorbreken en om werkgevers en collega’s bij dit 

item te doen stilstaan.”

Tom, 22jarige met een 
autismespectrumstoornis en dyslexie
Tom volgde de richting houtbewerking in de praktijkschool in 

Hulst. Daar behaalde hij zijn heftruckattest en het certificaat 

basisveiligheid VCA. Ondanks zijn autismespectrumstoornis 

en zijn ernstige dyslexie is hij erin geslaagd om deze opleiding 

vrijwel probleemloos af te ronden. Zijn praktijklessen en stage 

toonden aan dat hij over goede arbeidsattitudes en een behoor-

lijk technisch inzicht beschikt. Wel heeft hij meer tijd en vooral 

veel structuur nodig om dingen aan te leren. 

Desastreuze zoektocht naar werk
Na zijn studies ging Tom op zoek naar werk, maar zelfstandig 

solliciteren bleek heel moeilijk. Via de gespecialiseerde trajectbe-

geleiding van de VDAB en de Werkwinkel kwam Tom in contact 

met het UCBO. Jobcoach Ingmar De Maertelaere nam Tom 

onder zijn hoede, doorliep een kennismakingstraject en ging 

op zoek naar een juiste stageplaats. Ingmar: “Maar ook die 

zoektocht verliep niet zonder moeilijkheden. Tom is immers een 

heel teruggetrokken persoon en dat heeft zijn impact bij eerste 

ontmoetingen.” Toevallig botste Ingmar via het internet op hout-

handel Koklenberg, een familiebedrijf gerund door vader en zoon. 

Zij zochten een magazijnier met rijbewijs C. “Dat was al meteen 

het eerste probleem”, vertelt Ingmar, “want dat rijbewijs halen 

was voor Tom niet evident.” De 

gesprekken vielen stil. Na een 

volgend interview met een heel 

wat minder gemotiveerde kan-

didaat, kwam zoon Jean-Paul op 

zijn stappen terug. Tom kreeg 

de kans om zich te bewijzen als 

extra mankracht in het maga-

zijn, drie dagen in de week, tien 

weken lang. “Jean-Paul tekende 

voor Tom als het ware een 

job-op-maat uit”, verduidelijkt 

Ingmar. “Jean-Paul besliste zelf 

de taak van chauffeur op zich te 

nemen.” 

Precisiewerk én cijferwonder gevraagd 
Toms taak? De bomen in het magazijn heel precies opmeten, 

samen met Jean-Paul, ze nummeren, ze in het magazijn of in een 

speciale droogkamer stapelen en ze er bij bestelling uithalen, van 

begin tot eind precisiewerk. Tom kreeg net geen perfecte evalu-

atie, hij deed zijn werk goed maar te traag. Om het tekort aan 

ervaring bij Tom op te vangen, beslisten ze samen om over te gaan 

tot een GIBO van twintig weken. Een GIBO is een gratis opleiding op 

de werkvloer van een persoon met een arbeidshandicap. Ingmar: 

“Momenteel loopt die heel vlot. Toms rijkunsten met de heftruck 

verbeteren elke dag. Hij leert stap voor stap zelfstandig taken uit 

te voeren, wat handig is als Jean-Paul elders bezig is of weg naar 

een klant.” De GIBO loopt af op 31 maart. Wordt die positief geëva-

lueerd, dan krijgt Tom vanaf 1 april een vast contract bij de firma 

Koklenberg. Een prima match en een succesverhaal voor Tom, 

voor de firma Koklenberg én het UCBO.

Tom (links)
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regering. Vanaf nu worden die 

aangesteld door de zetelende 

raad van bestuur van de UGent. 

De decreetgever heeft daaraan 

gekoppeld dat per functie een 

mannelijke en een vrouwelijke kan-

didaat aan die raad van bestuur 

moeten worden voorgedragen. Op 

het vlak van de rectorverkiezingen 

is dat nieuwe voorschrift ‘inzake 

de evenredige vertegenwoordi-

ging van de beide geslachten’  

de belangrijkste wijziging aan het 

bijzonder decreet.” 

“We zaten met een verouderde 

regelgeving”, stelt Dirk Van Haelter. 

“Het bijzonder decreet uit 1991 

dateert uit de tijd toen de UGent 

nog de Rijksuniversiteit Gent was. 

Het Vlaams Parlement heeft er 

afgelopen zomer enkele belangrijke 

wijzigingen in aangebracht.” 

Er moeten nu een mannelijke 

én een vrouwelijke prof 

voorgedragen worden als 

kandidaatrector en vicerector? 

“Vroeger werden rector en vice-

rector benoemd door de Vlaamse 

Rector Paul Van Cauwenberge en  

vicerector Luc Moens ronden dit jaar 

hun tweede mandaat van vier jaar af, 

en dat betekent verkiezingen.  

Secretaris van de raad van bestuur 

Dirk Van Haelter licht het nieuwe kies-

reglement toe. De nieuwe regels wer-

den opgesteld op basis van de recente 

wijziging van het bijzonder decreet  

dat bevoegdheden en samenstelling 

van de bestuursorganen van de  

Universiteit Gent bepaalt. Enkele stap-

pen naar een beter genderevenwicht 

staan daarbij centraal.

Auteur: Wieland De Hoon | Fotograaf: Nic Vermeulen

Op naar de eerste 
vrouwelijke rector 

of vicerector 
Nieuwe kiesprocedure vergroot 

pool potentiële kandidaten
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verkiezingen, zal merkbaar zijn bij 

de volgende universitaire verkie-

zingen in 2017. Meer gender-

evenwicht in het bestuur is in ieder 

geval ook onze eigen strategie.”

De nieuwe regels sporen dus 

met de richting waarin de 

UGent wil evolueren? 

“Uiteraard, kijk maar naar onze 

beleidscel Diversiteit en Gender 

die grote inspanningen levert voor 

gelijke kansen. De decreetswijziging 

ligt helemaal in de lijn van waar we 

naartoe willen en is er ook geko-

men door onze vraag naar meer 

autonomie. Alle politieke geledingen 

stonden daar duidelijk achter.” 

Hoe verlopen de nieuwe 

verkiezingen nu concreet? 

“Het kiescollege is sinds 1 februari 

2013 samengesteld. De kandida-

turen voor rector en vicerector 

moeten op het secretariaat van de 

raad van bestuur ingediend worden 

op 15, 16 en 17 april: de 17e zijn 

de mannelijke en vrouwelijke kies-

lijsten bekend. Op maandag 6 mei 

houdt het kiescollege de  geheime 

stemrondes. De verkiezing van 

rector en vicerector gebeurt vanaf 

nu, net als de kandidatuurstellingen, 

in één beweging. Om verkozen te 

geraken, is een tweederde meer-

derheid nodig. Daar kunnen wel 

enkele stemrondes overheen gaan. 

De mannelijke en de vrouwelijke kan-

didaat-rector en de mannelijke en 

de vrouwelijke kandidaat-vicerector 

worden op 8 mei voorgedragen aan 

de raad van bestuur. En daarna valt 

de eindbeslissing.” 

Conclusie: op 1 oktober 2013 

misschien zelfs een vrouwelijke 

rector én vicerector? 

“De bedoeling is een gemengd duo, 

maar theoretisch kán het natuur-

lijk. Een vrouwelijke rector of vice-

rector zou sowieso al een primeur 

zijn voor de UGent.”  

hoog leraar is, los van een vol- of 

deeltijdse aanstelling, mag kandi-

daat zijn. De verkozen rector en 

vicerector moeten hun functie  

natuurlijk wel voltijds uitoefenen.”

Komen er, los van de 

verkiezingen, nog vernieuwingen 

aan door de decreetswijziging? 

“Ja, maar die komen pas in voege 

vanaf oktober 2014. De raad van 

bestuur krijgt een voorzitter en een 

ondervoorzitter die niet de rector 

en de vicerector zijn. Ten tweede 

zullen alle bestuursorganen meer 

genderevenwicht krijgen. Raad van 

bestuur, bestuurscolleges, facul-

teitsraden, maar ook adviesraden 

en selectiecommissies mogen 

dan maximaal tweederde leden 

tellen van hetzelfde geslacht. Enkel 

voor de verkiezingen verplicht de 

decreetgever ons de wijzigingen 

in te voeren vanaf 1 januari 2013 

omdat we die anders pas bij de 

stemronde van 2017 hadden  

kunnen toepassen.”

Krijgen studenten nu ook meer 

inspraak? 

“Aan de samenstelling van het kies-

college – de kiesgerechtigde leden 

van de verzamelde faculteitsraden 

uit onze elf faculteiten – verandert 

er niets. In de faculteitsraden zitten 

alle hoogleraren en gewoon hoog-

leraren, een beperkte groep verko-

zen docenten en hoofddocenten en 

ATP-leden en studenten. Op termijn 

zal natuurlijk ook daar de gender-

samenstelling veranderen door  

de genderquota in de faculteits-

raden. De impact daarvan op de  

Maar in de praktijk kan de 

raad van bestuur nog steeds 

voor een mannelijke rector en 

vicerector kiezen? 

“Klopt, op het vlak van de verkie-

zingen zelf verandert er niets. Het 

kiescollege houdt verkiezingen 

onder de ZAP-kaderleden (zelfstan-

dig academisch personeel, nvdr) 

die zich kandidaat stellen. Maar er 

komen dit keer een mannelijke en 

een vrouwelijke kieslijst, van waaruit 

verplicht een man en een vrouw als 

kandidaat zullen worden voorgedra-

gen aan de raad van bestuur. Merk-

waardig genoeg bepaalt het decreet 

niet dat er een mannelijke rector en 

een vrouwelijke vicerector (of omge-

keerd) gekozen moeten worden, het 

gaat enkel om het voordragen. Het 

bestuur kan in theorie dus opnieuw 

twee mannelijke profs kiezen, maar 

in de praktijk en bij gelijke compe-

tenties wordt er gestreefd naar een 

beter genderevenwicht.”

Nog een nieuwigheid: de pool 

van potentiële kandidaten wordt 

ruimer. 

“Vanaf nu moet je ten minste 

hoogleraar zijn om in aanmer-

king te komen, het is niet langer 

exclusief voorbehouden voor de 

gewoon hoogleraren. Houd je de 

hiërarchie docent-hoofddocent-

hoogleraar-gewoon hoogleraar 

in gedachten, dan zie je dat dit 

echt wel een verruiming betekent. 

Daardoor ontstaat er een grotere 

pool vrouwelijke ZAP-leden en dus 

mogelijke kandidaten. Concreet 

gaan we van een tiental naar een 

dertigtal vrouwelijke professoren 

die een gooi kunnen doen naar 

het (vice)rectoraat. En er is meer: 

voordien konden ook buitengewoon 

hoogleraren niet meedingen, maar 

nu wel. Iedere prof die ten minste 

“De decreetwijziging 
ligt helemaal in de lijn 
van waar we naartoe 

willen en is er  
ook gekomen door  
onze vraag naar  

meer autonomie.”

Info p 
Dirk Van Haelter
Secretariaat raad van bestuur
Tel. 09 264 31 25
Dirk.VanHaelter@UGent.be
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de historische overzichtstentoon-

stelling in het STAM. 

Enthousiasme troef
Curator Liesbet Nys, als post-

doctoraal medewerker verbonden 

aan het Instituut voor Publieks-

geschiedenis van de UGent, is vol-

tijds aangesteld voor de realisatie 

van het project “Feestlokaal Voor-

uit: 100/30 jaar (im)materieel 

erfgoed”. Dat is een Wetenschap 

en Maatschappijproject van de 

UGent, met als opzet materieel 

erfgoed en mondelinge getuigenissen 

in verband met het Feestlokaal 

Vooruit te verzamelen en te ontslui-

ten. Dr. Liesbet Nys legde zich daar 

de afgelopen drie jaar op toe. Pro-

motor van het project is prof. Bruno 

De Wever. Intussen zijn aan de 

UGent een aantal masterscripties 

geschreven over diverse aspecten 

van de geschiedenis van het  

Tijdens zijn socialistische jaren 

bood het gebouw onder meer 

plaats aan een kruidenierswinkel, 

een café, een restaurant, een  

bibliotheek, een bioscoop en tal van 

socialistische culturele verenigingen. 

Vanaf 1982 was het eerst een 

onafhankelijk sociocultureel centrum, 

nadien een kunstencentrum. Ja, de 

gevierde eeuweling kende in de loop 

van de geschiedenis heel wat uiteen-

lopende bestemmingen. En tot  

vandaag spreekt het in 1913  

opgetrokken socialistische feestpa-

leis – een eclectisch hersen spinsel 

van architect Ferdinand Dierkens 

– tot ieders verbeelding. Maar wat 

heeft zich de voorbije honderd jaar 

zoal afgespeeld achter de muren 

van het Vooruitgebouw, in 2000 

nog gelauwerd met de Vlaamse 

Monumentenprijs? We komen het 

vanaf 1 mei 2013 nergens beter 

te weten dan op “100 jaar Vooruit”, 

Vooruitgebouw en deden ook enkele 

studenten een stage in het kader 

van het Vooruitproject. Maar daar 

houdt de link met de UGent allerminst 

op, zo blijkt. “Het project verliep in 

100 jaar Vooruit, dat mag met de 

nodige luister gepaard gaan. Met een 

grootse tentoonstelling en een prach-

tig boek, bijvoorbeeld. Twee verjaar-

dagscadeaus die zowel het ‘rode bas-

tion’ als het dertig jaar jonge kunsten-

centrum alle eer aandoen. Met dank 

aan historica Liesbet Nys en studenten 

van de UGent.

Auteur: Sven Rammeloo | Fotograaf: Nic Vermeulen

Feestlokaal Vooruit:  
De UGent brengt 100 jaar 

(im)materieel erfgoed in beeld
Stakingsmeeting in de Groote Zaal, 
vandaag Theaterzaal, jaren 1930 
© AmsabISG, Gent
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jaren 1990 uitgebreid aan bod, 

maar ook reeds in de jaren 1950 

veranderde het uitzicht grondig, toen 

er aan de linkerzijde een coöperatief 

warenhuis verrees. Verder leert de 

bezoeker meer over het destijds 

bruisende socialistische verenigings-

leven, dat overigens gefinancierd 

werd door de bioscoopinkomsten.” 

Die bioscoop oefende in de glorie-

jaren een grote aantrekkingskracht 

op de Gentse arbeidersbevolking 

uit, weet de historica. “De cinema 

opende in mei 1914. De program-

matie was trouwens lang niet zo 

propagandistisch als sommige lite-

ratuur laat uitschijnen, maar lag in 

het verlengde van andere zalen. 

Ook Cinema Vooruit vertoonde in 

de eerste plaats commerciële films. 

Om arbeiders de kans te geven naar 

de film te gaan, pakte de bioscoop 

uit met lage inkomprijzen.”

Toch bleek net de cinema bijna de 

achilleshiel van Vooruit: onder meer 

door de opkomst van de televisie 

stelling, verspreid over dertien zalen 

in het STAM, te stofferen.” Het 

grootste deel van dat materiaal 

komt uit het Amsab-Instituut voor 

Sociale Geschiedenis, het erfgoed-

centrum voor sociaal, humanitair 

en ecologisch geëngageerde bewe-

gingen, dat trouwens een samen-

werkingsakkoord heeft met de UGent. 

Ook het archief en de bibliotheek 

van de UGent en het stadsarchief 

van Gent leverden zeer waardevolle 

stukken.

(On)populaire bios
De bezoeker krijgt in de tentoon-

stelling - waaraan naast de UGent 

en het Amsab-ISG, ook het STAM, 

Kunstencentrum Vooruit en de 

Provincie Oost-Vlaanderen mee-

werken -, een bijzonder volledig over-

zicht voorgeschoteld, inbegrepen 

de vele architecturale veranderingen 

die het gebouw in de loop der jaren 

onderging. “Uiteraard komen de 

grote restauratiewerken tijdens de 

nauwe samenwerking met de vak-

groepen Kunst-, Muziek- en Theater-

wetenschappen, Geschiedenis, en 

Architectuur en Stedenbouw”, aldus 

Liesbet Nys. “In het kader van oefe-

ningen interviewden studenten  

Theaterwetenschappen bijvoorbeeld 

programmatoren van Vooruit en een 

hele schare kunstenaars, dansers, 

theatermakers en muzikanten.  

Studenten Architectuur en Steden-

bouw trokken onder meer naar 

aannemers, mensen uit de monu-

mentenzorg en andere figuren die 

betrokken waren bij de jarenlange 

restauratie van het gebouw.  

Ook de restauratiearchitect Ro 

Berteloot, die toen nog leefde, deed 

zijn verhaal aan onze telkens zeer 

enthousiaste UGent-studenten.”

Student biedt meerwaarde
Studenten Geschiedenis boden  

dan weer een luisterend oor aan 

oud-socialisten en mensen die ac-

tief waren in de vele socialistische  

verenigingen die floreerden in  

Vooruit. Voorts lieten ze interviewees 

aan het woord die de overgang van 

socialistisch feestpaleis naar het 

onafhankelijke kunstencentrum – 

met dertig lentes delend in het feest-

gedruis – van nabij meemaakten. 

Ook werd voormalig horeca-

personeel van Kunstencentrum 

Vooruit op de rooster gelegd. “De 

tientallen interviews dienden zowel 

als achtergrondinformatie voor de 

tentoonstelling als voor het schrijven 

van mijn boek over het Feestlokaal. 

Ze bieden een enorme meerwaarde 

die ikzelf nooit alleen had kunnen 

leveren. Naast de talloze monde-

linge getuigenissen verzamelden 

we heel wat fascinerend beeldma-

teriaal – foto’s, affiches, schilderijen, 

beeldhouwwerken – om de tentoon-

Info p 
Liesbet Nys
Vakgroep Geschiedenis
Instituut voor Publieksgeschiedenis 
Tel. 0498 62 93 16 
Liesbet.Nys@UGent.be

Stakingsmeeting in de Groote Zaal, 
vandaag Theaterzaal, jaren 1930 
© AmsabISG, Gent
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Studenten Architectuur van de 

UGent zorgen dan weer, aan de 

hand van een 3D-visualisatie, voor 

een betere kijk op (delen van) het 

gebouw.” 

Gelijktijdig met de aanvang van de 

feestelijkheden verschijnt een uit 

de kluiten gewassen publieksboek 

van de hand van Liesbet Nys, een 

leesboek uitgegeven door de jonge 

uitgeverij Hannibal, dat maar liefst 

600 pagina’s telt. “Het wordt geen 

catalogus bij de tentoonstelling, 

maar een laagdrempelig historisch 

overzicht, boordevol illustraties.” 

Voor jong en oud
Dat 2013 een feestjaar wordt, zul-

len ook de bezoekers van Vooruit 

zelf geweten hebben, besluit Liesbet  

Nys. “De reguliere programmatie 

van Vooruit wordt vanaf 1 mei ge-

durende enkele maanden stil gelegd. 

Het hele gebouw wordt opengesteld 

voor het publiek, terwijl artiesten in 

de verschillende ruimtes met ‘100 

jaar Vooruit’ aan de slag gaan. Het 

is onze hoop dat zowel de oude als 

de jonge generatie zo veel mogelijk 

van de festiviteiten meepikken. Op 

bepaalde dagen zorgen we boven-

dien voor een bootverbinding tussen 

beide locaties.” Wie niet zo lang 

kan wachten, kan al in april een 

driedelige televisiedocumentaire 

over Vooruit op Canvas bekijken. 

 

nam het bioscoopbezoek af, waar-

door het verenigingsleven (biljart-

club, bridgeclub, fotoclub, turnclub ...) 

zijn financiële middelen zag slinken. 

De teloorgang van Vooruit was dan 

ook ingezet, ei zo na uitmondend in 

de afbraak van het ooit zo bruisende 

feestpaleis. “Gelukkig maakten stu-

denten van de Gentse kunstacade-

mie begin jaren 1980 foto’s van het 

sterk vervallen gebouw. De fototen-

toonstelling die daaruit voortkwam, 

heeft – zo wordt gezegd –de ogen 

van velen geopend voor de archi-

tecturale pracht van Vooruit. Een 

groep geëngageerde jongeren 

heeft daarop het heft in eigen han-

den genomen omdat ze vonden dat 

het gebouw koste wat het kost 

moest overleven.”

Focus op foto’s
Van het Vooruitgebouw bestaan 

prachtige foto’s van voor en na 

de restauratie, die een belangrijk 

deel vormen van de tentoonstelling 

in het STAM. “Veel oud fotomate-

riaal is afkomstig uit het Amsab-

ISG, maar daarnaast komen bij-

voorbeeld ook de drie huisfotogra-

fen van Kunstencentrum Vooruit 

aan bod met een persoonlijke se-

lectie van hun podiumfoto’s. Ge-

heel in lijn met het moderne ima-

go van het STAM, zullen multime-

dia en bewegend beeld in de vorm 

van montages niet ontbreken. 

Het Wetenschap en Maatschappijproject “Feestlokaal Vooruit: 100/30 jaar (im)materieel erfgoed” is een ge-

zamenlijk initiatief van het Instituut voor Publiekgeschiedenis, de voornoemde vakgroepen van de UGent, 

STAM, het Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, Kunstencentrum Vooruit en iMinds. Het kadert in 

een nog ruimer samenwerkingsverband dat - onder de noemer “Vooruit 100” - is opgezet om het eeuwfeest 

van Vooruit te vieren. Daaraan participeert onder meer ook de Provincie Oost-Vlaanderen, die de realisatie 

van tentoonstelling en boek ondersteunt in het kader van het project Museum van de Vlaamse Sociale 

Strijd. Voor een overzicht van alle initiatieven in het kader van “Vooruit 100”: www.vooruit100.be

100 jaar Vooruit 
in STAM, Stadsmuseum Gent, 

van 1 mei tot 1 december 2013

Sinterklaasfeest in de Restaurantzaal, 1955

Café Dansant, 2011

Dwarsdoorsnede van het Feestlokaal door architect F. Dierkens
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Zo zal een doctoraatsstudente in de 

filosofie op basis van een longitudi-

nale analyse van modetijdschriften 

enkele verrassende resultaten bren-

gen over de psychologie van mode.

Diverse onderwerpen in  
een toegankelijke stijl 
Mensenkennis.be streeft ernaar 

de blogposts toegankelijk en kort te 

houden en verschillende boeiende 

onderwerpen te belichten uit onder 

andere de klinische, bedrijfs- en 

sociale psychologie. Nu al leert de 

blog je dat rechtse kiezers vaak 

angstige personen zijn, en hoe je 

beter kan slapen zonder pillen. 

Mensenkennis.be heeft ook een 

rubriek genaamd ‘De vraag’. Hier-

voor stellen niet-wetenschappers 

een vraag aan een wetenschapper 

over een relevant actueel thema. 

Zit je dus met een prangende 

vraag? Dan weet je vanaf nu waar 

naartoe. 

om laagdrempeliger over hun  

wetenschap te communiceren.”

Nood aan dergelijk initiatief
In de week voor de officiële lance-

ring op 31 januari 2013 kreeg 

de wetenschapsblog al meer dan 

1.000 bezoekers over de vloer. 

Alvast een bewijs dat er nood is 

aan een dergelijk initiatief. De blog 

wil lezers een stevige basis geven 

om het gedrag van mensen beter 

te begrijpen. Michiel Crommelinck: 

“De baseline van Mensenkennis.

be, ‘Kennis over mensen, op men-

senmaat’, hebben we niet lukraak 

gekozen. Net omdat de blog over 

mensen gaat, ben ik ervan over-

tuigd dat Mensenkennis.be een 

grote lezersgroep zal bereiken.” 

Auteurs stofferen blog
Mensenkennis.be werkt met een 

netwerk van auteurs dat garant 

staat voor een wetenschappelijke 

kijk op psychologie. De meesten  

zijn als onderzoeker verbonden  

aan de faculteit Psychologie en Pe-

dagogische Wetenschappen van de 

UGent. Bovendien komen geregeld 

gastauteurs aan het woord  

uit andere wetenschapsgebieden, 

die onderzoeksresultaten kunnen 

voorleggen die belangrijke implica-

ties hebben op de psychologie.  

Het grote publiek krijgt in de media 

relatief veel onwetenschappelijke, 

pseudopsychologische en zelfs 

misleidende onderzoeksresulta-

ten voorgeschoteld. Dat komt de 

geloofwaardigheid van psychologi-

sche onderzoeken niet ten goede. 

Alle hens aan dek dus om correcte 

wetenschappelijke kennis over psy-

chologie ruimer te verspreiden.

Blog brengt mensenkennis 
voor iedereen
Michiel Crommelinck: “Via de blog 

Mensenkennis.be willen we de we-

tenschappelijke kennis over de psy-

chologie toegankelijk maken voor 

een breed publiek. Een blog leek 

ons ideaal om aan te tonen op wel-

ke manier de psychologie verschil-

lende aspecten van ons dagelijks le-

ven beïnvloedt. Via een blog kunnen 

we het grote publiek op een leuke 

en toegankelijke manier sensibili-

seren over het nut van gedegen 

wetenschappelijk onderzoek naar 

het gedrag van mensen in onze sa-

menleving. De blog stimuleert ook 

de dialoog tussen wetenschap en 

praktijk, waardoor wetenschappe-

lijke inzichten sneller hun weg naar 

het werkveld zullen vinden. En wie 

weet, misschien inspireert het pio-

niersproject Mensenkennis.be wel 

andere faculteiten aan de UGent 

Info p 
Michiel Crommelinck
Vakgroep Personeelsbeleid,  
Arbeids- en Organisatiepsychologie
Tel. 09 264 94 48
Michiel.Crommelinck@UGent.be

Nieuwe wetenschapsblog brengt  
psychologie, op mensenmaat

Wetenschappelijk psychologisch onderzoek sijpelt  

onvoldoende door naar het grote publiek. Hoog tijd om 

daar iets aan te doen, vond Michiel Crommelinck. Als  

bestuurslid van de Gentse Alumni Psychologie (GAP) 

startte hij de wetenschapsblog Mensenkennis.be op.  

Auteur: Christine Bonheure | Fotograaf: Ivan Mervillie
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van het lichaam in de omgang met 

muziek.”

Professor Robert S. Hatten van 

de universiteit van Indiana zegt 

op de website van de uitgever 

dat het boek een poort naar de 

eenentwintigste eeuw is.
“Wij breiden de humane weten-

schappen uit met methodieken uit 

de natuurwetenschappen en dat is 

vrij uniek. Ook internationaal brengt 

het heel wat teweeg. ‘Embodied 

music cognition’ is een term die in-

tussen ingeburgerd is geraakt. Met 

dat onderzoek trekken we veel doc-

toraatsstudenten aan uit alle hoe-

ken van de wereld en uit verschil-

lende disciplines. Recent konden we 

bij kinderen aantonen dat hun latere 

waarneming van bepaalde muziek 

sterk beïnvloed wordt door de  

manier waarop hen is aangeleerd 

om op die muziek te bewegen.  

Wij hadden nooit verwacht dat het  

effect zo sterk zou zijn.”

Muziek maakt geluksstoffen 

aan, vertelde u daar op 

25 januari over op radio 1.

“De biologie is een richting waar-

mee we in de toekomst meer en 

meer rekening zullen moeten hou-

den, want je kan zaken niet altijd 

vanuit informatieverwerking verkla-

ren. Soms is het puur biologisch. 

Muziek is ook een soort drug: je 

kan door de dopamines die ze 

vrijmaakt ook licht verslaafd raken 

aan dat geluksgevoel.”

fisch tonen wát ze aan het spelen 

zijn. Ze zien een bewegende grafiek 

waardoor ze zich bewuster worden 

van wat ze spelen. Onze toepassin-

gen situeren zich in de multimedia, 

de gezondheid, het entertainment 

en de educatieve sector. Dat is veel 

meer dan waar men vroeger naar 

keek, namelijk muziek in relatie tot 

de esthetische ervaring.”

Muziek als drug
Wat is er in de vijftig jaar 

dat het IPEM bestaat vooral 

veranderd?

“De eerste jaren, van 1963 tot en 

met 1987, was het IPEM eigenlijk 

een productiestudio: er werd muziek 

geproduceerd met het oog op ge-

bruik voor de BRT-radio. Na 1987, 

toen het contract met de toenmalige 

BRT stopte, lag de nadruk meer op 

wetenschappelijk onderzoek, deed 

de informatica zijn intrede en werd 

het onderzoek opengetrokken naar 

geluidsanalyse en beweging. Er ont-

stond toen een sfeer om objectieve 

wetenschappelijke methodes te com-

bineren met subjectieve inzichten. 

Muziek is nu eenmaal tegelijk een 

geluidsenergie én een persoonlijke 

ervaring. Die combinatie is mij altijd 

blijven boeien.”

U stapte in het verhaal in …

“… 1987…”

… en waar bent u anno 2013 

het meest fier op?

“We zijn redelijk fier op ons boek 

Embodied Music Cognition and 

Meditation Technology (MIT 

Press, 2007, nvdr), omdat het in 

Europa en Amerika een hele stro-

ming in gang heeft gezet om meer 

aandacht te besteden aan de rol 

Wat doet, eenvoudig 

uitgelegd, het Instituut 

voor Psychoacustica en 

Elektronische Muziek?

Marc Leman: “Wel, we verrichten 

onderzoek naar hoe mensen om-

gaan met muziek en daarbij techno-

logie gebruiken zoals muziekinstru-

menten of elektronica. We focus-

sen vooral op de manier waarop 

mensen op muziek bewegen, want 

beweging is essentieel voor een 

betekenisvolle omgang met muziek. 

Technologie zien we als een verleng-

stuk van die beweging.”

Kan u een paar concrete toe

passingen noemen?

“De D-jogger bijvoorbeeld is een sys-

teem dat het tempo van je stappen 

detecteert en de beat van de mu-

ziek daarmee synchroniseert. Loop 

je sneller of trager, dan volgt de mu-

ziek. Het resultaat? Je loopt een pak 

gemotiveerder. Daarvan ontwikke-

len we nu een app. We ontwerpen 

ook tools waarvan we hopen dat ze 

aanzetten tot efficiëntere leerpro-

cessen: van kinderen die klarinet 

spelen bijvoorbeeld kunnen we gra-

“Zelf trompet 
spelen is voor mij 
bijna een vorm van 

meditatie.”

Muziek als motor 
Het Instituut voor Psychoacustica en  

Elektronische Muziek jubileert van 25 tot 29 maart

Zo eenzijdig als het onderzoek in  

zijn vakgroep in den beginne werd  

benaderd, zo swingend is het  

werk terrein intussen geworden.  

Professor Marc Leman neemt ons 

mee door het studiegebied  

van IPEM.

Auteur: Raoul De Groote

Fotograaf: Nic Vermeulen



 17 17

krijgen. Alleen aan de universiteit 

welteverstaan.”

Kan u eigenlijk nog ontspannen 

naar muziek luisteren zonder 

ze voortdurend te willen 

analyseren?

“Absoluut. Gisteravond nog. Maar ik 

geef toe, ik ben nogal rap geïnteres-

seerd in bijvoorbeeld de techniek 

van trompettisten. Buitenstaanders 

zullen dan wel zeggen dat je daarin 

als het ware misvormd bent, maar 

ík kan erbij ontspannen. Ook zelf 

trompet spelen is voor mij bijna een 

vorm van meditatie.”

Bent u een Miles Davis of 

eerder een Chet Baker?

“(lacht) Eigenlijk liggen Miles Davis 

en Chet Baker dicht bij elkaar als 

je kijkt naar de beginperiode van 

Miles, omdat Chet Baker die wat 

gekopieerd heeft. De latere stijl van 

Miles Davis is natuurlijk wel iets an-

ders, daar kom ik niet aan toe. Ik zit 

meer in de bebop, cool, hardbop.”

Maar in uw bureau is het 

muisstil. Geen muziek?

“Neen, muziek als behangpapier, 

daar kan ik niet tegen. Ik móet echt 

luisteren als ik muziek hoor. En ik kan 

maar één ding tegelijk doen, dus als 

ik werk moet het muisstil zijn, anders 

word ik afgeleid (grijnst).” 

ren om op muziek te bewegen. En 

vanuit de medische sector bestaat 

er, ook internationaal, een grote 

belangstelling voor het gebruik van 

muziek bij rehabilitatie.”

Uw instituut gaat samenwerken 

met een van Vlaanderens 

bekendste choreografes,  

Anne Teresa De Keersmaeker. 

Wat houdt die samenwerking in?

“We doen dat samen met collega’s 

uit de theaterwetenschappen, die 

dat project trekken. Wij leveren de 

knowhow om een aantal choreo-

grafieën op te nemen en te ana-

lyseren. De bedoeling is om een 

methode te ontwikkelen voor de 

archivering van dans: je neemt de 

dans op in een soort 3D-model  

zodat je het achteraf vanuit ver-

schillende perspectieven kan bekij-

ken en je bijvoorbeeld dansers met 

elkaar kan vergelijken.”

De Blandinos
Bent u behalve musicoloog ook 

musicus?

“Ik heb veel trompet gespeeld toen 

ik jong was en ik ben daar een jaar 

of vier geleden weer mee begon-

nen. Ik heb mij wat bekwaamd in 

jazz. Met een paar collega’s heb-

ben we een jazzcombo opgericht, 

de Blandinos (lacht). Eén keer per 

maand repeteren is ons doel en 

wie ons wil, kan ons over de vloer 

Vintage
De enorme synthesizer die tot 

jullie apparatuur behoort, een 

EMS Synthi 100 uit de jaren 

zeventig, blijkt een collector’s 

item te zijn: er bestaan wereld

wijd maar een heel klein aantal 

van. 
“Hij is zeldzaam, ja. Naar aanlei-

ding van ons vijftigjarig jubileum 

organiseren we een workshop voor 

liefhebbers waarin we uitleggen 

hoe dat toestel werkt. Benieuwd 

hoeveel mensen daar op af gaan 

komen. Naar het schijnt bestaat er 

voor dat soort vintagetechnologie 

veel belangstelling. Vinylplaten zijn 

ook weer in, hé.”

Wat mogen we nog verwachten 

bij de viering van 50 jaar IPEM?

“Wel, er komen een lezing en con-

certen, er wordt een dubbel-cd 

voorgesteld met elektroakoesti-

sche muziek uit de jaren zestig en 

zeventig (uitgegeven bij Metaphon, 

nvdr) en er is de uitgave van een 

nieuw boek over ons onderzoek, 

The Power of Music – Researching 

Musical Experiences (uitgegeven 

bij ACCO, nvdr). De viering past in 

een hele week van hedendaagse 

muziek rond het thema ‘Vijftig jaar 

elektronische muziek’, waarvoor we 

samenwerken met het conserva-

torium.”

Welke evolutie ziet u zich de 

komende jaren voltrekken?

“Onze samenwerking met de 

ingenieurswetenschappen en 

multimedia gaat zeker door. Met 

de sportwetenschappen zullen de 

contacten nog intensiever worden 

omdat zij zeer geïnteresseerd zijn 

in bewegen op muziek. Zo zit er 

veel potentieel in onderzoek om ou-

deren en kinderen beter te motive-

“Vinyl is ook weer in, hé.”

Info p 
Vakgroep Kunst-, Muziek- en 
Theaterwetenschappen
Prof. Marc Leman
Tel. 09 264 41 25
Marc.Leman@UGent.be

Het volledige programmaoverzicht vind je op www.ipem.UGent.be. 
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Nieuwe editie corporate brochure ‘Blik op UGent’ 
De nieuwe editie van ‘Blik op UGent’ en ‘Focus on Ghent 

University’ is beschikbaar. Wie meer wil weten over de kern-

opdrachten van onze universiteit op het vlak van onderwijs, 

wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienst-

verlening, raden we de lectuur van deze publicatie ten zeer-

ste aan. Bovendien is deze brochure handig als PR-middel 

op congressen, symposia en binnen- en buitenlandse ont-

moetingen. Ook vind je er de belangrijkste feiten en cijfers  

in terug uit het officiële jaarverslag 2012.  

Geïnteresseerd in deze editie?
Ben je voor een congres, symposium, bezoek of vergade-

ring op zoek naar een infobrochure over de Universiteit 

Gent? Vakgroepen, afdelingen en diensten van de 

UGent kunnen ‘Blik op UGent’ en ‘Focus on Ghent  

University’ gratis bestellen via het online bestel-

formulier op www.UGent.be/nl/werken/ 

organisatie/communicatie/publicaties

Meer informatie
communicatie@UGent.be

De UGent streeft ernaar om elk perso-

neelslid een veilige, gezonde en stimule-

rende werkomgeving aan te bieden, vrij 

van psychosociale risicofactoren zoals 

stress, conflicten, ongewenste intimitei-

ten, pesterijen, … Alleen al omwille van de 

omvang van het personeelsbestand van 

de UGent, valt jammer genoeg niet uit te 

sluiten dat sommige werknemers zich 

minder goed voelen op hun werkstek. De 

UGent engageert zich om de factoren die 

hier aan de basis liggen te leren kennen, en ze ook 

aan te pakken. 

Vragenlijst op komst
Meten is weten en dat geldt ook in deze materie. 

Bestaan er problemen op het werk, dan kunnen die 

enkel opgelost worden als ze gekend zijn. Nog voor de 

zomermaanden verspreidt de UGent een vragenlijst 

waarin ze zicht probeert te krijgen op hoe goed haar 

werknemers zich op het werk voelen. UGent-vertrou-

wenspersoon Sara Drieghe: “We willen graag weten 

Hoe goed voel je je op het werk? 
UGent bevraagt personeel naar welbevinden op het werk

wat ervoor zorgt dat mensen zich goed voelen op de 

werkplek, want die punten willen we versterken. Maar 

ook als blijkt dat een medewerker zich slecht voelt, dan 

weten we graag waarom. Want enkel zo kunnen we 

actie ondernemen.”

Privacy gewaarborgd
Om strikte anonimiteit en vertrouwelijkheid te waar-

borgen, besteedt de UGent dit onderzoek uit aan een 

externe organisatie gespecialiseerd in de psychoso-

ciale aspecten van welzijn op het werk. Sara Drieghe: 

“We doen nu al een warme oproep om deze vragenlijst 

zeker in te vullen. Op basis van de input bepalen we de 

prioriteiten voor het psychosociaal welzijnsbeleid van 

de UGent”.

Info p 
Sara Drieghe
Vertrouwenspersoon – Universiteit Gent
Afdeling Interne Dienst voor Preventie en  
Bescherming op het Werk
Rectoraat II – verdieping -2 lokaal 007
Sint Pietersnieuwstraat 25  
Tel. 09 264 42 53  | Sara.Drieghe@UGent.be
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Tegen 2015 verrijst in het cen-

trum van Gent, vlakbij ‘het Zuid’, 

een nieuw centrum met internatio-

nale uitstraling. Daar zullen cultuur, 

media, economie en digitale tech-

nologie op een innovatieve manier 

met elkaar in dialoog gaan. De 

Waalse Krook wordt een trefpunt, 

uitstalraam en experimenteerruim-

te in het hartje van Gent. Naast het 

gerenoveerde Wintercircus komt 

er aan de bocht van de Schelde 

ook een nieuwe Stadsbibliotheek, 

een plaats voor leren, ontmoeten 

en beleven, en een Centrum voor 

Nieuwe Media. Dat laatste is een 

initiatief van de Universiteit Gent  

en iMinds. 

Het project voorziet behalve in 

schitterende architectuur ook in 

aantrekkelijke pleinen en kades, 

fiets- en voetgangersbruggen  

over de Schelde, en nieuwe ver-

bindingen naar de binnenstad.

UGent bouwt aan  
nieuw Mediacentrum op Waalse Krook

U hebt het ongetwijfeld al gemerkt: op en rond de  

Waalse Krook zijn allerlei bouwwerkzaamheden aan  

de gang. Nu is het nog een desolate werkplek, maar 

tegen 2015 wordt de Waalse Krook een nieuw baken 

voor Gent met een bibliotheek en een Mediacentrum,  

een initiatief van de Universiteit Gent en iMinds.  

Een visuele impressie.

Auteur: Christine Bonheure | Fotograaf: Hilde Christiaens

De Waalse Krook zoals die erbij lag op 15 januari 2013

De Stadsbibliotheek en het Centrum voor Nieuwe Media  
gezien vanop de Kuiperskaai
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Zoek je maar vlug een andere man!’ 

Ik werd vooral mentaal op de proef 

gesteld. De eerste dagen voelde ik 

angst voor de dood, maar daarna 

was ik klaar om te sterven. Ik zou 

het nemen zoals het kwam. Ik was 

letterlijk een nummer geworden 

en had geen vrienden meer. Som-

migen lieten mij vallen, anderen had-

den schrik om mij te verdedigen.

afgeven. Toen begreep ik dat ik in 

de gevangenis vloog. Twee en een 

halve week lang kon ik mijn vrouw 

en drie dochters daarvan niet eens 

op de hoogte brengen. Uiteindelijk 

heb ik vier maanden vastgezeten.

Toen mijn vrouw mij kwam opzoe-

ken, vroegen ze haar: ‘Wat kom jij 

hier doen? Weet je dan niet dat wie 

hier binnenkomt hier ook sterft? 

Ratten
Felix Kaputu: “In 2005 ging ik – op 

uitnodiging van een vriend aan de 

katholieke universiteit van Nanzan 

– naar Nagoya in Japan om onder-

zoek te doen en deel te nemen aan 

een panelgesprek over Afrika en 

religie. Eens terug in Congo werd 

ik gebeld door de provinciale veilig-

heidsdienst. Vreemd, vond ik, want 

het was al ’s avonds laat. Toen ik 

in het bureau van de directeur zat, 

vertelde hij mij dat ik naar Japan 

was gereisd om wapens te gaan 

kopen om de afscheiding van  

Katanga voor te bereiden. Volgens 

hem was ik het brein achter twin-

tigduizend militairen gebaseerd in 

Angola en Zambia.

Ik was heel verbaasd, want ik heb 

mij nooit met politiek ingelaten. Ik 

moest er de nacht doorbrengen 

en mijn broeksriem en schoenen 

“Felix is de eerste onderzoeker die in het kader van ‘Scholars at Risk’ 

naar hier komt”, zegt dr. Annelies Verdoolaege, zijn mentor die ze-

telt in het Afrika Platform en de stuurgroep van Scholars at Risk. 

“Dat willen we in de week van 6 mei officieel inkleden met een le-

zing, muziek, toneel en een drankje en hapje.” Het project ‘Scholars 

at Risk’ geeft academici die in hun land worden bedreigd, de kans 

hun werk verder te zetten aan andere universiteiten. “Het kadert 

in de solidariteit met het zuiden en het so ciaal engagement van de 

UGent, want er lopen nog andere projecten in het kader van univer-

sitaire ontwikkelingssamenwerking.” 

“Ik was klaar om te sterven”

Dr. Felix Kaputu moest na vier maanden opsluiting 

voor zijn eigen veiligheid Congo ontvluchten.  

Sinds begin januari is hij als eerste ‘Scholar at 

Risk’ te gast bij de UGent. “Ik heb de schoonheid 

van het leven leren zien.” Dr. Felix Kaputu is de 

UGent dankbaar. Een monoloog.

Auteur: Raoul De Groote | Fotograaf: Nic Vermeulen

Scholars at Risk:  
Dr. Felix Kaputu



7 mei 2013, 19.30 uur: ‘Scholars at Risk’ aan de UGent:
p presentatie door Felix Kaputu
p toneelvoorstelling De Verboden 

Wetenschapsmonologen
p afsluitende drink

Meer info via www.UGent.be/diversiteitengender/nl/
diversiteitsbeleid/scholars.htm.
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Mijn passage in de gevangenis 

heeft mij mijn fragiliteit doen inzien 

en de waarde van mijn medemens. 

Ik ben geboren in Lubumbashi, in 

een goed milieu, en ik heb gestu-

deerd bij de Salesianen van Don 

Bosco, aan scholen die als de 

beste bekend staan. Ook in mijn 

academische carrière ging het 

heel snel. Kortom, ik leidde een 

leven waar velen in Congo alleen 

maar van kunnen dromen. Door 

dat alles verloor ik de voeling met 

mijn medemens die niet zo veel 

kansen heeft gekregen, die lijdt en 

steun nodig heeft.

Als ik nu aan Congo denk, is het in 

termen van kansen die er moeten 

komen voor iedereen. Ik heb beter 

leren luisteren, want je hebt als 

academicus de neiging te veel te 

praten en te weinig de studenten 

aan het woord te laten. Ik heb ook 

de grootsheid van andere volkeren 

en andere godsdiensten dan de 

katholieke leren waarderen. Filoso-

fisch gezien kan je mijn passage in 

de gevangenis ook interpreteren 

als een leerschool waar ik door 

moest. Ik heb de schoonheid van 

het leven en van andere volken en 

culturen leren zien.” 

dat er voor mij een ‘ongeluk’ ge-

pland was en dat het beter was 

dat ik het land verliet. Elke keer 

dat ik lesgaf, zag ik dezelfde perso-

nen van de overheid aan de deur 

opduiken. Soms sliep ik uit schrik 

geen twee nachten op dezelfde 

plaats. Omdat ik geen vrienden 

meer had, heb ik zelfs eens op 

het kerkhof geslapen, naast het 

graf van mijn vader. Mensen heb-

ben vanuit hun geloof schrik van 

kerkhoven, dus in zijn gezelschap 

voelde ik mij veilig.”

Luisteren
“Toen ik als ‘Scholar at Risk’ in de 

VS kon lesgeven, ben ik een vijf-

tigtal keren bij een psychoanalist 

geweest. Ik bleef maar herhalen dat 

ik terug wou naar mijn vaderland, 

maar dat raadde hij mij af. Ik ben 

sindsdien nooit meer terug geweest 

naar Congo. Mijn naam staat blijk-

baar nog altijd op een lijst van ge-

zochte personen. Zodra ik het land 

binnenga, kunnen ze me oppakken.

Ik ben de universiteiten dankbaar 

dat ik ingeschakeld kan worden in 

hun netwerk ‘Scholars at risk’. Zo 

kan ik mijn onderzoek naar gender, 

religie en Afrikaanse literatuur en 

mythologie verderzetten.

Ik ben heel gelukkig met hoe ik hier 

ben onthaald. Annelies stond mij 

ondanks een serieuze vertraging op 

te wachten en het is de eerste keer 

dat collega’s zelf op mij afstappen. 

‘Kan je dit of dat komen uitleggen in 

mijn cursus?’ Dat heeft mij verrast. 

De drang om hen zeker niet teleur 

te stellen, stuwt me echt vooruit en 

doet me nog harder werken om hen 

niet te ontgoochelen.

Op een gegeven moment kreeg ik 

om twee uur ’s nachts te horen dat 

ik bij de ‘chef d’état’ moest gaan. 

Ik had alleen een jeans en een vuil 

geworden hemd. Gelukkig hadden 

ze mijn zakdoek niet afgenomen, 

zodat ik daarmee mijn broek kon 

dichtknopen. Toen ik vertrok, be-

sefte ik: dit kan het einde zijn, ik 

verlaat deze gevangenis en ik kom 

misschien niet meer terug.

Met vijftien anderen werden we 

naar de hoofdstad gevlogen en 

door gewapende militairen naar 

een vuile gevangenis gebracht. Het 

leek wel een oud openbaar toilet. Ik 

kwam terecht in een klein celletje 

waarin ik amper kon neerzitten en 

waar het binnenregende. Er was 

een gleuf onder de deur om gevan-

genen te voeden, maar ik kreeg 

nooit eten toegestopt. Misschien 

maar goed ook want in Lubum-

bashi al werd ik gewaarschuwd 

voor vergif in het eten en dodelijke 

inspuitingen. ’s Nachts zag ik de 

ogen glinsteren van grote ratten 

die kwamen rondneuzen of ze geen 

lijken vonden om op te eten.

Ghislaine Dupont, een Franse jour-

naliste, enkele advocaten en nog 

enkele anderen begonnen toen 

mijn situatie onder de aandacht te 

brengen en om bewijzen te vragen. 

Die zijn er tot op vandaag nog altijd 

niet. De UNO bleek gevoelige infor-

matie op het spoor te zijn gekomen 

over wie de milities bewapende, 

en die leveranciers, uit de omge-

ving van de overheid, hadden een 

afleidings manoeuvre nodig. Begrijp 

je?

Na mijn vrijlating vertelde iemand 

van de provinciale veiligheid me 

“Ik heb op het kerkhof 
geslapen, naast het 
graf van mijn vader.”

Identikit Felix Kaputu
Felix Ulombe Kaputu werd geboren in 1959 in 

Lubumbashi. Hij is professor vergelijkende lite-

ratuur en deskundig op het vlak van kunstop-

voeding, schrijven, literaire en politieke kritiek 

en oude religieuze studies. Hij doet onderzoek 

naar oude religies, sjamanisme, religie en plu-

ralisme, pedagogie en nieuwe technologieën. 

Info p 
p Dr. Kaputu – Scholar at Risk
 Vakgroep Talen en Culturen
 Tel. 09 264 41 65 

FelixUlombe.Kaputu@UGent.be
p Dr. Annelies Verdoolaege 

Vakgroep Talen en Culturen
 Tel. 09 264 38 06
 Annelies.Verdoolaege@UGent.be
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De sportnamiddag is op 11 april 

2013 aan zijn tiende editie toe.  

Jan Bonnarens werkte vroeger 

voor de sportdienst van de stad 

Gent – waar het initiatief al bestond 

– en introduceerde bij zijn overstap 

in 2003 de sportnamiddag aan de 

universiteit. “We zijn in het eerste 

jaar gestart met 1.100 deelne-

mers”, herinnert hij zich.  

“Nu mikken we op een kleine 2.000. 

Als je er rekening mee houdt dat de 

sportnamiddag op de tweede don-

derdag van de paasvakantie valt en 

dat heel wat publieksgebonden dien-

sten van de universiteit operationeel 

blijven, is dat eigenlijk een vrij groot 

aantal. Doordat we elk jaar met een 

stijgend aantal deelnemers zitten, 

hebben we de organisatie moeten 

decentraliseren. Zo vindt een deel 

van de activiteiten voor deze jubi-

leumeditie plaats in Oudenaarde, 

zoals een stadswandeling en een 

fietstocht.”

zijn op het vroeger meer populaire 

turnen dan op de inmiddels meer 

in zwang geraakte balsporten. 

Bovendien kunnen de tribune naast 

de twee voetbalvelden en het 

kunstgrasveld aan de Noorderlaan 

misschien wel een opknapbeurt 

gebruiken, maar de UGent is wel 

de enige hogeronderwijsinstel-

ling die over een eigen zwembad 

beschikt. Jan Bonnarens, afde-

lingshoofd Sportvoorzieningen: 

“Er komen vooral sportieve zwem-

mers op af, mensen die baantjes 

trekken. De studenten vragen 

daarnaast vooral om laagdrempe-

lige fitness. We werken aan een 

nieuwbouw met labo’s op de site 

hiernaast en in een verdere fase 

bouwt de Artevelde hogeschool 

een sportzaal bij. In de plannen is 

sprake van een gedeelte voor  

fitness. Op termijn zullen we bekij-

ken op welke manier we daarvoor 

kunnen samenwerken.”

Even diep inademen om vanuit de 

infobrochure met één haal het 

lijstje sportaccommodaties van de 

UGent te overlopen.

Drie grote omnisportzalen voor 

minivoetbal, basketbal, badmin-

ton, tennis, volleybal, korfbal, 

handbal, krachtbal en zaalhockey, 

één gevechtsportzaal, één tafel-

tenniszaal, twee vergaderzalen, 

één zwembad van vijfentwintig bij 

vijftien meter – ook toegankelijk 

voor personen met een handicap –  

één instructiebad van acht bij tien 

meter, twee sauna’s, twee voet-

balvelden, één kunstgrasveld voor 

minivoetbal, een grote zaal én een 

spiegelzaal.

En weer rustig verder ademen.

Baantjes trekken
De grote zaal en de spiegelzaal, 

die deel uitmaken van de vakgroep 

Bewegings- en Sportwetenschap-

pen, mogen dan meer voorzien 

Sportvoorzieningen

GUSB … GUSB … Hoera! 
Op 11 april vindt voor de tiende keer  

de sportnamiddag van de UGent plaats. 

Met Jan Bonnarens, afdelingshoofd 

Sportvoorzieningen en Koen Eerdekens, 

medewerker van het sportsecretariaat 

kan u zich alvast warm lopen.

Auteur: Raoul De Groote

Fotograaf: Nic Vermeulen

Jan Bonnarens en Koen Eerdekens:  
“De UGent is een  

sportieve universiteit.”
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organiseren diverse competities 

want personeelssport zit in de lift. 

Wij organiseren zelf ook een loop-

wedstrijd rond de Watersportbaan 

voor bedrijven, waarvan we elk jaar 

de wisselbeker winnen (lacht).”

Koen Eerdekens: “Daarom gaan we 

er ook mee door (lacht).”

Jan Bonnarens: “Er komen toch al 

vijfhonderd deelnemers op af.”

En doen ze op het sport

secretariaat eigenlijk zelf ook 

aan sport?

Jan Bonnarens: “Zeker. Ik ben van 

plan in april de halve marathon 

mee te lopen. Dat verplicht mij op 

regelmatige basis aan mijn conditie 

te werken. En ik houd ook mijn ge-

wicht wat onder controle (grijnst).”

Koen Eerdekens: “Ik bereid me 

voor om in juni aan de Europese 

Bedrijfssport spelen in Praag deel 

te nemen.”

Jan Bonnarens: “Je moet weten: 

Koen is basketcoach bij Latem- 

De Pinte, in derde nationale.”

Koen Eerdekens: “De laatste tijd 

trainer, maar vroeger heb ik ge-

speeld in eerste klasse, bij Bobcat 

Gent.”

Jan Bonnarens: “In 2017 worden 

de tweejaarlijkse Europese Bedrijfs-

sportspelen trouwens in Gent geor-

ganiseerd. We gaan in juni met een 

delegatie van een negentigtal per-

soneelsleden naar Praag. Twee jaar 

geleden, in Hamburg, konden we in 

diverse leeftijdscategorieën een pak 

medailles wegkapen op een deelne-

mersveld van zevenduizend. Dus ik 

denk dat we veilig kunnen stellen dat 

de UGent een sportieve universiteit 

is. Het bestuur staat daar trouwens 

volledig achter: de rector is zeer 

sportminded.”  

Koen Eerdekens: “We zitten zo 

rond de veertig sporten.”

Jan Bonnarens: “Voor de nieuwe 

trends bestaat altijd veel belang-

stelling en een aantal klassiekers 

raken soms al na twee minuten 

volzet. Kayak en kano bijvoorbeeld.”

Koen Eerdekens: “Inschrijven kon 

vanaf maandag 4 maart 2013 om 

9 uur. We hebben het uur verscho-

ven van middernacht naar 9 uur  

en sommige mensen zitten om  

5 voor 9 al klaar achter hun com-

puter om zeker te kunnen inschrij-

ven voor kayak en kano.”

Jan Bonnarens: “Je zit samen 

in bootjes, dus je kan wat aan 

teambuilding doen en eens naar 

de Gentse binnenstad varen. Dat 

spreekt aan. Maar we moeten ook 

rekening houden met ons bud-

get: je kan geen vijfhonderd man 

laten kayakken. En je moet aan 

voldoende materiaal geraken, zoals 

bijvoorbeeld bij het duiken. Dus snel 

inschrijven was de boodschap.”

Welke sporten zijn tijdens het 

jaar het meest populair?

Jan Bonnarens: “Alles wat een 

beetje dansant is of fitnessgericht. 

Badminton ook, omdat het vrij laag-

drempelig is en iedereen onafhan-

kelijk van zijn niveau snel beleving 

voelt. De populariteit van een be-

paalde sport staat of valt vaak met 

de dynamiek van een paar studen-

ten. Daar hebben we de voorbije 

jaren niet over te klagen.”

Sportiefste bedrijf
In 2011 werd de UGent door de 

Vlaamse Liga van Bedrijfssport 

uitgeroepen tot sportiefste bedrijf.

Jan Bonnarens: “We zijn daar al 

een paar jaar bij aangesloten. Ze 

Koen Eerdekens, medewerker  

van het sportsecretariaat:  

“Vanuit Oudenaarde laten we onze 

sportiefste fietsers een tocht ma-

ken op een deel van het parcours 

van de Ronde van Vlaanderen.”

Voor het eerst
Dit jaar staat een aantal sporten 

voor het eerst op de agenda.

Koen Eerdekens: “Bootcamp, een 

fitness sessie die buiten wordt 

gehouden, is zoiets nieuws, net als 

padel, een rage die uit het zuiden 

is overgewaaid, met elementen uit 

tennis en squash.”

Meegekomen met de Spaanse 

trainers en voetballers die dit 

seizoen onze eerste klasse 

binnenwaaiden?

Koen Eerdekens: “Ik denk dat het 

omgekeerd is, dat Spanjaarden 

erop afkomen omdat die infrastruc-

tuur hier voorhanden is (lacht).”

Jan Bonnarens: “Ik heb Juan Car-

los Garrido, de coach van Club 

Brugge, trouwens al gezien daar in 

Gentbrugge, in de tot nog toe eer-

ste en enige padelclub in België.”

Koen Eerdekens: “Het hoogtepar-

cours op de Blaarmeersen zal voor 

de eerste keer gebruikt worden en 

ook duiken is nieuw, nochtans logis-

tiek niet simpel te organiseren.”

Jan Bonnarens: “We organiseren 

nu ook een ten miles, zo’n 16 kilo-

meter, een halve marathon en zelfs 

een volledige marathon. Dat kadert 

meer dan de andere sporten in 

het idee van ‘mens sana in corpore 

sano’, een gezonde geest in een 

gezond lichaam, omdat je daar niet 

zomaar aan begint zonder je er we-

ken of maanden op voor te bereiden 

en je levensstijl aan te passen.”

Info p 
Afdeling Sportvoorzieningen - GUSB
p Jan Bonnarens (links)
 Tel. 09 264 63 13
 Jan.Bonnarens@UGent.be
p Koen Eerdekens (rechts)
 Tel. 09 264 63 14
 Koen.Eerdekens@UGent.be

“Vanuit Oudenaarde laten we onze 
sportiefste fietsers een tocht maken  

op een deel van het parcours van  
de Ronde van Vlaanderen.”
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Om Europees onderzoek binnen  

te halen, uit te voeren en de resul-

taten nadien te valoriseren werken 

de vakgroepen binnen de universi-

teit nauw samen met de EU-cel en 

de dienst TechTransfer. 

Ondersteuning
Het zijn uiteraard de onderzoekers 

die voorstellen moeten formuleren, 

indienen en ook effectief uitwerken, 

maar waar mogelijk biedt de EU-cel 

binnen de directie Onderzoeksaan-

gelegenheden ondersteuning. Dat 

het aantal Europese onderzoeks-

projecten de laatste jaren enorm 

is toegenomen, heeft ongetwijfeld 

met de inspanningen van dit negen-

koppige team te maken.  

“Een projectvoorstel indienen is niet 

eenvoudig. Weinig onderzoekers 

voelen zich geroepen omdat ze vre-

zen voor minieme slaagkansen en 

dat is jammer. Doordat wij de spel-

regels kennen en weten waaraan 

een voorstel allemaal moet voldoen, 

kunnen wij dat proces enigszins  

vergemakkelijken”, zegt EU-cel  

medewerker Nathalie Vandepitte. 

De angst voor lage slaagkansen 

is begrijpelijk, maar niet geheel 

terecht. Uit cijfers die de EU-cel 

bijhoudt, blijkt het toch om 21% te 

gaan. Ter vergelijking: de slaagkan-

sen voor FWO-projecten (betaald 

door Vlaanderen) en projecten die 

de universiteit zelf financiert, zijn 

respectievelijk 20 en 24%.

Proactiever werken
Het werk van de EU-cel is met de 

jaren gevarieerder en uitgebreider 

geworden. “We assisteren de on-

derzoeker bij het schrijven van een 

voorstel, nemen de administratie 

over, helpen bij het opstellen van 

de budgetten … en als het project 

binnen en lopende is, dan volgen 

wij de financiële en administra-

tieve kant van het verhaal op zodat 

de onderzoeker zich kan concen-

treren op het onderzoekswerk 

zelf”, zegt medewerker Saskia 

Vanden Broeck. Verder houdt de 

EU-cel de calls van de Europese 

Commissie nauw in de gaten en 

communiceert ze daarover via de 

elektronische nieuwsbrief  

Onderzoek op 
Europees niveau 

zit in de lift

Sinds 2007 zijn aan de Universiteit Gent 

al meer dan 200 onderzoeksprojecten 

gefinancierd door de Europese Com-

missie. Kenmerkend zijn hun toegepast 

karakter en de maatschappelijke meer-

waarde die ze bieden. De universiteit 

werkt daarvoor samen met allerhande 

partners in binnen- en buitenland, ook 

met bedrijven.

Auteur: Katrien Depoorter | Fotograaf: Nic Vermeulen
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Berichten over Onderzoek of via di-

recte mails naar de onderzoekers. 

“Nieuw sinds dit jaar is dat we de 

Europese Commissie onderwer-

pen in het oor zullen fluisteren in 

plaats van enkel maar te wachten 

tot de topics van onze interesse 

het werkprogramma halen”, legt 

Margo Baele van de EU-cel uit.

Personeelslid cadeau
De begroting van de EU voor on-

derzoek wordt om de zeven jaar 

gemaakt. Volgend jaar start een 

nieuw meerjarenprogramma dat 

Horizon 2020 zal heten. “Dit is 

het moment om met de Commis-

sie te onderhandelen over onze 

ideeën”, vinden Nathalie, Saskia 

en Margo die nu volop gesprek-

ken voeren met onderzoekers om 

hen over de streep te trekken. 

“Zeker het aantal coördinatiepro-

jecten mag nog omhoog, want 

die geven de universiteit prestige. 

Wie erin slaagt om coördinator 

te worden, krijgt van ons gedu-

rende het volledige project een 

personeelslid dat ofwel helpt bij 

het coördineren ofwel een deel 

van de vaste taken van de profes-

sor overneemt. Je kan er ook ie-

mand van de EU-cel mee inhuren 

die dan helpt de administratie 

nog meer te verlichten”, zegt  

Saskia Vanden Broeck.

Economische waarde 
Voor Europa is het belangrijk dat 

de resultaten uit kwalitatief hoog-

staand onderzoek niet binnen de 

muren van het labo of de universi-

teit blijven, maar kunnen uitmon-

den in socio-economische toepas-

singen en waardecreatie. Om deze 

valorisatie te begeleiden is aan de 

UGent de dienst TechTransfer uit-

gebouwd. “We werken zowel cen-

traal als via ‘IOF-mandaathouders’ 

(Industrieel Onderzoeksfonds) die 

vanuit de onderzoeksgroepen ac-

tief zijn”, zegt Patrick Dhaese. Wat 

TechTransfer allemaal realiseert 

gaat van duurzame samenwer-

kingen tussen onderzoekers en 

industriële partners, over aanvra-

gen en opvolgen van patenten en 

octrooien tot uitlicenseren aan be-

drijven. Sommige resultaten of op-

gebouwde technologieplatformen 

kunnen zelfs leiden tot de oprich-

ting van een spin-off. “In dat geval 

helpen we een businessplan op te 

stellen, en trachten we, indien no-

dig, risicokapitaal aan te trekken … 

TechTransfer is op veel manieren 

een brug tussen de onderzoekers 

en de maatschappij.”

Meerdere partners 
Er zijn verschillende soorten 

onderzoeksprogramma’s. Bij 

cooperation-onderzoeksprojecten 

moeten minstens drie partners 

uit drie verschillende landen sa-

menwerken rond hetzelfde thema. 

Een mooi voorbeeld daarvan is 

het “Biosurfing”-project dat geco-

ordineerd wordt door prof. Wim 

Soetaert van het Centrum voor 

Industriële Biotechnologie en Bio-

katalyse (faculteit Bio-ingenieurs-

wetenschappen). Samen met dr. 

ir. Inge Van Bogaert doet hij on-

derzoek naar zogenaamde biosur-

factants, die gebruikt worden om 

ecologische detergenten te maken. 

“Die biosurfactants worden bio-

technologisch geproduceerd met 

levende gistcellen. Door deze cellen 

genetisch te modificeren kunnen 

we nieuwe moleculen ontwikkelen 

en op die manier meer toepas-

singen voor onze biosurfactants 

creëren”, legt Inge Van Bogaert in 

een notendop uit. De Universiteit 

Gent is coördinator van dit project 

en werkt hiervoor nauw samen 

met de bedrijven Ecover, Werner 

& Mertz, Cosmetic en Cellectis, de 

universiteiten van Ulster en Pierre 

& Marie Curie in Parijs en de Bio 

Base Europe Pilot Plant. 

Over de voordelen van Europese 

onderzoeken zijn beiden het eens: 

de budgetten zijn vrij hoog en bieden 

mogelijkheden om ernstig onder-

zoekswerk uit te bouwen. Ook de 

nieuwe netwerken in het buitenland 

en het samenwerken met partners 

met een andere achtergrond zijn 

volgens hen pluspunten. “De andere 

kant van de medaille is dat je heel 

veel tijd en energie steekt in een 

projectvoorstel zonder te weten of 

het ook effectief zal goedgekeurd 

worden”, zegt professor Soetaert. 

Net zoals iedereen die zijn kans 

waagt, greep hij al meermaals 

naast een goedkeuring. Maar kop-

pig volhouden leidt uiteindelijk wel 

tot succes: “Biosurfing” is al zijn vijf-

de EU-project. Hij was al meermaals 

coördinator van een EU-project 

en de Europese Commissie houdt 

ook rekening met de ideeën die hij 

aanlevert. “Oefening baart kunst: 

hoe meer je meedoet, hoe beter je 

erin wordt. Dit voorstel kreeg zelfs 

de maximumscore van 15 punten 

op 15. Wat zeker heeft bijgedragen 

aan het succes is dat we de juiste 

partners hebben aangetrokken: niet 

enkel universiteiten maar ook bedrij-

ven, eindgebruikers en een proef-

fabriek voor de industrialisering van 

onze basistechnologie. We coveren 

in ons project de volledige innova-

tieketen en daar hecht de EU grote 

waarde aan”, besluit hij. 

Info p 
EU-cel binnen de DOZA-afdeling 
Onderzoekscoördinatie
Tel. 09 264 3029 | EU-cel@UGent.be

Tech Transfer 
Patrick Dhaese 
Tel. 09 264 99 83 
Patrick.Dhaese@UGent.be

Vakgroep Biochemische en  
Microbiële Technologie 
p Prof. Wim Soetaert 

Tel. 09 264 60 83 
Wim.Soetaert@UGent.be

p Dr. ir. Inge Van Bogaert 
Tel. 09 264 60 34 
Inge.VanBogaert@UGent.be
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een individuele follow-up. Recent 

nog was een van onze relaties op 

zoek naar nieuwe medische beeld-

vorming bij dieren. We sloegen ons 

adresboekje open en brachten hem 

in contact met de faculteit Dier-

geneeskunde van de UGent. Beide 

partijen zitten nu rond de tafel om 

concrete afspraken te maken.” 

Wat brengt de toekomst?

“Gent BC evolueert naar een 

2.0-versie. In dat kader lanceren 

we nieuwe initiatieven en alge-

mene diensten zoals CEO-dating 

en lunches op C-niveau, helemaal 

uitgetekend op maat van onderne-

mers. En wat meer is: we plannen 

grote samenwerkingsprojecten 

die ‘Big in Creativity’ zijn waarbij de 

kennis van de hele Gentse regio in 

de kijker wordt gezet. Bedoeling is 

te komen tot nog betere netwer-

ken en nog concretere resultaten. 

Alles bevindt zich nog in de brain-

stormfase. Wordt dus vervolgd.” 

 

Organiseren jullie nog andere 

activiteiten?

“Behalve op workshops en congres-

sen blijven we zwaar inzetten op de 

Scaling-Upreeks. Daarmee slaan 

we de brug tussen onderzoeken 

en ondernemen, tussen labo en 

industrie. Zo slagen we erin om 

kennis die in Gent aanwezig is, 

open te stellen, te verspreiden en 

maatschappelijk te valoriseren. 

Onlangs hielden we een Scaling-

Upactiviteit bij Food Pilot, waar een 

productieproces van basisingre-

diënt tot verpakking gesimuleerd 

kan worden. Onderzoekers kunnen 

er nagaan of een bepaald product 

wel vermarktbaar is. Maar ook 

ondernemers, grote bedrijven en 

kmo’s kunnen er terecht. Zo was er 

iemand die ijs wou gaan maken op 

basis van stevia. Hij kon dit niet in 

zijn eigen bedrijf uitproberen omdat 

hij daarvoor het productieproces 

moest stilleggen. In het labo kon hij 

wel alles uittesten, weliswaar in een 

kleinere setting, maar met dezelfde 

parameters en minder kosten.”

Staan jullie ondernemers nog 

op een andere manier bij? 

“Elke van onze bedrijven bieden we 

Kan u Gent BC kort voorstellen?

 “Gent BC is een netwerkorganisatie 

opgericht door de stad Gent, de 

UGent en de Provinciale Ontwik-

kelingsmaatschappij. Naast deze 

spelers hebben ook de hogescholen 

en de Gentse kennisinstellingen een 

zitje in onze raad van bestuur. Op die 

manier hebben we directe toegang 

tot professoren, ambtenaren en poli-

tici. Bovendien heeft Gent BC nauwe 

relaties en samenwerkingsafspraken 

met tal van andere organisaties en 

netwerkstructuren in de regio.” 

Jullie leggen de nadruk 

in de eerste plaats op 

netwerkactiviteiten?

“De beste manier om met Gent BC 

kennis te maken, is langs te komen 

op een van onze Business Cafés. Je 

kan er elke tweede donderdag van 

de maand terecht voor een boeien-

de lezing van maximaal een uur over 

een breed onderwerp. Zo kwam 

de mobiliteit in Gent al aan bod en 

hadden we het over DoCoLab, het 

antidopinglab van professor Peter 

Van Eenoo. Op deze events tref je 

een amalgaam van ondernemers, 

onderzoekers, consultants, bankiers 

aan, en dat wordt ruim gesmaakt.”

Business Café 
15 december 2012

Info p 
Gent BC
Sven Meirezonne
Tel. 09 334 94 90
www.gentbc.be

Gent BC slaat brug tussen 
ondernemers en Gentse kennis

Gent BC, kort voor Gent Big in Creativity, is een regionaal 

netwerk dat onderzoekers, ondernemers en overheid 

samenbrengt, met als ultieme doel het stimuleren van de 

nieuwekenniseconomie. Opdat de drie O’s elkaar vinden, 

organiseert Gent BC ook CEO-datings en lunches op  

C-niveau. Een gesprek met woordvoerder Sven Meirezonne.

Auteur: Christine Bonheure | Foto: Gent BC
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p DONDERPREKEN HELPEN NIET
Een donderpreek naar aanleiding van bijvoorbeeld een 

slecht rapport heeft bijna nooit het gewenste effect. 

Erger nog: de kinderen zullen eerder het omgekeerde 

gaan doen omdat ze zich bedreigd voelen. Dat is één 

van de conclusies uit een grootschalige studie van 

Stijn Van Petegem (vakgroep Ontwikkelings-, Per-

soonlijkheids- en Sociale Psychologie) van de UGent. 

Hij onderzocht de afgelopen jaren bij 1.500 jongeren 

hoe ze reageren op de regels die hun ouders hen 

opleggen. ‘Tot nu werd er vaak gedacht dat de kinde-

ren problemen hadden met die regels op zich’, zegt 

Van Petegem in De Standaard. ‘Een kind kan best 

leven met regels. Maar de manier waarop je ze com-

municeert, maakt een wereld van 

verschil. Het is belangrijk dat je 

eerst hoort hoe je kinderen 

zich zelf voelen bij slechte 

punten. Je kunt het best 

je kind de keuze bieden en 

hem mee helpen beslis-

sen: afspreken wanneer 

hij die extra uren kan stu-

deren bijvoorbeeld, en hoe 

hij dat kan combineren met 

zijn hobby’s. Je uitleg moet be-

tekenis hebben, dus moet je je als 

ouder kunnen verplaatsen in de leefwereld 

van het kind’.  

p UGENT’ER MEE OP ExPEDITIE  
NAAR DE ZUIDPOOL

Het persagentschap Belga meldde het vertrek naar 

de Zuidpool van een internationaal team van weten-

schappers waarvan ook vijf Belgen deel uitmaken: 

twee wetenschappers van het Koninklijk Belgisch Insti-

tuut voor Natuurwetenschappen, twee van de ULB en 

een van de UGent. Het gaat om Freija Hauquier die als 

marien bioloog werkzaam is in de vakgroep Biologie. 

Zij zullen gedurende bijna twee maanden onderzoek 

doen naar de gevolgen die de klimaatverandering en 

het verdwijnen van het ijs heeft op de biodiversiteit op 

de zeebodem. Ze zullen kleine organismen in de zeebo-

dem en stekelhuidigen zoals zeesterren en zee-egels 

onderzoeken. 

p UZ GENT VOERDE AL  
1.000 LEVERTRANSPLANTATIES UIT

Naar aanleiding van de duizendste levertransplantatie 

door de dienst hepatobiliaire heelkunde van het UZ 

Gent verscheen hierover een artikel in de Artsenkrant. 

De dienst werd uitgebouwd door Prof. em. Bernard de 

Hemptinne en heeft zich in Vlaanderen geprofileerd 

als een belangrijk centrum voor levertransplantatie. 

Sinds 1991 werden in het UZ Gent gemiddeld 50 

levertransplantaties per jaar uitgevoerd. De dienst 

heeft verschillende primeurs op het palmares staan: 

in 1991 levende donatie bij kinderen, in 1999 bij vol-

wassen patiënten, in 2009 afstand van een moeder 

van een stuk van haar lever aan haar kind via een 

sleutelgatoperatie, en vorig jaar transplantaties van de 

volledige linkerleverkwab bij volwassen bloedverwanten 

via een kijkoperatie. Uit cijfers van alle transplantaties 

blijkt dat 80 procent van de patiënten na vijf jaar nog 

in leven is, na 20 jaar kent ongeveer driekwart daar-

van nog een zeer goede levenskwaliteit. Prof. Roberto 

Troisi (vakgroep Heelkunde):  ‘De implantatietechniek 

is in de loop van die twee decennia duidelijk verbeterd 

met als gevolg minder bloedingen, minder darmstu-

wing en minder complicaties.’

p UGENT EN HOWEST OPENEN 
ExPERTISECENTRUM xIAK 

Belga verspreidde het nieuws dat de Hogeschool 

West-Vlaanderen (Howest) en de UGent met het  

openen van Xiak in Kortrijk het expertisecentrum  

in Vlaanderen in handen hebben op het vlak van  

industriële automatisering. Beide instellingen zien Xiak 

als de perfecte link tussen onderwijs- en ondernemers-

wereld. Voor dit project werden drie nieuwe laborato-

ria opgetrokken voor mechatronica, automatisering 

en EMC (elektromagnetische compatibiliteit). Alle on-

derzoek en expertise wordt momenteel in Kortrijk sa-

mengebracht. Xiak zal werken op maat van de noden 

van de bedrijfswereld én ook regelmatig workshops 

verzorgen.

Het project kwam er grotendeels dankzij de steun van 

de provincie West-Vlaanderen. De bedoeling is te  

komen tot een kennisgedreven ontwikkeling van de 

regio, de braindrain tegen te gaan en de kennis in de 

kmo- en geïndustrialiseerde regio te houden. 

Zogezegd
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veel belang aan studiehouding en 

-vaardigheden. Ze gaan na of leer-

lingen kunnen plannen, zelfstandig 

kunnen leren, of ze hun huiswerk 

wel op tijd klaar krijgen. Als ik 

zo’n dingen hoor, dan gaat bij mij 

een sociologisch belletje rinkelen, 

want al die zaken zijn sterk soci-

aal bepaald. Ouders die typische 

middenklassenjobs uitoefenen die 

autonomie vereisen, benadrukken 

zelfstandigheid bij hun kinderen. Ar-

beiders, die vaak repetitieve taken 

uitvoeren, hechten dan weer meer 

belang aan gehoorzaam zijn. Wat 

de leerkrachten observeren, is dus 

niet meer dan een reflectie van de 

thuissituatie van de leerlingen.  

toch voor het algemeen secundair, 

dan kiezen ze vaker voor moderne. 

De leerlingen van wie de ouders 

hogere sociale posities bekleden, 

kiezen dan weer voor Latijnse en 

moderne. Mijn onderzoek focuste 

vooral op de achterliggende pro-

cessen.” 

Was je verrast door  

de onderzoeksresultaten?

“Enkele vond ik toch frappant. Zo-

als toen bleek dat de adviezen die 

leerkrachten geven bij de overgang 

van basis naar secundair heel dicht 

aanleunen bij de maatschappelijke 

context van de leerling in kwestie. 

Leerkrachten hechten immers 

Kan je kort omschrijven wat  

je onderzoek inhield? 

Simon Boone: “In mijn doctoraat 

heb ik de factoren onderzocht die 

bepalend zijn bij de overgang van 

basis- naar secundair onderwijs in 

Vlaanderen. De kernvraag luidde: 

wat gebeurt er als iemand vrij kan 

kiezen welke richting hij uit wil in 

het secundair onderwijs? Kiest hij 

dan op basis van zijn positie in de 

samenleving? Of net niet?”

“Algauw bleek dat leerlingen uit 

verschillende sociale milieus gedif-

ferentieerde keuzes maken. Leer-

lingen uit de arbeidersklasse kiezen 

meer voor de niet-academische, 

technische richtingen. Gaan ze 

Onderwijs is het middel bij uitstek om je milieu te overstijgen. Althans, dat zou 

het moeten zijn. Het is dan ook jammer dat sommige leerkrachten kinderen als 

het ware aanmoedigen om in hetzelfde milieu te blijven hangen. Simon Boone 

deed onderzoek naar de factoren die de overgang van basis- naar secundair  

onderwijs bepalen. En dat leverde enkele frappante resultaten op. 

Auteur: Christine Bonheure | Fotograaf: Nic Vermeulen

Ongelijkheid 
krijgt mee 

vorm bij keuze 
secundair 
onderwijs

Negenproef  
met Simon Boone
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In ieder nummer bekijken we in de Negenproef 

het werk en de toekomstplannen van een 

doctorandus/a.

logisch onderzoek is nooit af, het 

houdt keuzes in en kiezen is altijd 

verliezen. Een doctoraat is eigenlijk 

ook heel eenzaam, je hebt geen 

eigen studenten, geen lesopdrach-

ten. Je hebt alleen je promotor en 

je kan die toch niet constant lastig 

vallen. Twijfels bespreek je met 

collega-vrienden, ook met hen die 

actief zijn in andere vakgebieden. 

Uiteindelijk kennen alle mensen 

die doctoreren dezelfde stress en 

twijfels.”

Beschouw je dit werk nu als 

een afgesloten hoofdstuk? 

“Neen, helemaal niet! Ik werk graag 

af waar ik aan begonnen ben. 

Daarom blijf ik hier nog een tijdje 

als vrijwillig medewerker. Ik wil me 

nuttig maken met de expertise die 

ik heb verworven, ideeën aanbren-

gen, dit belangrijke debat aan de 

gang houden.” 

Wat zijn je toekomstplannen? 

“Op dit ogenblik heb ik nog geen 

idee waar ik naartoe ga. Ik zie een 

meer beleidsgerichte functie wel 

zitten, waarin ik me kan toeleggen 

op een combinatie van theorie en 

praktijk. Tijdens mijn doctoraat 

heb ik een aantal vaardigheden 

ontwikkeld die ik mijn hele leven kan 

gebruiken. Zo ben ik regelmatig in 

scholen gaan spreken en heb ik 

heel wat presentaties gegeven op 

congressen, dat laatste uiteraard 

altijd in het Engels. Ik zie de toe-

komst wel zitten.” 

uitdiepen. Op die manier kon ik mijn 

doctoraat afmaken. Het kwalita-

tieve onderzoek was een welkome 

aanvulling op het kwantitatieve, om-

dat ik daardoor de cijfers beter kon 

interpreteren.”  

Wat denk je, zal je onderzoek 

gebruikt worden als basis voor 

het beleid? 

“Het departement Onderwijs heeft 

me al uitgenodigd om lezingen te 

geven en de data uit mijn onder-

zoek werden al gepubliceerd in een 

beleidsrapport. Ik hoop inderdaad 

dat mijn onderzoek niet in het niets 

verdwijnt, want daarvoor is het on-

derwerp te belangrijk. 

Ik verwijs in dit kader graag naar 

het onderwijssysteem in Noorwe-

gen. Dat land is gekend als wel-

vaartstaat, de kloof tussen arm en 

rijk is er klein. In dat onderwijssys-

teem zitten kinderen tot hun zes-

tiende samen op de schoolbanken, 

in dezelfde richting. Pas daarna 

kiezen ze waar ze voor gaan. Dat 

onderwijssysteem heeft misschien 

zijn nadelen, maar die wegen niet 

op tegen de voordelen. 

In Vlaanderen ligt dat helemaal 

anders. Mijn promotor, prof. Mieke 

Van Houtte, voert al haar hele car-

rière onderzoek naar de gevolgen 

voor leerlingen van het les volgen in 

het technisch en beroepssecundair 

onderwijs. En die zijn niet min. Het 

onderwijssysteem in Vlaanderen 

werkt cru gezegd segregatie in de 

hand. Vanaf je twaalfde groei je uit 

elkaar en die kloof blijft bestaan, je 

hele leven lang. Het lijkt me nodig 

dat het beleid deze onderzoeksre-

sultaten grondig bekijkt. Want zo-

als het nu loopt, is het niet goed.” 

Wat vraagt een doctoraat  

van je? 

“Veel. Je leeft jarenlang volledig in 

functie van je onderzoek, en dat 

kent veel ups en downs. Een socio-

En net op die informatie baseren 

ze zich om hun leerlingen een be-

paalde richting uit te sturen in het 

secundair onderwijs. Daarmee be-

palen ze meteen hun toekomst.”

Twaalf jaar lijkt me jong om  

zo’n keuze te maken. Kwam dat 

tot uiting in het onderzoek? 

“Niet zozeer in mijn doctoraat, 

maar wel in het beleidsonderzoek 

dat eraan voorafging. En twaalf jaar 

is inderdaad jong, want een kind 

evolueert nog enorm in de daarop-

volgende jaren. Als je iemand naar 

een technische richting stuurt, 

worden zijn kansen al bijna bij voor-

baat afgeblokt. Uit mijn onderzoek 

met focusgroepen blijkt overigens 

dat kinderen wel denken dat ze 

zelf kiezen welke richting ze in het 

secundair volgen, maar dat in de 

praktijk de ouders hun beslissing 

sterk beïnvloeden.”  

Hoe ben je tot je onderwerp 

gekomen?

“Enkele jaren geleden heb ik be-

leidsonderzoek uitgevoerd in op-

dracht van Frank Vandenbroucke, 

toenmalig minister van Onderwijs, 

onder leiding van promotor Mieke 

Van Houtte. Daarvoor verzamelden 

we in heel Vlaanderen data uit  

53 scholen en bij hun directies, we 

ondervroegen 1.339 ouders van 

zesdejaars en 412 leerkrachten. 

Bovendien hielden we in het kader 

van dit onderzoek ook meerdere 

focusgroepen waarin andere leer-

krachten van het zesde leerjaar 

naast leerlingen zaten die net de 

overstap naar het secundair had-

den gemaakt.” 

“Na dat beleidsonderzoek kregen 

we middelen van het Bijzonder 

Onderzoeksfonds, zodat we het 

onderwerp twee jaar lang konden 

“Het onderwijssysteem in 
Vlaanderen werkt cru gezegd 
segregatie in de hand.”

Info p 
Dr. Simon Boone
Vakgroep Sociologie
Tel. 09 264 84 37
Simon.Boone@UGent.be



 30

ugent

 30

Kort

p HISTORISCHE LUCHTFOTO’S  
VAN ETHIOPIë

Het team van prof. Jan Nyssen van de vakgroep  

Geografie heeft in Ethiopië originele luchtfoto’s van het 

Italiaanse leger uit de periode 1935-1941 kunnen 

terugvinden. Zo’n 40.000 foto’s worden nu gescand 

en georganiseerd. Voor geografen zijn ze bijzonder  

interessant omdat de veranderingen tussen toen en 

nu van het landgebruik, de steden of rivieren bestu-

deerd kunnen worden. Maar ook historici weten deze 

bron erg te appreciëren: het zijn militaire spionage-

foto’s van het gebied waar het Italiaanse leger in de 

dagen daarna een aanval uitvoerde.

p LOGIES VOOR GASTEN
Op zoek naar een hotelkamer voor uw gasten? Daar-

voor heeft de UGent samenwerkingsovereenkomsten 

met een aantal hotels afgesloten. Wie een congres 

organiseert met buitenlandse deelnemers of wie bui-

tenlandse bezoekers ontvangt, 

kan bij die hotels kamers 

aan een voordelige prijs 

reserveren.

De lijst met hotels vindt u 

op www.UGent.be/hotels.

p UGENT WERKT MEE AAN NIEUWE 
VIRTUELE TENTOONSTELLING 
SCIENCE AND MACHINES 

Op de website The European Library staan de catalogi 

van de belangrijkste Europese nationale en onder-

zoeksbibliotheken. Op de site vindt men niet alleen 

bibliografische gegevens maar ook meer dan 24 mil-

joen pagina’s tekst en 10 miljoen digitale objecten. 

Nu is er een nieuwe collectie opengesteld met meer 

dan 600 opmerkelijke kaarten, brieven, dagboeken, 

video’s en foto’s: Science and Machines, scientific 

and technological development since 1800. Daarin 

zitten onder meer handgeschreven brieven aan Albert 

Einstein, vroege x-stralenfoto’s van Wilhelm Conrad 

Röntgen, portretten van Marie en Pierre Curie, video’s 

uit operatiezalen van de jaren dertig en foto’s van de 

Wereldtentoonstelling in Gent van 1913. Deze virtuele 

tentoonstelling kwam mee tot stand dankzij de biblio-

theek van de UGent.

U kan de tentoonstelling bezoeken op  

www.theeuropeanlibrary.org/tel4/virtual/science.

p INSTITUTIONEEL EREDOCTORAAT 
VOOR MENSENRECHTENACTIVIST 
FRANK MUGISHA

De UGent kan een institutioneel eredoctoraat toeken-

nen aan personen met buitengewoon grote maat-

schappelijke verdiensten. Voor het eerst droegen de 

UGent-studenten via de Gentse Studentenraad een 

kandidaat voor: Frank Mugisha, een toonaangevend 

activist voor de rechten van de mens en voor de 

rechten van homo- en biseksuelen en transgenders in 

Oeganda. Hij is medeoprichter en directeur van de ngo 

Sexual Minorities Uganda en zet zich ook in voor de 

bewustwording omtrent hiv. Die inzet is allesbehalve 

evident: in Oeganda werd recent voor holebi’s de dood-

straf ingevoerd. Voor zijn moed en zelfopoffering kreeg 

Frank Mugisha eerder al de Robert F. Kennedy Award 

for Human Rights. De uitreiking van het institutioneel 

eredoctoraat vindt plaats tijdens de Dies Natalis- 

viering op 22 maart 2013.



p TOPBENOEMING  
PROF. CARLOS VAN PETEGHEM 

Prof. Carlos Van Peteghem wordt voorzitter van het 

Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agent-

schap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Hij volgt 

zijn UGent-collega André Huyghebaert op: die leidde 

het Comité sinds de oprichting in 2001 naar aanlei-

ding van de dioxinecrisis. De UGent blijft in het Comité 

goed vertegenwoordigd met zes leden: Walter  

Steurbaut, Bruno De Meulenaer, Jeroen Dewulf,  

Lieven De Zutter, Mieke Uyttendaele en Dirk Berkvens.

De ING-voordeelbon: mooi meegenomen !

Als medewerker van de UGent geniet u bij ons van tal van voordelen die u het leven makkelijker 
maken. Ontdek ze nu op ing.be/privilegio (login: “UGent” en paswoord: “UGent”). 

Indien u nog vragen heeft over het Privilegioaanbod en de vele voordelen ervan, kunt u ook terecht 
op het nummer 02 464 60 01. 

Bent u geïnteresseerd? Knip deze bon uit en leg deze voor in elk Belgisch ING-kantoor samen met uw 
UGent-badge of het document dat bevestigt dat u een UGent-werknemer bent. Onze adviseurs staan 
steeds voor u klaar.
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Colofon

Agenda
p DE UGENT IS GASTVROUW VOOR 

EUROPESE RECTOREN 
11 en 12042013

De eerste jaarlijkse EUA-conferentie in België, met als 

thema ‘Europese Universiteiten – Mondiale verplichtin-

gen’, vindt plaats aan de UGent. Universiteiten werken 

vandaag in een uiterst competitieve internationale om-

geving. Internationalisering leidt tot een toename van 

buitenlandse studenten en gezamenlijke wetenschap-

pelijke onderzoeksprojecten. Regeringen hebben de 

neiging internationalisering te stimuleren om de concur-

rentie te verhogen, terwijl universiteiten internationali-

sering veeleer als middel zien om de kwaliteit van het 

lesgeven en de onderzoeksactiviteiten te verbeteren. 

Op de EUA-conferentie buigen werkgroepen zich over 

deze tegengestelde visies. In de tweede plenaire sessie 

komen de veranderingen aan bod in structuur en vorm 

van de nationale universiteiten. Een discussie over de 

impact van rankings sluit de conferentie af.

p Donderdag 11 april en vrijdag 12 april 2013

p EUA-conferentie in Het Pand en de Aula

p Volg mee op twitter onder #EUAGhent2013

p BEZOEK AULA, UFO EN BOEKEN
TOREN OP KNIPOOGDAG GENT
24032013

VtbKultuur organiseert op zondag 24 maart 2013 

voor de vierde keer zijn KnipoogDag, deze keer in Gent. 

De UGent is graag partner van dit cultureel stadsfesti-

val. Tussen 12 en 18 uur kan je kiezen tussen vier ver-

schillende thema’s om Gent cultureel te leren kennen. 

Het kloppend hart van de KnipoogDag is de Bijloke-

site. Die doet dienst als informatiepunt én als start- 

en aankomstpunt van de drie overige thema routes. 

Hier kan je volop genieten van muzikale optredens. 

Een tweede thema toont je Gent als muziekstad. De 

Vooruit en de Handelsbeurs worden voor één dag via 

muzikale bootjes met elkaar verbonden. Een derde 

thema belicht Gent in 1913. Via een unieke vertel- en 

beleefwandeling in het Miljoenenkwartier komt de we-

reldtentoonstelling opnieuw tot leven. Ten slotte kan je 

Gent ook leren kennen als hippe kunststad. Tramlijn 1 

brengt je op plekjes die je anders nooit zou bezoeken. 

Een aantal tips:

p Aula: optredens om 14.30 en 16.00 uur in het kader 

van 50 jaar IPEM en presentatie van de Synthi 100 

(zie ook art. p.16-17) 

p Ufo: vrij bezoek aan auditorium Leon De Meyer en 

foyer 

p Boekentoren: een gids brengt je tot helemaal boven 

in het Belvedere

p Praktisch: inschrijven op de dag zelf aan het onthaal  

op de Bijlokesite, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent

p Toegang: 7 euro, met kortingsbon: 5 euro

lekker likken 
aan cultuur

Op vertoon van deze bon,  
betaal je als toegangsprijs slechts 
5 euro in plaats van 7 euro.
Geldig voor één persoon en niet in   
combinatie met andere aanbiedingen.
De korting is alleen geldig op vertoon 
van de originele kortingsbon.

KnipoogDag
zondag 24 maart 2013 
van 12.00 u. tot 18.00 u.  
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GentGentGentGentGentGentGentGentGentGentGentGentGentGentGent
van 12.00 u. tot 18.00 u.  
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Poel 1 - 2 · 9000 Ghent
T +32 (0)9 266 06 00
F +32 (0)9 266 06 09

info@gravensteen.be
www.gravensteen.be

Jan Breydelstraat 35 · 9000 Ghent
T +32 (0)9 225 11 50
F +32 (0)9 225 18 50

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

Waaistraat 5 · 9000 Ghent
T +32 (0)9 266 10 10
F +32 (0)9 266 10 15

info@hoteldeflandre.be
www.hoteldeflandre.be

46 elegant rooms with private bathroom
Trendy lounge / Bar

Breakfast room with a relax atmosphere
Patio

1 meeting room with daylight
4 Business Flats

Free wireless internet
Central location

77 charming rooms with private bathroom
Trendy lounge / Bar

Patio
Fitness and sauna

Breakfast room with panoramic vieuw
2 meeting rooms with daylight

        Medieval Cellar
        Free wireless internet

       Ancient pier: can be reached by boat
Central location

49 comfortable rooms with private bathroom
Trendy lounge / Bar

Patio
Fitness and sauna

Cosy breakfast room
15 private parking places

1 meeting room with daylight
Free wireless internet

Central location

www.historic-hotels-ghent.cominfo@historic-hotels-ghent.com

hotels (A4 folder hotels) 62439.indd   2 23/05/12   09:35

HET NIEUWE PARELTJE VAN GENT 
WAAR HET HEERLIJK OVERNACHTEN EN CULINAIR GENIETEN IS...

Restaurant  Bar

Sandton Grand Hotel Reylof  |  Hoogstraat 36  |  9000 Gent  | +32 (0)9 235 40 70  |  gent@sandton.eu |  info@restaurantlof.be

www.sandton.eu/gent  |  www.restaurantlof.be

Sandton210x297.ai   1   4/13/2012   4:38:11 PM



De UGent verwelkomt
40 acaDemische opleiDinGen 

van De howest, De hoGent
en De artevelDehoGeschool 

en Dat betekent voor ons meer 
Dan een naamsveranDerinG. 

wat Denk jij Daarover?
tweet mee op #UGentinteGratie

meer info? www.UGent.be/inteGratie

“DezelfDe wijn

in een anDer vat 

is niet hetzelfDe 

als DezelfDe wijn

met een anDer etiket.”  


