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PROEVEN  
VAN SPORT EN SFEER
SPORTNAMIDDAG VOOR ALLE 
UGENT-MEDEWERKERS
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PROEVEN  
VAN SPORT EN SFEER

REACTOR

‘Proeven van een sport die misschien smaakt naar 
méér en je collega’s op een andere manier leren 
kennen, in korte broek en in een ontspannen sfeer: 
dat is de toverformule van elke personeelssportdag’, 
zegt Jan Bonnarens (afdelingshoofd Sportvoorzie-
ningen UGent). ‘Dat had ik bij de Sportdienst van de 
Stad Gent al kunnen merken. Toen ik in 2003 naar de 
UGent overstapte, kaartte ik hier meteen een sport-
namiddag aan. Geen volledige dag, om de kosten wat 
te drukken, en ook wel om het risico op blessures bij 
occasionele sporters te verkleinen.
 
Op 16 april 2015 konden we voor de 12de edi-
tie alweer bijna 2.000 deelnemers warm maken. 
De sportnamiddag is bedoeld voor alle UGent- 
personeelsleden: administratieve medewerkers, 
docenten, onderzoekers, technisch personeel … 
 We organiseren hem altijd in de tweede week van de 
paasvakantie: dan kunnen ook docenten deelnemen 
en zijn onze eigen accommodaties beschikbaar. Wie 
deelneemt, krijgt dienstvrijstelling. Dat geldt ook 
voor de zowat 30 collega’s die als vrijwilliger een 
handje toesteken – zonder hun inzet zouden we het 
niet redden.’
 
‘Elk jaar zorgen we voor een ruim en gevarieerd aan-
bod, met klassiekers als badminton, indoor klimmen 
en kayak – altijd het eerst volzet! – maar ook met 
trendy nieuwigheden. Enkele jaren geleden was 
zumba hot, dit jaar hadden we – onder véél meer – 
bokwa, move natural en wackitball. Een leuke 
traditie is intussen ook de afsluiter in het 
GUSB Sportcafé, met barbecue en paella 
– en een drankje natuurlijk. Als de zon 
ook meedoet, kan zo’n sportnamiddag 
eigenlijk niet stuk.’

DURF TE DENKEN – AAN NIETS!

Jan Bonnarens



4 DURF DENKEN

Integriteit, dat is kwaliteit!
De UGent heeft een beleidsplan wetenschappelijke 

integriteit opgesteld. Waarom was zo’n plan nodig? Is het 
alleen belangrijk voor onderzoekers – of kunnen ook studen-
ten er hun voordeel mee doen?

Verknocht aan de UGent
Gilbert Strumane, dochter Kathy en kleindochter 

Myrthe: drie generaties alumni bij wie de UGent echt in 
de genen zit!
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INHOUD

Bezorg je gegevens aan:
Magazine Durf Denken,  
p/a afdeling Communicatie, Het Pand, 
Onderbergen 1,  
9000 Gent.

NAAM:

IK BEN:

0 personeelslid aan de UGent

0 student aan de UGent

0  alumnus van de UGent 
(vereniging:  )

0 geen van bovenstaande

ADRES:

(voor personeelsleden is enkel verzending 
naar het dienstadres mogelijk)

EEN ABONNEMENT NEMEN?

Je vindt elke editie van  
het magazine ‘Durf Denken’  

ook online via

www.UGent.be/ 
durfdenkenmagazine

Wil je Durf Denken graag blijven ontvangen? 
Neem een gratis abonnement!

24
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Meertaligheid is een troef!
Om een taal echt goed te leren, moet je een 

taalbad nemen. Toch? Niet helemaal, zegt professor 
Piet Van Avermaet van het Steunpunt Diversiteit en Leren. 
‘Het kan juist heel nuttig zijn om de thuistaal van kinderen in 
het onderwijs te gebruiken.’ In de Gentse Sint-Salvatorschool 
doen ze dat – met succes.

20 Het Cacaolab: wetenschap 
voor  lekkerbekken
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31 

Kort

Hoeveel vriendschappen 
 kunnen we aan?

U DENKT?

DIE DURFT DENKEN

EN VERDER

19
inschrijvingen van 
de  nieuwe  studenten.

UNIVERSE

06 Lezen? Daar zijn onze 
 hersenen niet voor gemaakt
Het Centre for Reading Research 
(CRR) van de UGent doet wat 
het belooft: alles onderzoeken 
wat te maken heeft met lezen. 
Een innovatief onderzoeks-
gebied is de taalverwerving 
bij linkshandigen. Of juister: 
mensen bij wie de talenknobbel 
vooral in rechterhersenhelft zit.
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VOOR LINKSHANDIGEN
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Welke hersengebieden  
gebruiken we om te lezen?
Het Centre for Reading Research (CRR) van de UGent doet 

wat het belooft: alles onderzoeken wat te maken heeft 

met lezen. Een innovatief onderzoeksgebied is onder meer 

de taalverwerving bij linkshandigen. Of juister: mensen bij wie 

de  talenknobbel vooral in de rechterhersenhelft zit.
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ets zo eenvoudigs als lezen is eigen-
lijk zeer ingewikkeld, zegt professor 
Marc Brysbaert (vakgroep Experimen-
tele Psychologie), directeur van het 
CRR. ‘Dat we de juiste ogen hebben 
om te kunnen lezen is al uitzonderlijk. 
Een konijn, bijvoorbeeld, zou met één 
oog moeten lezen, want zijn ogen 
staan aan de zijkant en de gezichts-
velden overlappen heel weinig.’
 

Wat maakt lezen als onderzoeksgebied 
zo interessant?
Marc Brysbaert: ‘Lezen en schrijven zijn zeer 
laat in onze evolutiegeschiedenis opgedoken, 
amper 5000 jaar geleden. Bovendien is lezen 
pas echt belangrijk sinds de invoering van de 
algemene leerplicht rond 1900. Onze hersenen 
zijn er niet voor gemaakt: uit lezen viel geen 
enkel evolutionair voordeel te halen. Om te 
lezen, moeten we een machinerie gebruiken die 
daar in feite niet voor dient. Het hersengebied 
waarmee we woorden en letters herkennen, 

bijvoorbeeld, overlapt met het gebied waarmee 
we gezichten herkennen. Dat is een gelijkaardige 
activiteit, maar niet helemaal hetzelfde. Vandaar 
waarschijnlijk dat zoveel mensen leesproblemen 
hebben. Denk maar aan dyslexie, waar we recent 
veel onderzoek naar hebben gedaan.’
 
Hoe werkt lezen precies?
Marc Brysbaert: ‘Er zijn verschillende hersendelen 
bij betrokken, die goed met elkaar moeten com-
municeren. Je verwerkt natuurlijk visuele informa-
tie, maar ook het hersengebied dat onze spraak 
aanstuurt, speelt mee. Lezen betekende eeuwen-
lang hardop lezen. Zelfs tot ver in de negentiende 
eeuw prevelden lezers de woorden hardop mee. 
En zelfs vandaag nog horen de meeste mensen 
een inwendige stem als ze iets lezen.
 
Omdat al die verschillende hersengebieden 
snel met elkaar moeten communiceren, is 
het belangrijk dat ze dicht bij elkaar liggen 
en goed verbonden zijn. We hebben, zoals 
bekend, twee hersenhelften. Je kunt dat ver-
gelijken met een drukke stad die doorsneden 
wordt door een rivier. Er zijn wel tunnels en 

CRR scoort hoog
Het onderzoek van het  Centre 

for Reading Research naar 

atypische taaldominantie krijgt 

 internationale weerklank.

I
Gezocht: 
kinderen uit de derde kleuterklas
Voor een cognitief wetenschappelijk onderzoek rond links- en 
rechtshandigheid zoekt het CRR kinderen uit de derde kleuterklas.

De kinderen worden een half uur gescand en er wordt een cogni-
tief onderzoek afgenomen bestaande uit een IQ-test, taaltest en 
een evaluatie van de leesvoorwaarden. Na 1 jaar officieel leeson-
derwijs (mei-juni 2016) wordt een follow-up studie gepland.

Meer informatie bij Maaike Callens, 
Maaike.Callens@UGent.be
09 264 94 31
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bruggen, maar net als in een stad zorgen die 
vaak voor vertraging. Hersengebieden die in 
dezelfde hersenhelft liggen, kunnen sneller 
met elkaar communiceren. Voor taal en lezen 
is dat bij de meeste mensen hoofdzakelijk 
de linker hersenhelft.’
 
Waarom precies daar?
Marc Brysbaert: ‘Dat is waarschijnlijk gene-
tisch bepaald. Eén theorie is dat het te maken 
heeft met rechtshandigheid. Als we spreken, 
ondersteunen we ons betoog vaak met geba-
ren. Spreken zou dan samen met een soort 
gebarentaal gegroeid zijn. Onze rechterhand 
wordt aangestuurd vanuit onze linker hersen-
helft: daarom zouden taal en lezen daar ook 
een plaatsje hebben gekregen.’
 

LINKSHANDIGEN BOVEN
En daar wordt het interessant, zeggen CRR- 
medewerkers Lise Van der Haegen en Maaike 
 Callens. Want weten we niet allemaal dat de herse-
nen van linkshandigen ‘omgekeerd’ werken? Zodat 
hun talenknobbel in de rechter hersenhelft zit?

 
Dat zou je als leek toch verwachten.
Lise Van der Haegen: ‘Toch klopt het niet. Ten 
eerste zijn taalverwerking en lezen geen zaak van 
100 procent links of rechts. Bij de meeste men-
sen zijn de gebieden in de linker hersenhelft het 
meest actief, maar de andere helft helpt ook mee.
 
Ten tweede is het niet zo dat elke linkshandi-
ge het taalcentrum in de rechter hersenhelft 
heeft. In het wetenschappelijk onderzoek is 
dat slechts het geval bij zo’n 30 procent van 
de linkshandigen. In ons eigen onderzoek bij 
 studenten vinden we er niet meer dan 10 pro-
cent. Dat is lang geen 100 procent.  Overigens 
kun je verwachten dat ook bij een klein 
percentage van de rechtshandigen de rechter 
hersenhelft het meeste werk doet.
 
Bij het CRR zijn we erg geïnteresseerd in mensen 
met “atypische taaldominantie”, zoals dat in het 
vakjargon heet. Die 10 procent linkshandigen 
dus bij wie het spraak- en leescentrum hoofd-
zakelijk in de rechter hersenhelft zit. Daarom 
hebben we een project opgezet om zoveel 
mogelijk linkshandigen te testen, zodat we die 



10 procent eruit kunnen filteren. We voelen ons 
soms echt het opvangcentrum voor linkshandi-
gen (lacht).’
 
Waar is dat onderzoek naar atypische 
taaldominantie goed voor?
Maaike Callens: ‘Het is al jaren bekend dat rela-
tief veel linkshandigen “andere hersenen” heb-
ben. De reactie is meestal om bij onderzoeken 
alleen rechtshandigen te aanvaarden, omdat er 
anders te veel ruis op de resultaten zit. Zeker 
bij nieuwe onderzoeksgebieden valt dat ook 
wel te verdedigen. Maar als je altijd de typische 
situaties onderzoekt, blijf je blind voor heel wat 
fenomenen. Door mensen met atypische taal-
dominantie te onderzoeken, kunnen we veel te 
weten komen over hoe taal in onze hersenen 
precies functioneert. Zelf doe ik onderzoek naar 

de hersengebieden die kinderen gebruiken net 
vóór ze leren lezen, en erna. Zijn er problemen 
met leren lezen en schrijven bij kinderen met 
een atypische taaldominantie, of juist niet?’
 

MEKKA VAN DE LINKSHANDIGHEID
Zijn jullie de eersten die dit soort  
onderzoek doen?
Maaike Callens: ‘Er zijn in elk geval niet veel 
onderzoeksgroepen die zich hierop concen-
treren. De internationale belangstelling is 
groot. Onder meer Harvard en Parijs hebben al 
contact met ons opgenomen. Het is dus echt 
wel innovatief onderzoek.
 
Anderzijds zit onderzoek als dit overal in de 
lift, onder meer doordat de technische moge-

Aan het woord  

Maaike Callens (links)

Professor Marc Brysbaert (midden)

Lise Van der Haegen (rechts)

Ze zijn verbonden aan het Centre for 

Reading Research (CRR) van de 

vakgroep Experimentele Psychologie.
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lijkheden enorm vergroot zijn. We hebben nu 
fMRI-scans waarmee je hersengebieden in beeld 
kunt brengen die actief zijn bij bepaalde taken, 
en DTI-scans waarmee je de verbindingen tussen 
die hersengebieden in kaart kunt brengen. Vóór 
die technologie bestond, was het toch behelpen.’
 
Marc Brysbaert: Wat ook helpt, is dat onze stre-
ken het Mekka van de linkshandigheid zijn. In 
Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland is 14 pro-
cent van de bevolking linkshandig, wat meer is 
dan in pakweg Groot-Brittannië of de VS.’
 
Hoe komt dat?
Marc Brysbaert: ‘Niemand die het weet. Vol-
gens sommigen zouden linkshandigen al lang 
uitgestorven moeten zijn, want alles in onze 
maatschappij is voor rechtshandigen gemaakt. 
Linkshandigen hebben dus een evolutionair 
nadeel. Een Nederlandse onderzoeksgroep heeft 
nu de theorie ontwikkeld dat linkshandigen beter 
overleven in regio’s met een goede gezondheids-
zorg, maar ze krijgen die hypothese moeilijk ver-
kocht. De meest aanvaarde verklaring is nog altijd 
de strijdershypothese: linkshandigen hebben een 
voordeel bij gevechten, omdat het gevaar voor 
rechtshandigen van de ‘verkeerde’ kant komt. Dat 
voordeel zien we ook bij bepaalde sporten. Daar-
uit zou je kunnen besluiten dat er vroeger heel 
veel gevochten werd in de omstreken van Gent …’
 
Laatste vraag:  
zijn linkshandigen nu echt creatiever?
Lise Van der Haegen: ‘Dat is nu eens écht een 
mythe. Alleen al omdat creativiteit zo algemeen 
is: je hebt er sowieso heel veel hersengebieden 
voor nodig. Creativiteit zit overal. Natuurlijk, op het 
internet vind je lijstjes met bijvoorbeeld linkshan-
dige muzikanten. Maar van rechtshandige muzi-
kanten worden geen lijstjes gemaakt: het zijn er 
gewoon te veel. Ik ben nu bezig met een creativi-
teitstest, puur om aan te tonen dat het niet klopt.
 
 HTTP://CRR.UGENT.BE.
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Eenhoorn
‘Je zou denken dat de woorden die het meest voorkomen in kranten 
en boeken ook de bekende zijn’, zegt Marc Brysbaert. ‘Maar dat blijkt 
slechts gedeeltelijk te kloppen. Mensen kennen heel wat woorden die 
nauwelijks in teksten voorkomen. "Eenhoorn" kom je zelden tegen, maar 
iedereen herkent en begrijpt het.'
 
‘Hoe dat komt? Het is bewezen dat je woorden die je vroeg hebt 
geleerd, ook het langst onthoudt. Mensen met dementie zullen wel 
nog woorden uit hun vroegste jeugd kennen. Vermoedelijk speelt 
ook de betekenisrijkdom een rol. Bij een eenhoorn kun je je direct 
iets voorstellen. Bij een woord als obool niet.’
 
‘Ons onderzoek helpt ontrafelen hoe woordherkenning in onze 
hersenen werkt. Tot nu toe hadden we alleen de frequenties waarmee 
bepaalde woorden in teksten voorkomen, maar die data komen dus 
niet volledig overeen met de werkelijk bekende woorden. Nu hebben 
we lijsten van woorden samen met hun bekendheid. Dat kan ook hel-
pen om uit te maken welke woorden je als anderstalige het best leert.’

Prijs
Het onderzoek was in elk geval een doorslaand succes. Meer dan 
700.000 mensen namen al deel. ‘Intussen hebben we hetzelfde 
onderzoek ook gedaan voor het Engels, en daarna onder meer voor 
het Spaans en het Baskisch. Met veel belangstelling tot gevolg, 
ook van wetenschappers. Wat soms lichtjes frustrerend is: zolang 
ons onderzoek over het Nederlands gaat, raakt het niet buiten de 
grenzen. Doen we het over in het Engels, dan krijgt het internationa-
le weerklank. En toch weiger ik het Nederlands op te geven. Dat zou 
helemaal verkeerd aanvoelen.’

Het taalonderzoek van het CRR viel ook in de prijzen. Eind oktober 2014 
kreeg professor Marc Brysbaert de wetenschapspopulariseringsprijs 
van de Nederlandse Vereniging voor Psychonomie. ‘Ik heb de proef op 
de som genomen: van de aanwezigen bij de prijsuitreiking had toch 
ongeveer een derde onze woordentest gedaan.’

HOEVEEL WOORDEN KEN JIJ?

Het Centre for Reading Research haalde het nieuws met onderzoek 
naar hoeveel en welke woorden we eigenlijk kennen. Iedereen 
kon – en kan – de test doen op http://woordentest.UGent.be. Je krijgt 
honderd woorden te zien, en je moet telkens aanklikken of het 
volgens jou om een bestaand woord gaat, of niet.



#UGent

facebook.com/UGent · instagram.com/UGent · twitter.com/UGent · pinterest.com/UGent · linkedin.com/company/ghent-university

WAT IS ER GAANDE OP:

Brecht Warnez
00:30 – 21 apr. 2015

Vergaderen aan de @ugent… In de zon!  
#DurfDenken #rechten #opleidingscommissie 
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INSPIRATIE 
VOOR WETENSCHAPSCOMMUNICATIE

Veel UGent’ers maken enthousiast werk van 
wetenschapscommunicatie: ze nemen deel 

aan wetenschapscafés, de kinderuniversiteit, 
 wetenschapsfestivals enz. Hoe pakken ze dat aan? 

Wat hebben ze zelf uit hun ervaringen geleerd? 
Welke tips hebben ze voor collega’s die ook aan 

wetenschapscommunicatie willen doen?

Dat komt allemaal aan bod op de derde editie van 
de Inspiratienamiddag Wetenschapscommunicatie. 

Op het programma staan korte en creatieve 
presentaties van – onder meer – UGent’ers die 

hun sporen als wetenschapscommunicator 
hebben verdiend. Als intermezzo brengen twee 

FameLab-finalisten hun 3 -minuten-presentaties. 
De Inspiratie namiddag wil iedereen die met 

wetenschapscommunicatie bezig is bedanken, hen 
praktijktips en aanstekelijke ideeën laten uitwisselen – 

en nieuwe communicatoren warm maken.

De Inspiratienamiddag vindt plaats op  
dinsdagnamiddag 7 juli 2015, in Het Pand, 

Onderbergen 1, Gent. 

Meer informatie: 
Ineke.Imbo@UGent.be

GENTSE FEESTEN, 
OOK AAN DE UGENT

Wil je tijdens de Gentse Feesten wat rust opzoeken, 
ver van het gewoel? De Plantentuin van de UGent 

organiseert van zondag 19 juli tot en met 26 juli 2015 
elke namiddag een gratis rondleiding. In de Victoria-
serre kun je twee avonden lang de bloeiende reuzen-
waterlelies bewonderen. Op woensdag 22 juli 2015 

is er een creatieve workshop voor kinderen van 8 tot 
12 jaar – wel vooraf inschrijven. Heb je een ‘rare’ plant 
gezien die je niet thuis kunt brengen? Dan kun je die 

op 26 juli door experts laten determineren.

Het Museum voor Dierkunde is van zondag 
19 juli tot en met 26 juli 2015 elke voormiddag 
open. Je kunt er de lopende tentoonstelling be-

zoeken – Over neerhofdieren en andere kunstma-
tige selecties – en elke ochtend om 9 uur gaat er 

een kinderactiviteit van start.

WWW.PLANTENTUIN.UGENT.BE

(Doorklikken naar Agenda, Gentse Feesten)

WWW.MUSEUMVOORDIERKUNDE.UGENT.BE
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et die vragen gingen we naar 
Stefanie Van der Burght, be-
leidsmedewerker bij de directie 
Onderzoeksaangelegen heden 

en secretaris van de UGent Commissie 
voor Wetenschappelijke Integriteit (CWI).

UGent heeft beleidsplan en reikt tools aan

INTEGRITEIT? 
EEN KWESTIE VAN KWALITEIT

M

De UGent heeft een beleidsplan 

wetenschappelijke integriteit opgesteld. 

Waarom was zo’n plan nodig? Is het alleen 

belangrijk voor onderzoekers – of kunnen 

ook studenten er hun voordeel mee doen?

Wetenschappelijke integriteit is een hot topic 
sinds de ophef rond de Nederlandse professor 
Diederik Stapel, die gefraudeerd bleek te hebben 
met onderzoeksgegevens. Is het beleidsplan 
daardoor ingegeven?
‘Niet echt. Dat fraude niet kan, is ook zonder 
beleidsplan wel duidelijk. Iedereen weet dat je 
geen onderzoeksresultaten mag verzinnen of 
vervalsen en dat je niet mag plagiëren. We stoelen 
ons beleid niet op de minieme groep mensen 
die regelrecht in de fout gaan – al moeten die 
natuurlijk wel worden aangepakt. We oriënteren 
ons op de grote groep wetenschappers die het wél 
goed doen. Die willen we helpen om het nog beter 
te doen.
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 Het beleidsplan wil vooral goede praktijken 
bevorderen die de kwaliteit van ons onderzoek 
kunnen verbeteren. Integriteit is onlosmakelijk 
verbonden met kwaliteit.’
 
Loopt er dan nooit iets mis?
‘Het hangt ervan af wat je daarmee bedoelt. Tus-
sen de goede onderzoekspraktijken en de echte 
fraude ligt een grote grijze zone met questiona-
ble research practices: onderzoeks praktijken waar 
je niet meteen van kunt zeggen of ze nu goed of 
slecht zijn. Dat verschilt soms van geval tot geval 
of van discipline tot discipline, en zelfs van land 
tot land. De ene vindt het slechte wetenschap, de 
andere ziet er geen graten in.
 
Het gaat dan bijvoorbeeld over sterk afwijken-
de data: laat je zulke outliers weg uit je analy-
se? Wanneer zijn ze onbetekenend en wanneer 
niet? Vaak zijn daar twijfels over. Je hebt ook de 
salami slicing-methode, waarbij een onder-
zoeker een samenhangend geheel van kennis 
en onderzoek opsplitst in verschillende kleine 
artikels om zo het aantal publicaties op te drij-
ven – en meer artikels betekent natuurlijk een 

hogere status. Is dat verwerpelijk? Of de hagelschotme-
thode, waarbij je allerlei soorten variabelen lukraak gaat 
testen in de hoop dat één ervan iets interessants toont. 
Sommigen vinden dat zoiets niet kan omdat het niet 
past binnen een vooraf opgesteld onderzoeksdesign. 
Anderen denken: als het iets oplevert, waarom niet?
 
Een voorbeeld van verschillen tussen disciplines is 
de kwestie van het auteurschap van een document. 
In sommige disciplines is de eerst genoemde auteur 
degene die het meest heeft bijgedragen, in andere dis-
ciplines staan de auteurs alfabetisch. Bij het tellen van 
publicaties kan zoiets belangrijk zijn.’
 
Het valt op dat veel van die randgevallen met 
publicatiedruk te maken hebben.
‘Ook dat is een onderdeel van het beleidsplan: de UGent 
wil mee nadenken over een onderzoekscultuur die 
kwaliteit bevordert. De druk op onderzoekers om toch 
maar zoveel mogelijk te publiceren, moet misschien wat 
worden bijgestuurd. Anderzijds mogen we ook niet naïef 
zijn: we werken nu eenmaal in een internationale context. 
We kunnen hier wel andere criteria invoeren om kwaliteit 
te meten, maar als buitenlandse universiteiten dat niet 
doen, schiet je daar als onderzoeker weinig mee op.

De UGent reikt een aantal tools aan om de kwaliteit en 
integriteit van onderzoek te bevorderen. Ook internati-
onaal worden steeds meer handige hulpmiddelen ter 
beschikking gesteld.
 

 Data Management Plan  
Een Data Management Plan is een formeel document 
dat beschrijft hoe je omgaat met data tijdens je 
onderzoek. Welke data ga je verzamelen, hoe ga je dat 
doen, in welk formaat, waar ga je ze bewaren (tijdens 
en na je onderzoek), wie krijgt toegang en onder welke 
voorwaarden, enzovoort. Het is een dynamisch docu-
ment dat je tijdens het onderzoek nog kunt aanpassen, 

bijvoorbeeld als je scope verandert. Veel tijdschriften 
vragen sowieso een data management plan vóór pu-
blicatie. Ook aan te raden voor studenten die aan hun 
masterproef beginnen!
 

 Trusted data repository
Om je data op te slaan en eventueel extern te delen, 
heeft de UGent centrale infrastructuur die automatisch 
back-ups maakt.

 Upload datasets
De databank Biblio (https://biblio.UGent.be) geeft een 
overzicht van de publicaties van UGent-onderzoekers. 

HANDIGE TOOLS VOOR JE ONDERZOEK



 
Is er een pasklare oplossing voor 
questionable research practices?
‘Het is een utopie dat je dergelijke zaken ooit volle-
dig kunt uitklaren, of dat de Commissie voor Weten-
schappelijke Integriteit een lijst kan opstellen van wat 
mag en wat niet. Wel willen we het debat voeren en 
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Sinds kort kun je in Biblio met één druk op de knop je 
datasets mee uploaden met het gepubliceerde artikel.
 

 Electronic Lab Notebook (ELN) 
Laboratoria gebruiken dagboeken waarin onderzoe-
kers hun experimenten en resultaten – positieve én 
negatieve – noteren. Die notities kunnen nuttig zijn 
bij de aanvraag van patenten en als bewijsmateriaal 
voor onderzoek. ELN’s zijn de digitale variant. Ze zijn 
rechtstreeks verbonden met onder meer de meetappa-
ratuur van de laboratoria en de pc’s, waardoor minder 
fouten gebeuren bij de input van gegevens en fraude 
moeilijker wordt.

 Crossmark
Veel online artikels dragen het Crossmark-logo. Als je 
daarop klikt, krijg je toegang tot de recentste versie 
van het artikel en kun je zien of het artikel eventueel 
is ingetrokken of gecorrigeerd. Zo kun je vermijden 
dat je voortwerkt op foute informatie.
 

Informatie over datamanagement  
kun je vinden op www.UGent.be/datamanagement 
(inloggen noodzakelijk).

Kwaliteit boven alles
‘Goede onderzoekspraktijken zijn geen extra last: ze 

koppelen integriteit aan kwaliteit en maken het werk 

juist efficiënter.’ De aandacht voor integriteit mag geen 

extra taak zijn, niet iets wat er voor de onderzoeker 

bovenop komt. Integendeel: veel van die good practices 

maken het werk juist gemakkelijker en efficiënter.
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Het Beleidsplan Wetenschappelijke Integriteit aan de UGent is te 
vinden op www.UGent.be/integriteit en  
www.UGent.be/integrity (inloggen noodzakelijk).  
Wie vermoedens heeft van wetenschappelijke fraude,  
kan dat melden aan cwi@UGent.be.

 onderzoekers stimuleren om zichzelf kritisch te 
bevragen. Als je twijfels hebt: praat erover met 
je collega’s of je promotor. Leer van mensen 
die met hetzelfde probleem geconfronteerd 
werden. Misschien groeit uit die debatten een 
consensus over wat kan en wat niet. Weten-
schap is een dynamisch gegeven. We werken 
vandaag ook niet op dezelfde manier als vijftig 
jaar geleden.
 
We willen onderzoekers ook de tools aanreiken 
om kritisch na te denken over hun onderzoek 
en hun aanpak zo nodig bij te sturen. PhD- 
onderzoekers kunnen sinds kort een workshop 
volgen waarbij ze in kleine groepen inter actief over 
dergelijke items kunnen debatteren. Je krijgt dus 
geen strikte regels en zwart- wittegenstellingen, 
maar leert vaardigheden om te beslissen hoe je in 
bepaalde situaties kunt reageren. Dat is tijdsin-
tensiever, maar het werkt beter. Voor die aanpak 
hebben we ook internationaal al lof gekregen.’
 
Het beleidsplan schenkt ook veel aandacht 
aan data management.
‘Dat is dan weer een voorbeeld van de focus op 
goede onderzoekspraktijken, en hoe je die kunt 
stimuleren. De aandacht voor integriteit mag 
geen extra taak zijn, niet iets wat er voor de 
onderzoeker bovenop komt. Integendeel: veel 
van die good practices maken het werk juist 
gemakkelijker en efficiënter (zie kaderstukje).
 
Neem bijvoorbeeld een Electronic Lab Book: dat 
is gemakkelijker in te vullen dan een papieren 
exemplaar, en je kunt het niet kwijtraken. En een 
Data Management Plan is niet alleen trans-
paranter, het helpt je ook nadenken over hoe 
je met je data omgaat en welke voorzorgen je 
beter neemt. Je zou eens moeten weten hoeveel 
onderzoekers hun doctoraat nog bewaren op 
een pc of een memorystick. Eén computer ge-
stolen, en je bent vier jaar doctoraatswerk kwijt.’

 
Voor een doodgewone student is heel die 
integriteitsdiscussie waarschijnlijk  
een ver-van-mijn-bedshow.
‘Helemaal niet! Ten eerste omdat kwalitatief onderwijs 
natuurlijk gebaseerd moet zijn op kwalitatief onder-
zoek. Maar ook omdat je als student de hele tijd wordt 
geconfronteerd met gelijkaardige kwesties. Dat begint 
al op de middelbare school. Hoe ga je om met bron-
nenmateriaal? Het is hallucinant hoeveel scholieren 
gewoon knippen en plakken uit Wikipedia en klakkeloos 
aannemen dat de informatie wel zal kloppen. En zo 
misschien ook plagiaat plegen.
 
Integriteit zit in alle aspecten van wetenschap en stude-
ren verweven, in alle vakken. Je informatie en bronnen 
juist inschatten, kritisch denken: dat is wat de maat-
schappij van onze afgestudeerden verwacht, in elke 
beroepscategorie. Daarom is integriteit ook opgenomen 
in het UGent-competentiemodel, dat geldt voor elk 
vakgebied aan de UGent. Het is een vaardigheid die je 
niet kunt missen.

Ook voor  
studenten
‘Informatie en bronnen juist 

inschatten, kritisch denken: 

dat zijn vaardigheden die 

van elke student worden 

verwacht’, zegt Stefanie 

Van der Burght.
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inds 2012 is de inschrijvingsprocedure grondig 
gewijzigd. Door de integratie van de hogeschool-
opleidingen kregen we er in één klap 1.000 gene-
ratiestudenten bij – we hebben er nu elk jaar ruim 

7.000. Een tweede grote groep zijn de mensen die een 
pauze hebben genomen, van een andere instelling over-
komen of aan een doctoraat beginnen. Met ook nog eens 
1.000 internationale studenten die een UGent-diploma 
willen behalen en 600 uitwisselingsstudenten moeten we 
in negen weken tijd een kleine 10.000 nieuwe inschrijvin-
gen verwerken. Een verregaande automatisering was de 
enige manier om die instroom de baas te kunnen.
 
Vandaag vullen de studenten de meeste gegevens zelf 
in, thuis aan de computer. Daarna moeten ze alleen nog 
even naar het Ufo in de Sint-Pietersnieuwstraat komen. 
De finale check en definitieve inschrijving aan een van 
onze tien desks duurt hooguit een handvol minuten.

 
De eerste inschrijvingsperiode loopt van eind juni tot net 
voor de Gentse Feesten. Op 10 augustus vliegen we er 
weer in, dan gaan we door tot 18 september. We weten 
dat het bij momenten hectisch gaat worden, maar toch 
kijken we er altijd naar uit. In ons draaiboek staan een 
aantal scenario's in detail uitgeschreven. Stel bijvoor-
beeld dat de stroom uitvalt, zoals vorig jaar trouwens is 
gebeurd: schakelen we dan weer over op papier of vragen 
we iedereen om later terug te komen? Dat laatste ligt 
moeilijk, want sommige mensen wonen behoorlijk ver.
 
Zo'n eerste inschrijving is de officiële aftrap van een belang-
rijke nieuwe levensfase. Veel studenten brengen hun ouders 
mee om er samen een dagje Gent van te maken. Mee daar-
om doen we echt alles wat we kunnen om het begin van 
het grote avontuur zo vlot mogelijk te laten verlopen.'

WWW.UGENT.BE/INSCHRIJVEN

S

UNIVERSE

KLAAR  
VOOR DE STORM

Maandag 29 juni gaan ze van start, 

de  inschrijvingen voor het  volgende  

 academiejaar. Hanneke Pyck 

 (directie Onderwijs aangelegenheden), 

coördinator van het  inschrijvingsbureau, 

loopt zich  stilaan warm voor een drukke zomer.
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Tamara Sinia
Directrice van de Gentse kleuter- en 

basisschool Sint-Salvator

Professor 
Piet Van Avermaet
steunpunt Diversiteit en Leren 
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MEERTALIGHEID

laanderen heeft al enige ervaring met 
meertalig onderwijs, zegt professor 
Piet Van Avermaet. ‘In de jaren 80 en 
90 waren er experimenten met leraren 

die enkele uurtjes in het Turks of Marokkaans 
gaven aan leerlingen met allochtone wortels. 
Maar daar bleef vaak weinig van hangen, onder 
meer omdat die lessen niet ingebed waren in 
de werking van de school.’

‘Meteen daarna veranderde het Europese 
 discours over diversiteit. Zowat alle politici von-
den dat de multiculturele samenleving mislukt 
was. En het PISA-onderzoek van de OESO wees 
uit dat kinderen met een andere thuistaal iets 
slechtere resultaten behaalden op school. Dat 

V

sociaaleconomische factoren dat verschil beter 
konden verklaren, bleef lange tijd onderbelicht. ’

Taalbad
Dat alles heeft de keuze voor het taalbadmodel 
van de meeste Vlaamse scholen versterkt. Op 
school moest je Nederlands spreken, ook tij-
dens de speeltijd. 'Kinderen die Turks spraken, 
werden berispt. Ouders kregen de boodschap 
mee dat ze thuis ook maar beter Nederlands 
spraken. Allemaal met de beste bedoelingen, 
maar het werkte wel sterk culpabiliserend: 
Turks of Marokkaans was slecht.'

Dat was ook directrice Tamara Sinia van de 
Gentse kleuter- en basisschool Sint-Salvator 
opgevallen. ‘We zijn wat je noemt een zwarte 
concentratieschool, met kinderen van meer dan 
twintig verschillende afkomsten. Ook wij waren 
heel erg overtuigd van het taalbad model. Maar 
tegelijk willen we ook een school zijn waar de 
kinderen zich goed voelen, aanvaard en geres-
pecteerd. En dat begon te wringen.’

‘Persoonlijk kwam voor mij de omslag toen ik 
in de onthaalkring aan de muur een kaartje zag 
hangen met het woord Turks op, en een duim 

Steunpunt Diversiteit en Leren stelt taalbad in vraag

Om een taal echt goed te leren, moet je 

een taalbad nemen. Toch? Niet helemaal, zegt 

professor Piet Van Avermaet van het Steunpunt 

Diversiteit en Leren van de UGent.. ‘Het kan juist 

heel nuttig zijn om de thuistaal van kinderen 

in het onderwijs te gebruiken.’ In de Gentse 

Sint-Salvatorschool doen ze dat – met succes.

IS EEN TROEF!
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naar beneden. Kinderen die in de klas Turks 
praatten, moesten daar onder gaan staan. Ik 
begon me echt af te vragen of we niet te ver 
doorgeschoten waren. En zo goed Nederlands 
kenden onze leerlingen nu ook weer niet.'

Lerarenverwachtingen
Internationaal onderzoek bevestigt de intuïtie van 
Tamara Sinia, zegt professor Piet Van Avermaet. 
‘Er zijn echt massa's onderzoeken die bewijzen 
dat meertaligheid wél werkt. In de VS zijn er bij-
voorbeeld heel goede resultaten met onderwijs in 
het Spaans en Engels samen. Het taalbadmodel 
berust op een foute redenering. Het – lichte – ef-
fect van een andere thuistaal op de schoolresul-
taten zal heus niet verdwijnen door Nederlands 
op te leggen. Integendeel, onderzoek wijst uit dat 
vooral de lerarenverwachtingen een grote invloed 
hebben op de schoolresultaten van de kinderen: 
leraren die meertaligheid als een probleem zien, 
blijken net lagere verwachtingen te hebben. Hoe 
meer je diversiteit als een probleem definieert, 
hoe groter het risico dat het de schoolresultaten 
zal beïnvloeden.'

Samen met collega-professor Stef Slembrouck 
(vakgroep Taalkunde) besloot Van Avermaet 

het over een andere boeg te gooien. 'In 2008 
hebben we in samenwerking met de stad Gent 
in verschillende scholen een vierjarig project 
opgezet om meertaligheid om te vormen van 
een probleem naar een troef, en een krachtig 
middel om Nederlands te leren.'

Twintig thuistalen
Een eerste probleem was praktisch van aard, 
zegt professor Van Avermaet: ‘In onder meer de 
Sint-Salvatorschool heb je niet één thuis-
taal, maar meer dan twintig. Het is dus geen 
optie om les te geven in dé thuistaal. Daarom 
hebben we het concept functioneel veeltalig 
leren geïntroduceerd. De leerkracht hoeft al die 
talen niet te begrijpen, en het  Nederlands blijft 
de voertaal. Maar de leerlingen worden wel 
gestimuleerd om hun eigen taal te gebruiken in 
functie van het leerproces.’

‘Vaak gaat het om triviale dingen. Een 
 Marokkaans kind dat een rekeningoefening niet 
begrijpt, en zijn vriendje legt het hem in het 
Marokkaans uit. Vervolgens vraagt de lerares 
om het in het Nederlands te herhalen, zodat ze 
zeker weet dat hij het begrepen heeft. Kleine 
dingen, maar met veel meerwaarde. Want een 

Veeltalig leren
Piet Van Avermaet: 

'Het Nederlands blijft 

de voertaal – maar 

leerlingen worden wel 

gestimuleerd om in het 

leerproces hun eigen taal 

te gebruiken.’
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taal leren gebeurt vooral door interactie. Vroe-
ger viel die interactie de hele tijd stil doordat 
de kinderen werden berispt als ze hun thuistaal 
praatten. Nu wordt ze gestimuleerd.’

Vuile woorden
Het project ging niet over één nacht ijs. ‘We 
hebben een jaar uitgetrokken om te luisteren 
naar de zorgen van leerkrachten en ouders’, 
zegt Tamara Sinia. ‘Die liepen verrassend gelijk. 
Beide groepen vreesden bijvoorbeeld dat de 
kinderen minder goed Nederlands zouden ken-
nen. Anderzijds herinnerden veel ouders zich 
hoe erg ze het zelf als kind vonden dat hun 
eigenheid geen plek kreeg op school.'

‘We hebben toen samen vijf taalgedragsregels 
afgesproken. Bijvoorbeeld: je gaat altijd op zoek 
naar een gemeenschappelijke taal. Dus: geen 
Turks spreken als er ook niet-Turkse kindjes bij 
zijn. En: geen vuile woorden gebruiken. Want 
ook die zorg kwam vaak terug.’

Bewuster bezig
En werkt het? ‘De scores begrijpend lezen wa-
ren identiek als in de controlescholen. Dat ont-
krachtte waar men zo bang voor was, namelijk 
dat de kinderen minder goed Nederlands zou-
den kennen’, zegt Piet Van Avermaet. ‘De scores 
waren niet beter, maar op korte termijn kun 

je dat ook niet verwachten. Op lange termijn 
verwacht ik wel een verbetering.’

Tamara Sinia ziet in elk geval hoopgevende 
signalen. ‘Ik heb toch de indruk dat de kinderen 
taalvaardiger zijn. En de leerkrachten zijn veel 
bewuster bezig met taalverwerving. Vroeger 
gingen we ervan uit dat we gewoon het taalbad 
moesten gebruiken en alles zou in orde komen. 
Nu zit taalverwerving veel meer verweven in het 
DNA van de school.’

20 JAAR DIVERSITEIT & LEREN

Het Steunpunt Diversiteit en Leren blaast dit jaar 
twintig kaarsjes uit. Het steunpunt heeft een breed 
onderzoeksspectrum: van ouderbetrokkenheid 
over het creëren van een krachtige leeromgeving 
tot opleidingen voor de leraar van de toekomst. 
In 1995 werd het aan de UGent opgericht als het 
Steunpunt Intercultureel Onderwijs. ‘De naam 
is veranderd omdat we breder wilden gaan dan 
alleen interculturaliteit’, zegt professor Piet Van 
Avermaet. ‘Ook mechanismen van sociale onge-
lijkheid spelen een rol bij achterstanden. En we 
onderzoeken niet alleen onderwijs, maar ook 
andere vormen van leren: formeel en informeel, 
impliciet en expliciet.’

‘Wel is onze werking nog altijd gebaseerd op 
de verstrengeling tussen wetenschappelijk 
onderzoek en de onderwijspraktijk. We zetten 
onze expertise om in praktische lesmaterialen, 
screening tools, coachingtrajecten, enzovoort. 
En omgekeerd voedt het werkveld ons onderzoek.’

Op 23 oktober 2015 organiseert het Steunpunt Diversi-
teit en Leren een studiedag ter gelegenheid 
van zijn twintigjarig bestaan. 

WWW.STEUNPUNTDIVERSITEITENLEREN.BE



‘WE BLIJVEN
VERKNOCHT 

AAN DE UGENT’
Drie generaties alumni

Een warme band
‘Mijn hele loopbaan en alle 

kansen die ik in mijn leven heb 

gekregen, vloeien voort uit mijn 

opleiding aan de UGent’, vertelt 

Gilbert Strumane.



Gilbert Strumane studeerde er Fysica. 

Zijn dochter  Kathy behaalde er haar master 

Lichamelijke  Opvoeding. Kleindochter Myrthe 

volgde er een opleiding Handelsingenieur die ze 

momenteel aanvult met een master-na-master 

Meertalige Bedrijfscommunicatie. Drie generaties 

over hun nauwe band met de UGent. 

ullie dragen alle drie 
een sweater van de UGent. 
Gebeurt dat wel vaker?
Myrthe: 'Ik draag hem graag 
als ik studeer. Hij is lekker 
warm en zacht – en hij mag 
ook gezien worden.'
Gilbert: 'Op vakantie draag 
ik de trui altijd. Als je dan 
Belgen tegenkomt, spreken 

die je vaak spontaan aan, zoals me onlangs in 
Mexico nog is overkomen.'

Kathy: 'Als je me vraagt wat ik zeker in mijn 
reiskoffer stop, zit mijn UGent-sweater daar 
altijd bij. Het doet me ook plezier als ik andere 
mensen de trui zie dragen. Deze winter waren 
we op skivakantie in de Franse Alpen. In de lift 
zag ik twee studenten met de sweater en later 
op een terrasje nog een meisje. Dat gaf me een 
heel fijn gevoel. Mijn dag kon niet meer stuk.' 

Waar komt die warme band  
met de UGent vandaan?
Gilbert: 'Voor mijn ouders was de universiteit het 
hoogste dat je in je leven kon bereiken. De genera-
tie studenten vóór ons bestond nog uit kinderen 
van dokters, advocaten, rijke handelaars ... Ik was 
de eerste in de familie die aan de universiteit 

mocht studeren. De trots die mijn ouders toen 
voelden, heb ik mijn leven lang meegedragen.'

Kathy: ‘En mijn papa heeft die ook aan mij 
doorgegeven. Maar los daarvan is de UGent 
ook gewoon een kwalitatief hoogstaande 
universiteit met internationale renommee. 
Wat ook meespeelt: de pluralistische  instelling 
en het maatschappelijk engagement van 
de UGent sluiten perfect aan bij onze vrij-
zinnige  levensovertuiging.'

J
MADE 

@UGent

Myrthe Herregodts
°1991
 master 
Handelsingenieur 

Gilbert Strumane
°1936 
master  
in de Fysica
 
 

Kathy Strumane
°1964
master Lichamelijke 
Opvoeding, 
bijzondere master 
in de Sportagogiek
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Myrthe: 'Wat ik als student enorm waardeer, is dat er 
naar jou wordt geluisterd. En als je problemen hebt, 
kun je altijd terecht bij de ombudsmensen. Ook de 
professoren staan open voor vragen. Ik zou er geen 
minuut over twijfelen om mijn kinderen later ook naar 
de UGent te sturen.'

Drie generaties oud-studenten – levert dat boeiende 
gesprekken over het veranderende studentenleven op?
Gilbert: 'Er is inderdaad een en ander veranderd sinds 
mijn studententijd. De afstand tussen de professoren 
en studenten was vroeger veel groter. Als een professor 
de aula binnenkwam, dan stond je op. Kwam je een 
docent op straat tegen, dan nam je je flat af (een soort 
afhangende baret die de studenten vroeger droegen, red). 

Sinds 1986 is er aan de UGent een dynamische 
alumniwerking actief. 'De UGent doet veel moeite 
om de band met de oud-studenten te onderhou-
den', zegt Liesbeth Lava, projectmedewerkster 
alumni. 'Tenslotte zijn zij onze ambassadeurs.'  

1  Wat doet de alumniwerking? 
Oud-studenten informeren over het reilen 

en zeilen aan de UGent en activiteiten organi-
seren: cultuuruitstapjes, lezingen van alumni- 
toptalenten, nascholingen. Op die activiteiten 
kunnen alumni elkaar ontmoeten en netwerken.

2  Bedoeld voor wie? 
Iedereen die aan de UGent een bachelor 

of master heeft behaald. Het maakt dus niet uit 
of je bent uitgestroomd, doctoreert of een
ManaMa volgt.

2 Hoe word je lid? 
Surf naar www.UGent.be/alumnus/nl/alum-

niwerking en registreer je voor de databank (al 
117.434 alumni!) of word betalend lid van de alum-
nivereniging (10.506 leden). Je kunt aansluiten bij 
de alumniwerking van je afstudeerrichting of bij 
een van de universiteitsbrede verenigingen.

4 Waarom lid worden? 
Je wordt deel van een dynamisch netwerk 

van alumni. Als betalend lid van de vereniging 
krijg je bovendien een alumnikaart. Die biedt 
voordelen bij de UGent (resto, GUSB, webshop) 
en bij externe sociaal- ̀culturele partners. 

WWW.UGENT.BE/ALUMNUS/NL/ALUMNIWERKING

DE ALUMNIWERKING:  
OOK VOOR JOU?
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Wat wel niet veranderd is: ook toen al hielden 
we van boemelen in de Overpoortstraat.'

Kathy: 'Met Myrthe bespreek ik wel eens het 
verschil tussen het jaarsysteem van vroeger en 
het systeem met studiepunten nu. Ik ben nog 
altijd niet zo overtuigd van de meerwaarde, 
maar zij ziet dat gelukkig anders.'

Myrthe: 'Eigenlijk praten we vooral over de din-
gen die vandaag op de universiteit gebeuren. Mo-
menteel werk ik als hostess voor de UGent. Als ik 
iets bijzonders heb meegemaakt, dan bel ik eerst 
naar mijn mama en dan naar mijn grootvader. 
Het is fijn om met hen over de UGent te praten: 
ze weten precies over wie of wat ik het heb.'

Heeft de UGent een belangrijke rol  
in jullie leven gespeeld?
Gilbert: ‘Mijn hele loopbaan en alle kansen die 
ik in mijn leven heb gekregen, vloeien voort 
uit mijn opleiding. Zo kreeg ik de kans om 
als gastleraar in de VS te verblijven, waar ik 
veel vernieuwende ideeën heb opgedaan. Als 
leraar natuurkunde in het middelbaar – aan 
het Atheneum in de Voskenslaan – heb ik mijn 
kennis kunnen overdragen op mijn leerlingen, 
en daar kreeg ik veel dankbaarheid voor terug. 
Heel wat van mijn oud-leerlingen zijn later 
doorgestroomd naar de UGent en spelen er nu 
een belangrijke rol. De huidige vicerector en 

de regeringscommissaris bijvoorbeeld, en de 
afgevaardigd bestuurder van het UZ Gent.'

Kathy: 'De UGent is mijn werkgever. In mijn 
studententijd heb ik, net als Myrthe nu, 
gewerkt als hostess voor de universiteit. Zo 
ben ik later in mijn huidige job gerold. Ik ben 
protocolverantwoordelijke: ik zorg voor de 
algemene organisatie en ondersteuning van 
grootschalige academische zittingen zoals de 
opening van het academiejaar, Dies Natalis, 
de uitreiking van de eredoctoraten, plechti-
ge proclamaties en bijzondere academische 
gebeurtenissen.'

Hoe onderhouden jullie de band  
met de UGent?
Gilbert: 'Ik heb in de toenmalige raad van 
beheer gezeteld, met de bedoeling de UGent 
mee gestalte te geven, en ik heb ook altijd 
deelgenomen aan activiteiten voor alumni. 
We zaten maar met tien studenten in mijn jaar. 
Onze vriendschap is dan ook iets wat ik diep 
koester. Toen ik afstudeerde, was er nog geen 
echte alumniwerking. Zodra die er kwam, heb 
ik me lid gemaakt. En ik neem nog altijd deel 
aan lezingen of andere evenementen.'

Myrthe: 'Dat doe ik ook. Als econome kom je in 
de bedrijfswereld terecht, en daar is netwerken 
onontbeerlijk. De activiteiten die de UGent voor 
oud-studenten organiseert, vormen daar de 
ideale gelegenheid voor.' 

Hebben jullie tips  
voor nieuwe alumni-activiteiten?
Myrthe: 'Een interfacultaire sportdag of quiz-
avond zou wel fijn zijn. Bij dergelijk initiatief of 
evenement moet je samenwerken, waardoor 
je de band met de andere oud-studenten echt 
kan aanhalen.'

Een familie  
om in te lijsten

'Papa is altijd erg trots op zijn  opleiding 

geweest', zegt Kathy. ‘Die trots heeft hij 

aan ons doorgegeven.‘



28 DURF DENKEN

Professor Alain Van Hiel,
vakgroep Ontwikkelings-, 

Persoonlijkheids- en  
Sociale Psychologie

‘We hebben allemaal onze sociale thermostaat’

Volgens Robin Dunbar kunnen we met zo’n 
150 mensen een stabiele sociale relatie 
onderhouden. Meer kunnen we met onze 
hersenen niet aan. Dat aantal stemt volgens 
antropologische bevindingen overeen met 
de operationele grootte van historische 
groepen jagers-verzamelaars. In dat ‘getal 
van Dunbar’ zitten kennissen, collega’s, 
familieleden – en ook goede vrienden.
 
Hoeveel echte vriendschapsrelaties mensen 
hebben, verschilt per individu. We weten 
dat mensen een soort sociale thermostaat 
hebben, een individueel bepaald opti-
maal aantal vrienden – als jouw optimum 
bijvoorbeeld vijf is en je twee vrienden 
kwijtraakt doordat die ver weg gaan wonen, 
zal je twee nieuwe vrienden zoeken. Veel 
mensen hebben naast hun partner geen 

enkele andere vriend – en daar is niets mis 
mee. Alleen als je helemaal niemand hebt, 
wordt het gevaarlijk, niet alleen psychisch, 
maar ook lichamelijk: volgens Amerikaanse 
studies is sociaal isolement een even goede 
 voorspeller voor vroegtijdig overlijden als 
roken of een hoog cholesterolgehalte.
 
Een Facebooknetwerk van 1100 actieve 
vrienden of kennissen, kan dat? Volgens 
Dunbar alvast niet – je kunt je relatie met elk 
van die 1100 mensen onmogelijk individuali-
seren, laat staan dat ze alle 1100 emotioneel 
betekenisvol voor jou zouden zijn. Een groot 
deel van dat netwerk zal dus wel uit slapende 
contacten bestaan. Waarmee ik overigens 
geen kwaad woord over Facebook wil zeggen: 
dat platform kan mensen helpen om relaties 
te onderhouden die wél betekenisvol zijn.

HOEVEEL 
VRIENDSCHAPPEN 
KUNNEN WE AAN?

U
DENKT?
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Mariek  
Vanden Abeele,

vakgroep Communicatie-
wetenschappen

‘In real life maken we gemakkelijk het on-
derscheid: we hebben een handvol vrienden 
met wie we ons hecht verbonden voelen en 
daarnaast een ruimere kring bekenden, die we 
occasioneel zien en die we zo nodig wel om 
hulp kunnen vragen.
 
Dat onderscheid tussen strong ties en weak 
ties blijft overeind op sociale media. Op 
Facebook is ‘vriend’ een misleidende term – 
natuurlijk heeft iemand die 420 Facebook-
vrienden heeft niet met ieder van hen een 
hechte vriendschapsband. Het blijven weak 
ties. Maar samen vormen ze wel je netwerk, 
je sociaal kapitaal. Dat kun je aanboren als 
je bijvoorbeeld snel een goede loodgieter 
nodig hebt. Het voordeel van een medium als 
Facebook is trouwens dat je dat hele netwerk 
in één klap kunt activeren. Met je strong ties 
kun je sociale media – Whatsapp, Facebook 

Messenger enzovoort – gebruiken voor directe 
een-op-eenrelaties, of je kunt een groepje 
creëren met je hechte vrienden met wie je lief 
en leed deelt.
 
Sociale media hoeven helemaal niet haaks 
te staan op vertrouwelijkheid en intimiteit. 
Waarom zou je geen hechte vriendschaps-
band kunnen opbouwen met iemand die 
je alleen online kent? In de praktijk gebeurt 
het niet zo vaak – offline en online vrienden 
blijken elkaar grotendeels te overlappen. 
Maar het kan wel. Online mis je inderdaad 
non -verbale signalen, maar onderzoek toont 
aan dat net het wegvallen van zulke cues 
het sommige mensen gemakkelijker maakt 
om inhibities te overwinnen en vertrouwe-
lijke relaties aan te knopen. En het klopt dat 
zelfpresentatie een grote rol speelt op sociale 
media, maar dat is offline net zo.

‘Sociale media staan niet haaks op hechte vriendschap’

U denkt ook op facebook. Eén leuke reactie.

Jan Devos 
'Iemand kan nooit genoeg FB-vrienden hebben'  

(A. Einstein, hoewel ik nt 100% zeker ben van de bron) 
 5 mei om 18:51
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VRAAG

Lees meer over onderzoek naar linkshandigheid op p. 6

DURF DENKEN

LINKSHANDIGEN ZIJN CREATIEVER  
DAN RECHTSHANDIGEN –

WAAR OF NIET WAAR?
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DIE DURFT DENKEN

Het zwarte goud
Professor Koen Dewettinck (vakgroep 

Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit) leidt 

het  Cacaolab, dat verbonden is aan Food2Know, 

het excellentiecentrum rond voeding 

en gezondheid dat de UGent heeft opgericht.

HET CACAOLAB:  
WETENSCHAP VOOR LEKKERBEKKEN

In het Cacaolab kunnen we chocoladeproducten maken 
in batches van 4 kg. Zo kunnen we het hele productie-
proces nauwgezet analyseren en in productsamenstel-
ling en processtappen: smaak- en aromapotentieel, 
vetsamenstelling, suikergehalte, verrassende ingrediën-
ten … We werken onder meer samen met de  University 
of Ghana en hebben samen bijvoorbeeld een methode 
ontwikkeld om het percentage polyfenolen – gezonde 
antioxidanten – in de chocolade te verhogen, door de 
cacaobonen langer in de vrucht te laten fermenteren en 
ze nadien op een lagere temperatuur te roosteren.
 
Op de Wereldexpo in Milaan organiseren we in juni 
een workshop over proces- en productinnovatie. 
We presenteren vier pralines met een vulling van 
streekproducten die geassocieerd zijn met de vier 

seizoenen – ik mag ze je helaas nog niet verklappen. 
Belgische pralines zijn wereldwijd gegeerd, maar het 
valt niet mee om ze zomaar naar Tokio te exporteren: 
door hun subtiele combinatie zijn ze microbiologisch 
en fysicochemisch instabiel. In Milaan presenteren we 
onderzoek om dat te verhelpen.
 
Of ik zelf nog van chocolade kan genieten? Heel zeker. Bij 
het ontbijt mag het melkchocolade zijn, maar ik hou vooral 
van de “origine chocolade” uit Ghana, Vietnam, India, Peru 
enzovoort. Zoals bij een goeie wijn proef je daarin de   terroir 
van de cacaobonen: de subtiele smaken en aroma’s die te 
maken hebben met grond en de omgeving. Ook die smaak-
kenmerken proberen we in het Cacaolab te ontrafelen.’
 

WWW.CACAOLAB.BE
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DAAR BESTAAT  
GEEN ENKEL  

WETENSCHAPPELIJK  
BEWIJS VOOR!




