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REACTOR

Kathleen Dekens, coördinator Wetenschap-
pelijke Nascholing: ‘De formule is eenvoudig: 
professoren verbonden aan de UGent delen hun 
kennis en expertise met een breed publiek van 
aandachtige senioren. Het organisatiecomité 
zorgt voor een gedifferentieerd programma van 
19 lezingen per academiejaar. Elk jaar kunnen 
ruim 1000 leden kiezen tussen een lezing in de 
voor- of de namiddag. Een boeiende lezing in 
combinatie met het sociaal aspect: dat maakt 
voor velen de cirkel rond.’
Rita Waegeman: ‘Ik heb vroeger als verpleeg-
kundige gewerkt en kom al 28 jaar trouw naar 
de lezingen. Daar reik ik ook een helpende hand: 
ik help nieuwe leden wegwijs maken. Dat wordt 
geapprecieerd en dat doet me plezier. Universi-
taire studies zaten er voor mij niet in. Daarom 
vind ik het prachtig dat we de actuele evolutie 
in verschillende vakgebieden kunnen volgen: 
geschiedenis, sociaal recht, economie, genees-
kunde … De professoren spreken met kennis van 
zaken en houden hun lezing helder én boeiend. 
Zodra in de volle Aula de lichten dimmen, wordt 
het muisstil.’
Paul Rabaut: ‘Ik kom al acht jaar met drie colle-
ga’s van de lagere school waar ik directeur ben 
geweest. We zouden het niet meer kunnen mis-
sen: eerst de les, daarna elders gezellig napraten 
bij een glas. Ik heb er ook al veel oude kennissen 
teruggezien. Mij interesseren vooral de humane 
wetenschappen. De professoren slagen er altijd in 
hun passie voor hun onderwerp over te brengen 
naar het publiek.’

www.UGent.be/wetenschappelijke-nascholing

‘ HELDERE EN  
BOEIENDE LESSEN’
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Leren van engagement
Al gehoord van Community Service Learning? 

De onderwijsvorm levert studenten waardevolle praktijk-
ervaring op en zet hen ertoe aan kritisch na te denken over 
hun rol in de samenleving.

Migrant wordt middenklasse
Veel asielzoekers zullen hier minstens tijdelijk 

blijven. Hoe kunnen we ze het best integreren? En wat 
kunnen we leren van de manier waarop vorige generaties 
migranten zich hebben geïntegreerd?
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Bezorg je gegevens aan:
Magazine Durf Denken,  
p/a afdeling Communicatie, Het Pand, 
Onderbergen 1,  
9000 Gent.
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0 personeelslid aan de UGent

0 student aan de UGent

0  alumnus van de UGent 
(vereniging:  )

0 geen van bovenstaande
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(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!
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Poes Nelleke in goede handen
Mensen met een laag inkomen kunnen hun 

kleine huisdieren vrijwel gratis laten verzorgen in het sociaal 
dispensarium Prins Laurent. Pas afgestudeerde dierenartsen 
en laatstejaarsstudenten van de faculteit Diergeneeskunde 
ontfermen zich erover.
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p café, voor de tv, in de sociale media – als 
het over integratie gaat, laait de discussie 
wel eens hoog op. Aan meningen geen 
gebrek. We legden vaak gehoorde opinies 

voor aan drie onderzoekers die met het thema 
bezig zijn: Bart Van de Putte, Pieter-Paul Verhaeghe 
en Emilien Dupont (vakgroep Sociologie).
 

‘De integratie van Turken en Marokkanen 
heeft vijftig jaar geduurd, met Syriërs 
en Irakezen zal het niet anders zijn.’

Professor Bart Van de Putte: ‘Het gemakkelijke 
antwoord is: we zullen elkaar over 50 jaar nog eens 
spreken (lacht). Nu, 50 jaar is eigenlijk niet extreem 
lang. Amerikaans onderzoek heeft uitgewezen 
dat een integratieproces verschillende generaties 
kan duren.
 
Veel hangt af van de achtergrondkenmerken. De 
mensen die hier in de jaren 1960 aankwamen, 
waren laagopgeleid, spraken de taal niet, kenden 
onze cultuur niet en gingen werken in sectoren 
die achteraf bekeken ten dode opgeschreven 
waren. Dan weet je dat het lang zal duren. Arabs 
in de VS, daarentegen, zijn vaak hoogopgeleid 
en steunen op netwerken die niet al te groot zijn, 

Aan het woord
Emilien Dupont 

(vakgroep Sociologie), werkt aan een 

doctoraat over partnermigratie

Professor Bart Van de Putte 
(vakgroep Sociologie)

Pieter-Paul Verhaeghe 
(vakgroep Sociologie),  

schreef samen met  

professor Van de Putte en  

Koen Van der Bracht het boek 

'Migrant zkt. toekomst' (2013)

OBelgië kreeg dit jaar fors meer 

asielzoekers over de vloer. Velen 

zullen hier minstens tijdelijk 

blijven. Hoe kunnen we ze het 

best integreren? En kunnen we 

iets leren van de manier waarop 

vroegere generaties migranten zich 

hebben geïntegreerd?

Wat we kunnen leren  
uit 50 jaar integratie

WORDT MIDDENKLASSE
MIGRANT
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zodat de integratie niet wordt belemmerd. Hun 
integratieproces verloopt vaak heel wat vlotter.
 
Wat ik wil zeggen: het is niet omdat de nieuwe 
instroom uit het Midden-Oosten komt, dat 
we daarom per se pessimistisch moeten zijn. 
Veel hangt af van achterliggende sociaal-
economische factoren.’
 

‘ Allochtonen moeten zelf ook
inspanningen leveren om zich 
te integreren.’

Pieter-Paul Verhaeghe: ‘Dat is zo. Maar 
dat wil niet zeggen dat je als overheid niets 
moet doen. Sociale mobiliteit gaat niet vanzelf, 
ook niet bij de autochtone Belgen. Als je vader 
universitaire studies heeft gedaan, heb je 
80 procent kans dat je zelf aan de universiteit 
zult studeren. Anders is dat maar 30 procent.
 
Je moet een plan van aanpak hebben om de 
kansen op integratie te bevorderen. De over-
heid heeft daar een rol in te spelen, maar ook 
het middenveld. Zodat nieuwkomers de taal 
kunnen leren, netwerken kunnen opbouwen, 
zich aanvaard kunnen voelen en succesvol 
opleidingen kunnen volgen.

 
Nieuwkomers hebben vooral baat bij jobs waar-
voor je geen Belgisch diploma nodig hebt, maar 
waarin je wel kunt doorgroeien. Jammer genoeg 
zijn veel van die jobs de laatste 50 jaar verdwe-
nen: steeds meer bedrijven sluiten hun productie-
vestigingen of verhuizen ze naar het buitenland.’
 

‘Nieuwkomers blijven 
maar herhalen dat ze worden 
gediscrimineerd.’

Pieter-Paul Verhaeghe: ‘Ons onderzoek heeft 
uitgewezen dat discriminatie in sommige 
sectoren een reëel probleem blijft. Als je een 
huis wilt huren en je hebt een Arabische naam, 
word je in een derde van de gevallen zelfs niet 
uitgenodigd om de woning te komen bekij-
ken. Ook op de arbeidsmarkt is er duidelijk 
discriminatie. In de banksector is dat dan weer 
veel minder het geval, zo blijkt: daar krijg je 
net zo goed een hypothecaire lening als je 
 Mohammed heet.
 
Daarom pleiten we voor praktijktesten om ver-
moede discriminatie aan te tonen. De federale 
en de Vlaamse overheid zijn daar momenteel 
geen voorstander van, maar het middenveld 
staat ervoor open. Ook de koepel van vastgoed-
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Rem op integratie?
Emilien Dupont: 'Kiezen voor een partner 

uit het land van herkomst is niet per se 

kiezen tegen integratie.'

2
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makelaars is niet a priori tegen. Tenslotte kun 
je makelaars die discrimineren, beschouwen 
als een vorm van oneerlijke concurrentie met 
makelaars die dat niet doen. Voor alle duide-
lijkheid: die laatste zijn in de meerderheid.’
 
Bart Van de Putte: ‘Gaan die praktijktesten 
alles oplossen? Natuurlijk niet. Integratie is een 
complex probleem met vele facetten. Wel moet 
je zo veel mogelijk schakelaars in de goede 
richting proberen te zetten, en dit is er één van.’
 

‘Allochtonen zoeken hun huwelijks
partner in hun land van herkomst.  
Dat remt de integratie af.’

Emilien Dupont: ‘In 2000 was dat inderdaad 
in 70 procent van de huwelijken het geval. 
Maar nog vóór de strengere wet op de gezins-
hereniging in 2011 was dat aantal al gedaald 
tot 30 procent. Jonge Turken en Marokkanen 

zoeken hun partner steeds vaker hier in België, 
zij het meestal nog binnen de eigen gemeen-
schap. Het aantal gemengde huwelijken ligt 
laag, maar gaat wel in stijgende lijn.
 
Het is trouwens niet zo dat de ouders zo’n 
huwelijk arrangeren en hun kinderen zich daar 
blindelings in schikken. Ook als ze trouwen met 
iemand uit het land van herkomst, hebben ze 
er vaak al een band mee. Die partnerkeuze is 
niet per se een keuze tegen integratie. Het is 
natuurlijk wel zo dat de autochtone en pakweg 
de Turkse gemeenschap vaak in verschillende 
netwerken leven.
 
Wat wel duidelijk is: men is zich steeds meer be-
wust van de risico’s om te trouwen met iemand 
uit het land van herkomst. De echtscheidings-
graad in dergelijke huwelijken ligt een stuk 
hoger – dat geldt trouwens ook voor gemengde 

Discriminatie?
Pieter-Paul Verhaeghe: 'Het probleem blijft, zeker 

in de huursector en op de arbeidsmarkt.'

Traag proces. 
Professor Van de Putte: 'Onderzoek wijst uit dat een 

integratieproces verschillende generaties kan duren.'
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huwelijken. Je merkt dat zich de laatste jaren een men-
taliteitswijziging heeft voltrokken. De band met het land 
van herkomst blijft, de meeste mensen gaan er nog op 
vakantie, maar het echte leven speelt zich in België af.
 
Overigens is ook gezinshereniging op zichzelf niet 
negatief. Voor de mensen zelf is het uiteraard een 
enorm pluspunt dat ze hun gezin weer bij zich hebben. 
Maar ook onze economie kan er wel bij varen: geld dat 
anders naar het gezin in het land van herkomst wordt 
gestuurd, vloeit nu naar de lokale economie.’
 

‘ Vluchtelingen die hier nu
aankomen, zullen hier ook 
blijven.’

Pieter-Paul Verhaeghe: ‘Dat hoeft niet zo te zijn. Bij 
de uitbreiding van de Europese Unie met de vroegere 
Oostbloklanden in 2004-2007 dachten ook veel mensen 
dat Polen, Bulgaren en Slovaken massaal naar België 
zouden trekken. Die golf is er nauwelijks gekomen en wie 
hier komt, blijft vaak maar heel tijdelijk. De Polen zijn de 
kampioenen van de detachering, met een gemiddelde 
verblijfsduur van vier maanden. Als de oorlog in Syrië 
eindelijk voorbij zal zijn, is het goed mogelijk dat heel wat 
Syriërs terugkeren. Misschien niet massaal, maar toch.’
 
Emilien Dupont: ‘Dan wordt het beleid van gesloten 
grenzen zelfs contraproductief. Als de grenzen dicht-
gaan, zul je als migrant wel twee keer nadenken voor je 
teruggaat naar je land van herkomst. Je weet immers 
dat je Europa niet meer binnenkomt. Zijn de grenzen 
open, dan hoef je je daar geen zorgen om te maken. 
Open grenzen zouden de tijdelijke migratie dus kunnen 
bevorderen.’
 
Pieter-Paul Verhaeghe: ‘Vergelijk het met de mensen 
die aan het begin van de twintigste eeuw met de Red 
Star naar de VS reisden om er werk te zoeken. Toen het 
daar slechter ging, is een derde teruggekeerd. Omdat 
ze wisten dat de grenzen open waren: ze konden op elk 
moment terug.’
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Wat bedoelen we eigenlijk met integratie? 
Wanneer noemen we een groep mensen ge-
integreerd? Sociologen gebruiken vier termen 
om aan te geven in welke mate mensen zich 
verbonden voelen met de eigen groep en met 
de rest van de maatschappij.
 
•  Marginalisatie betekent dat je je afsluit 

van zowel je eigen groep als de rest van de 
samenleving.

 
•  Segregatie betekent dat je alleen je eigen 

groep belangrijk vindt: als Vlaming in 
Canada zoek je alleen contact met andere 
Vlamingen.

 
•  Assimilatie betekent dat je niet je eigen 

groep, maar de rest van de maatschappij be-
langrijk vindt: als Vlaming in Canada doe je 
er alles aan om je Vlaamse roots te vergeten.

 
•  Integratie betekent dat je je eigen groep 

belangrijk vindt, maar ook de rest van de 
samenleving. Bijvoorbeeld: je bent van 
Turkse afkomst en moslim, maar je werkt in 
een Nederlandstalig bedrijf en supportert 
voor AA Gent. Of: je woont in Canada, hebt 
Vlaamse roots en spreekt Engels, maar via de 
satelliet volg je het nieuws uit België en kijk 
je steevast naar de Ronde van Vlaanderen.

Onderzoek toont aan die laatste groep het 
hoogste mentale welbevinden ervaart. 
Geïntegreerde mensen voelen zich vrij om hun 
roots te behouden, maar leggen ook genoeg 
contacten met de rest van de samenleving om 
er zich thuis te voelen. 

INTEGRATIE?

5
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‘ Het integratiebeleid  
is mislukt.’
Bart Van de Putte: ‘Vijf jaar geleden 

kenden we de nieuwe cijfers over huwelijksmi-
gratie nog niet en waren ook wij veeleer pes-
simistisch over het integratieproces. Maar nu 
merken we toch echt een duidelijke evolutie. 
Mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst 
trouwen minder met iemand uit het land van 
herkomst. Velen trekken weg uit de zogenaam-
de concentratiebuurten in de 19de-eeuwse 
gordel rond Gent. Ze verhuizen naar midden-
klassewijken in Wondelgem of Sint-Amands-
berg. Stilaan groeit er een nieuwe middenklas-
se – hoewel de sociaaleconomische kloof zeker 
nog niet gedicht is.
 
Het stoort me soms dat de media daar zo 
weinig oog voor hebben. De teneur is meestal 
dat het integratiebeleid faalt. Er zullen echt 

wel problemen zijn en mensen hebben waar-
schijnlijk hun redenen om die aan te kaarten.
Maar overdreven pessimisme is niet nodig: 
heel veel lukt wél. We maken een transitiepro-
ces mee, en in de geschiedenis van migratie 
en integratie is dat de normale gang van zaken. 
En dat zeggen we op basis van harde cijfers. 
Waar iemand woont of met wie hij trouwt, 
is geen subjectief gevoel van een of andere 
onderzoeker: het zijn feiten.

De cijfers tonen aan dat er onder de oppervlak-
te heel wat beweegt. En ja, er is radicalisering 
en er is een sociaaleconomische achterstand. 
Maar dat neemt niet weg dat een aanzienlijk 
deel van de migranten gematigd positief in het 
leven staat en zich sociaaleconomisch eman-
cipeert. Dat is geen reden om meteen hoera 
te gaan roepen, maar als je zo vaak de andere 
klok hoort, zou je dat bijna gaan doen.’

Optimisme.
Professor Van de Putte: 'Een groot deel 

van de migranten is bezig met een 

sociaaleconomische emancipatie.'
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WAT IS ER GAANDE OP:

TeamDerave @TeamDerave

Dr. Jacques Rogge stoft zijn biochemie af:  
waar zat weer die fructose1,6bifosfaat? 

#openingsportlab #ugent
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BOEIENDE TAALKWESTIES

Waarom klinkt Frans als een machinegeweer en 
Nederlands als morsecode? Hoe komt het dat wij 
vaak iets verkeerds verstaan? Kun je een taal ‘live’ 

zien veranderen? Als zulke vragen je boeien, dan is 
de lezingenreeks Discovering Linguistics/Linguistic 
Discoveries geknipt voor jou. De opleiding Taal- en 
Letterkunde: Twee Talen nodigt vanaf dit acade-

miejaar elk jaar zes gerenommeerde buitenlandse 
taalkundigen uit die allerlei spannende taalkwes-

ties aansnijden.

De lezingenreeks wordt gesteund door 
 Internationalisation@Home, het initiatief van 

de UGent om ook studenten die in Gent blijven 
internationaliseringservaringen aan te bieden. 
Op 7  december 2015 vindt de derde lezing van 
het lopende jaar plaats: Marc van Oostendorp 

(Universiteit Leiden, foto) komt praten over taal-
ritme en over het verschil tussen lettergreep- en 
klemtoontellende talen.  Kinderen zouden al heel 
jong – zelfs prenataal – leren tot welk type hun 

moedertaal behoort!

www.dlld.UGent.be

VOORTRAJECT: 
OOK VOOR VLUCHTELINGEN

Anderstalige nieuwkomers kunnen aan de UGent 
een voortraject hoger onderwijs volgen. Ook vluch-
telingen kunnen daar terecht. Zij zijn vaak al hoog-
geschoold, maar zien hun buitenlandse diploma’s 
niet altijd erkend. Velen zijn dan ook genoodzaakt 
om (opnieuw) te studeren in het hoger onderwijs. 

Dat is een hele uitdaging. Het voortraject helpt hen 
om een gepaste studiekeuze te maken en biedt hen 

een intensieve taalcursus Nederlands. Met enkele 
keuzemodules kunnen zij hun voorkennis opfrissen. 
In het tweede semester kunnen ze dan al daadwer-
kelijk vakken opnemen uit een opleiding naar keuze 

en examens afl eggen.
 

Het voortraject wordt gezamenlijk ingericht door 
de UGent, het Universitair Centrum voor Talenon-
derwijs en het Huis van het Nederlands Gent. Voor 
dat initiatief put de UGent uit het Fonds Kansrijke 

Studenten. Steun is welkom: BE26 3900 9658 0329 
(BIC: BBRUBEBB) met als mededeling Kansrijke 

studenten.
 

Info: beleidscel Diversiteit en Gender, 
Katrien De Bruyn, K.DeBruyn@UGent.be
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Community Service 
Learning

LEREN VAN 
ENGAGEMENT

Een geëngageerde 
universiteit
Professor Hilde Van Keer: 

̒ Maatschappelijk engagement is 

een van de kernthema's van ons 

onderwijsbeleid, naast onder meer 

duurzaamheid.’
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Sinds twee jaar heeft Community Service Learning 

(CSL) een vaste plaats in het curriculum van de 

UGent. De koppeling van theoretische kennis aan 

maatschappelijk engagement levert studenten 

praktijkervaring op – en het stimuleert hen om kri-

tisch na te denken over hun rol in de samenleving.

e werken eigenlijk in 
twee richtingen’, zegt 
professor Hilde Van 
Keer (vakgroep Onder-
wijskunde). ‘Bottom-up 
maken we lesgevers warm 
om CSL-initiatieven te 
ontwikkelen, top-down 
zetten we stappen om het 
begrip Community Service 

Learning institutioneel te verankeren. Nieuw is alvast dat 
maatschappelijk engagement nu ook in het competen-
tiemodel van de UGent werd opgenomen. Voortaan is het 
een van de kernthema's van ons onderwijsbeleid, naast 
onder meer duurzaamheid.’
 
Coaching en diversiteit
Een van de eerste resultaten van Community Service 
Learning aan de UGent was de creatie van het univer-
siteitsbrede keuzevak Coaching en diversiteit. Na een 
theoretische introductie nemen ouderejaars als mentor 
een of twee eerstejaarsstudenten uit een specifieke 
doelgroep onder hun hoede. Projectleider CSL Katrien 
De Bruyn: ‘De UGent was de eerste Vlaamse instelling 
die zo’n keuzevak had. In 2013 zijn we begonnen in vier 
pilootfaculteiten. Inmiddels zitten we aan acht. Volgend 
academiejaar komt de rest aan de beurt.’
 
Daarnaast varen in een aantal faculteiten een of meer 
opleidingsonderdelen onder CSL-vlag. Guillaume 
Tuytschaever, projectmedewerker CSL: ‘Daar hanteren 
we enkele vaste criteria voor. Er moeten academische, 

W
maatschappelijke en persoonlijke leerinhouden 
worden verworven. De opleiding moet inspelen 
op reële noden in een bepaalde gemeenschap, 
al dan niet in samenwerking met een sociale 
organisatie. En er moet sprake zijn van kritische 
reflectie. Het is dus niet zo dat alle vakken met 
een maatschappelijk georiënteerde stage auto-
matisch als CSL kunnen worden beschouwd.’
 
‘We willen extra voor CSL blijven sensibiliseren. 
Ongetwijfeld zijn er docenten die de principes 
van Community Service Learning al grotendeels 
toepassen, maar dat zelf niet eens weten. Do-
centen die met CSL aan de slag willen, vinden 
op onze webpagina inspirerende praktijkvoor-
beelden en een laagdrempelige CSL-tool.’
 
Leren van elkaar
Zopas ging het CSL-team van de UGent van start 
met een lerend netwerk van lesgevers. Professor 
Hilde Van Keer: ‘Verspreid over twintig maan-
den plannen we vijf sessies, elke keer rond een 
specifiek topic. We bekijken onder meer hoe je 
vlot een partnerschap met een maatschappelijk 
doel kunt opbouwen. Vaak is dat het grootste 
probleem, weten we uit ervaring. Door mensen 
met een heel diverse achtergrond samen te 
brengen, hopen we de samenwerking tussen 
disciplines en faculteiten aan te zwengelen. 
We reiken praktische tips en adviezen aan en 
nodigen telkens een expert uit. Onze volgende 
bijeenkomst vindt plaats in maart 2016. Wie dat 
wil, kan nog altijd instappen.'
 
De UGent zet ook mee de schouders onder 
 Europe Engage, een project van Erasmus+. 
Katrien De Bruyn: ‘Twaalf universiteiten uit even-
veel landen engageren zich om kennis rond CSL 
uit te wisselen. We willen van elkaar leren om 
deze onderwijsvorm nog krachtiger te maken.’
 
www.UGent.be/communityservicelearning
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‘Professor Sebastian Desmidt (faculteit Eco-
nomie en Bedrijfskunde) toont in zijn cursus 
Strategisch Management aan dat manage-
menttechnieken ook in een publieke en 
non-profit context perfect toepasbaar zijn. Na 
een theoretische omkadering van een vijftal 
lesdagen kregen we anderhalve maand de tijd 
om onze examenopdracht af te werken: een 
SWOT-analyse van een socialprofitorganisatie. 
Ik heb mijn pas verworven strategische com-
petenties toegepast op mijn eigen werkgever: 
Procura vzw, het kenniscentrum van beweging.
net voor de sociale economie en non-profit.
 
Ik ben vertrokken vanuit de dubbele doelstelling 
waar onze organisatie al een tijdje mee worstelt. 

Intern is het de ambitie om zelfbedruipend te 
worden door inkomsten te genereren uit onze 
dienstverlening. Extern willen we dan weer een 
brugfunctie vervullen tussen de non-profit en de 
consultancymarkt. De non-profit moet immers 
professionaliseren – rekenschap afleggen wordt 
meer en meer hét devies. 

Dat is meteen ook de grote reden waarom ik 
voor deze opleiding heb gekozen. Een klein 
jaar later zijn we volop de discussie over de 
toekomst van onze organisatie aan het voeren. 
Mijn SWOT-analyse die ik tijdens mijn opleiding 
als examenopdracht heb gemaakt, komt nu 
erg goed van pas: in de dagelijkse praktijk is er 
meestal geen tijd voor grondige reflectie.’

Renaat Vandevelde
postgraduaatsopleiding Social Profit  

en Publiek Management

‘Professionalisering  van de non-profit’
1
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‘In de derde bachelor moesten we voor het 
opleidingsonderdeel Cocreatie een gepersona-
liseerd hulpmiddel uitwerken op maat van een 
eindgebruiker met een specifieke functiebe-
perking. Dat deden we samen met studenten 
ergotherapie van Howest. Ik kreeg samen met 
Miguel Diaz en Sien Roose de opdracht om 
voor Heleen een Puzzelhulp te ontwerpen. Puz-
zelen is Heleens grote passie, maar door haar 
fysieke beperking kan ze haar vingers bijna niet 
sluiten. Puzzelstukjes op hun plaats leggen is 
voor haar een frustrerende bezigheid.
 
We zochten de oplossing in een omgebouwde 
aquariumpomp, die we niet lieten blazen maar 
zuigen. Verder kwamen er onder meer nog een 

robuust rietje, het kopstukje van een vacu-
umpen en een zuignapje aan te pas. De pomp 
zuigt het puzzelstukje op en een schakelaar 
sluit de stroom in de pomp tijdelijk af, zodat 
het puzzelstukje wordt losgelaten. Heleen kan 
nu probleemloos uren na elkaar puzzelen. 
Dat we haar leven zo een beetje beter hebben 
gemaakt, gaf ons heel veel voldoening. Tijdens 
het creatieproces gingen we vrijwel elke week 
bij haar langs om nieuwe oplossingen uit te 
proberen. Haar enthousiasme gaf me elke keer 
weer enorm veel zin om verder te zoeken. Deze 
oefening was voor mij een echte eye-opener, in 
meer dan één opzicht.’

designforeveryone.howest.be

Thomas Gruwez
student Master in de Industriële Wetenschappen,  

richting Industrieel Ontwerpen

‘De Puzzelhulp voor Heleen’
2
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‘In de eerste master staat bij ons het vak Maat-
schappij en Gezondheid van professor Luc De 
Visschere op het curriculum. Elke student moet 
een mondgezondheidsproject opzetten voor 
een maatschappelijk kwetsbare doelgroep. 
Toevallig had een organisatie voor personen 
met een verstandelijke beperking me net 
gevraagd of ik niks kon doen om de mondhy-
giëne van de bewoners te verbeteren. Eén en 
één is twee, en zo belandden mijn medestu-
dent Jannick en ik in vzw Zorgcentrum Maria 
Ter Engelen in Klerken, nabij Diksmuide. Na 
een verkennend gesprek onderzochten we de 
mondgezondheid bij een groep bewoners. Met 
een vragenlijst peilden we bij de zorgverleners 
naar hun kennis en attitude in verband met 

mondhygiëne. We reikten hun ook concrete 
tips aan. Hoe krijg je bijvoorbeeld de mensen 
zo ver dat je vlot hun tanden kunt poetsen?
 
Twee maanden later gingen we nog eens langs. 
Zowel bij de bewoners als bij de zorgverleners 
zagen we een duidelijke verbetering. Voor mij 
persoonlijk was het absoluut een verrijkende 
ervaring. De cursus Gezondheidspromotie 
uit onze bacheloropleiding bleek een stevige 
basis voor het werk in de praktijk – bijvoor-
beeld toen we met het economaat moesten 
overleggen over tandenborstels met een 
betere prijs-kwaliteitverhouding. Alleen al op 
dat punt hoop ik dat we een blijvend verschil 
hebben gemaakt.’

‘Mondhygiëne bij mensen met een verstandelijke beperking’‘Mondhygiëne bij mensen met een verstandelijke beperking’
Inès Phlypo

studente Master Tandheelkunde

3
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oor de crisis in Syrië werkte ik als voedings-
wetenschapper aan de universiteit van 
Deir ez-Zor. In 2010 moest ik mijn militaire 
dienstplicht vervullen. Die duurt normaal 

gezien één jaar, maar toen de revolutie uitbrak, werden 
we gedwongen in het leger te blijven en het regime te 
verdedigen. Ook als we daarvoor onschuldige burgers 
moesten doden. Toen mijn broer vermoord werd door 
de regering – hij werd er onterecht van beschuldigd de 
opstandelingen te steunen – zijn mijn moeder, mijn 
zus en haar gezin en ik gevlucht naar Turkije.
 
Daar, en later ook in Qatar, heb ik geprobeerd werk te vin-
den en een nieuw leven op te bouwen. Dat bleek niet evi-
dent. Via een vriend hoorde ik over Scholars at Risk, een 
internationale organisatie die vervolgde wetenschappers 
ondersteunt. Ik heb me kandidaat gesteld en kreeg de 
kans een jaar te werken als postdoctoraal onderzoe-
ker aan de UGent. In de vakgroep Voedselveiligheid en 

Voedselkwaliteit bestudeer ik op welke manier je van 
chocolade een functioneel voedingsmiddel kunt maken 
– door er bijvoorbeeld omega 3 aan toe te voegen.
 
Ik ben de UGent ontzettend dankbaar voor deze kans en de 
gastvrijheid – een deugd die ik zelf ook heel belangrijk vind. 
Als je carrière een paar jaar hee�  stilgestaan, krijg je die 
niet zomaar weer op gang. Waar ik hierna terechtkan, weet 
ik nog niet. Hopelijk kan ik mijn loopbaan voortzetten in 
België of in Frankrijk, waar ik mijn doctoraat heb behaald. 
Mijn droom is ooit naar Syrië terug te kunnen. Het leven 
hier is heel aangenaam en iedereen is vriendelijk voor mij, 
maar het blij�  ongeloofl ijk zwaar om alles te verliezen: je 
geboorteland, je werk, je broer, het contact met je familie. 
Ik kan alleen maar hopen dat de internationale machten 
snel een einde kunnen maken aan het bloedige confl ict.' 

Contactpersoon Scholars at Risk: Nancy Terryn, 
afdeling Onderzoekscoördinatie – Ontwikkelingssamenwerking

V

UNIVERSE

oor de crisis in Syrië werkte ik als voedings-
wetenschapper aan de universiteit van 

Voedselkwaliteit bestudeer ik op welke manier je van 
chocolade een functioneel voedingsmiddel kunt maken 

WETENSCHAPPER 
ONDER DAK

Dankzij Scholars at Risk kan Kassem AlSayed 

Mahmoud, een wetenschapper die uit Syrië is 

gevlucht, een jaar lang werken aan de UGent. 

Zo wil hij zijn carrière na een moeilijke 

periode weer op de rails krijgen.



Durf Denken liep een voormiddag mee in het 

sociaal dispensarium Prins Laurent. Sinds oktober 

2012 kunnen mensen met een laag inkomen 

daar vrijwel gratis terecht. Bij pas afgestudeerde 

dierenartsen en laatstejaarsstudenten van de faculteit 

Diergeneeskunde zijn hun kleine huisdieren in 

 goede handen.
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Het sociaal dierendispensarium van de UGent

e kern van het dispensarium 
aan de Dampoortstraat 39 in 
Gent wordt gevormd door negen 
pas afgestudeerde dierenart-
sen. Een jaar lang vervullen ze 
een roterend internship aan 
de vakgroep Geneeskunde en 
Klinische Biologie van de Kleine 
Huisdieren. ‘Om de beurt zijn wij 
twee weken van dienst’, vertelt 

Marie-Laure Kerschot. ‘De rest van de tijd werken we in 
de kliniek in Merelbeke die verbonden is aan de facul-
teit Diergeneeskunde. Die formule is prima om onze 
basis te verbreden. Sommigen van ons hopen hierna 
een eigen praktijk te kunnen opstarten, anderen willen 
zich verder specialiseren."

 
Actief meedenken
Marie-Laure deelt deze week de permanentie 
met Caro Huysmans en de studenten Marleen 
Petermann en Ward Noijen. Iedereen die in de 
derde master de optie gezelschapsdieren volgt, 
komt hier stage lopen. ‘Marleen en Ward zullen 
straks bij elke patiënt een volledig lichamelijk 
onderzoek uitvoeren’, zegt Marie-Laure. ‘Caro 
en ik superviseren en doen voor de zekerheid 
een extra check-up. Daarna stellen we de 
 diagnose en maken we het behandelplan op. 
De hele tijd stimuleren we de studenten om 
actief met ons mee te denken.’
 
Mensen die hier een dier willen laten verzor-
gen, moeten kunnen bewijzen dat ze effectief 
een laag inkomen hebben. De eerste bezoeker 
van vandaag, een oudere dame met een hond-
je, heeft pech: ze heeft niet alle nodige docu-
menten bij. Daardoor is Johnny meteen aan de 
beurt. Angel, zijn zes maanden oude Ameri-
kaanse bully, hinkt een beetje en moet sinds 
een paar dagen persen om te kunnen plassen. 
Marie-Laure verricht een aantal observaties 
die geen afwijkende resultaten opleveren. Ze 
trekt een handschoen aan voor een rectaal 
toucher: ‘Ik voel geen massa's die de blaas van 
Angel mechanisch zouden kunnen  hinderen. 

D

IN GOEDE
HANDEN
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Teek?
Zo te zien geen spoor van een 

teek bij Zita. Ward Noiijen en 

Marleen Petermann doen een 

grondige check-up.
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Heel waarschijnlijk heeft  ze een ontsteking.’ Met 
vereende krachten wordt Angel op haar rug gedraaid. 
Zonder risico is dat niet, merken we aan de handen van 
Ward. Ze zitten vol schrammen, een souvenir van een 
onwillige patiënt de vorige dag. Marie-Laure bestudeert 
aandachtig Angels linkervoorpoot: ‘Ik zie geen ingangs-
poort voor een vreemd voorwerp, alleen een rode ver-
hevenheid. Omdat het letsel al een week oud is, kunnen 
we niet uitsluiten dat er toch iets in haar poot is geraakt 
en dat de wonde intussen is dichtgegroeid. Ik zou haar 
graag nog eens op een rechte lijn zien lopen.’
 
Een voetbadje voor Angel
We gaan naar de stoep voor het gebouw. Johnny loopt 
met Angel een paar keer over en weer, tot Marie- Laure 
het genoeg vindt: ‘Ik ga een ontsmettingsmiddel voor-
schrijven. Daarmee kunt u haar vijf minuten lang een 
voetbadje geven.’ Caro legt Johnny uit hoe hij dat het 
best aan boord kan leggen: ‘Als ze moeilijk doet bij het 
voetbadje, kun je het product ook in een diepvrieszakje 
doen, het strak aanspannen rond de poot en stevig mas-
seren.’ Ook Angels nakende sterilisatie komt ter sprake: ‘Ik 
zou daar voor haar eigen welzijn niet te lang meer mee 
wachten. Met de chirurg en de anesthesist van Merelbeke 

DIERENARTS ÉN PSYCHOLOOG

De Stichting Prins Laurent opende achtereen-
volgens sociale dispensaria in Brussel, Seraing, 
Antwerpen, Hornu en Gent. Alles samen komen 
er maandelijks meer dan duizend dieren langs 

en hun aantal neemt toe. 

‘Het was een goede zaak dat onze vakgroep 
en de hele faculteit Diergeneeskunde mee de 
schouders onder dit initiatief konden zetten’, 
zegt professor Hilde de Rooster. ‘Al een hele 

tijd waren wij vragende partij om onze studen-
ten meer ervaring met eerstelijnszorg te laten 

opdoen. Beginnende dierenartsen kunnen in 
het dispensarium zelfstandig werken, maar 
bij de minste twijfel moeten ze de hulp van 

een expert inroepen. Extra onderzoeken staan 
we niet toe als ze niet strikt nodig zijn. We be-
handelen voor de meest waarschijnlijke kwaal 

en wachten af of de therapie werkt. Onze 
dierenartsen leren hier dat ze tegelijk ook 

psycholoog moeten zijn. De meeste bezoekers 
zijn enorm aan hun dier gehecht. Als het ziek 

is, brengt hen dat erg van streek. Daarom is dit 
dispensarium zo’n nuttige leerschool.’

‘In de loop van 2016 verhuizen we naar een 
grotere stek in het Vogelenzangpark, nabij 

het Rabot. Momenteel hebben we maar één 
consultatie- en operatieruimte, maar volgend 

jaar krijgen we extra armslag. Het zal dan 
bijvoorbeeld niet langer nodig zijn om dieren 

voor radiografi e en gasanesthesie naar Merel-
beke te brengen.’

professor 
Hilde de Rooster
vakgroep Geneeskunde 
en Klinische Biologie 
van de Kleine 
Huisdieren

Bezorgde 
blikken

Hondje Angel kijkt 

wat triest, maar bij 

dierenarts Marie-Laure 

Kerschot (midden) is hij 

in goede handen.

 

Foto rechts: 
Caro  Huysmans 

checkt het gebit van 

poes Nelleke.
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huisdieren. Pups moeten sowieso elke maand ont-
wormd worden. Ik zou meteen ook de andere honden 
een kuur laten volgen.’
 
Stomatitis?
Even uitblazen zit er niet in: daar is Elodie al. Het gaat 
niet zo best met haar tien jaar oude poes Nelleke: ze plast 
bloed en oogt al een hele tijd futloos. Nat voer verteert 
ze niet meer en als ze brokken probeert te eten, heeft ze 
zichtbaar pijn. Caro constateert dat de weinige tanden 
die ze nog heeft er niet bepaald gezond uitzien: ‘Over 
die hoektanden twijfel ik, maar die kiezen hebben een 
vuurrode rand. Als ze inderdaad stomatitis heeft, kunnen 
ze helaas niet blijven zitten. We gaan een foto nemen 
en vanmiddag overleggen we met de stomatoloog van 
de kliniek wat we kunnen doen. Een poes kan eigenlijk 
perfect zonder tanden leven, dus dat komt wel goed. En 
die blaasproblematiek pakken we ook aan.’ Marie-Laure 
maakt uit haar administratie op dat Nellekes vaccinaties 
niet meer up-to-date zijn: ‘Zodra ze zich weer wat beter 
voelt, brengen we dat meteen in orde.’ Nog even de chip 
inlezen en ook deze patiënt mag weer naar huis.
 
www.dierendispensarium.UGent.be

bekijken we wanneer we ingreep kunnen inplan-
nen. En als het plasprobleem aanhoudt, komt u 
volgende week maar eens terug.'
 
Ward doet intussen de intake van de volgende 
cliënt. Philippe denkt dat Zita – een vermoe-
delijke kruising van een Jack Russell en een 
beagle – wel eens een teek in haar poot zou 
kunnen hebben. Caro merkt aan haar rech-
tervoorpoot hooguit een kaal plekje: ‘Er is een 
kleine lokale zwelling, maar het kan ook om 
een ontstoken haarfollikel gaan. Mag ik haar 
poot wat bijscheren?’ De huid ziet er volstrekt 
normaal uit. ‘Houd het goed in de gaten. Als het 
erger wordt, zullen we haar moeten prikken. 
Marleen en Ward gaan nu even na of ze voor de 
rest wel helemaal gezond is."
 
Philippe vertelt intussen dat hij sinds kort een 
derde hond heeft, Boy. Caro zegt hem dat het 
dispensarium maximaal twee dieren per gezin 
mag behandelen: ‘Een goede raad: ga met Boy 
zo snel mogelijk naar een dierenarts. Hij vormt 
namelijk een verhoogd risico voor alle andere 
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IN HARMONIE
Continuo, het nieuwe 

 alumni- en personeels-
orkest van de UGent

Het studentenorkest van de UGent 

waren ze ontgroeid. Daarom besloten 

enkele bevriende alumni met een 

groot hart voor muziek hun eigen 

orkest op te richten: Continuo.

Van wie kwam het idee?
Kevin Hendrickx (dirigent): Met een groepje 
oud-leden van het GUSO (Gents Universitair 
Symfonisch Orkest, red) zaten we op café. We 

waren het erover eens dat we het studentenorkest wat 
ontgroeid waren – we hebben intussen allemaal een 
baan – maar we misten het samen musiceren ontzet-
tend. Waarom niet zelf een nieuw orkest oprichten, 
dachten we.'

Zyncke Lipkens (voorzitter en concertmeester): 
'Heel belangrijk: we moesten het orkest kunnen 
combineren met een voltijdse baan. We repeteren 
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daarom op vrijdagavond en werken met een 
vast repertoire. Als je eens een repetitie moet 
overslaan, hoeft  dat geen ramp te zijn. Al is 
het natuurlijk wel de bedoeling dat iedereen 
zich volop engageert.'
 
Een orkest opstarten, hoe doe je dat?
Kevin Hendrickx: 'Je hebt twee mogelijkhe-
den. Ofwel nodig je iedereen meteen uit voor 
een groot orkest dat nog niet bestaat, maar 
dan zit je met een veel onbekende factoren 
en wordt het moeilijk de juiste muziekstukken 
te kiezen. Ofwel begin je met een kleine groep 
bekenden en probeer je samen enige reputa-
tie op te bouwen om dan later uit te groeien 
tot symfonisch orkest. De tweede mogelijk-
heid leek ons de meest logische.'

Zyncke Lipkens: 'Bescheiden beginnen is ook 
praktischer. De meeste bestuursleden van 
Continuo hebben ervaring als bestuurslid bij 
het GUSO. We weten hoeveel werk het vraagt 
om een symfonisch orkest van 60 of 70 men-
sen te leiden. Momenteel is dat voor ons niet 
haalbaar. We moeten eerst heel wat logistieke 
problemen uitklaren en een paar kinderziek-
tes overwinnen.'

Kevin Hendrickx: 'Kortom: we besloten een 
kamerorkest van 25 tot 30 mensen samen te 
stellen. Zodra de knoop was doorgehakt, heb-
ben we aangeklopt bij bevriende oud-leden 
van het GUSO.'
 
Anne en Tine, jullie kregen allebei 
een uitnodiging om lid te worden. 
Wat was jullie reactie?
Anne Claeys (tweede viool): 'Yes, dacht ik, 
toen ik het mailtje zag. Ik heb maar een jaar 

in het GUSO gespeeld, maar het was echt met spijt in 
het hart dat ik eruit ben gestapt. Continuo leek me 
een unieke kans om weer regelmatig te musiceren 
met mensen die ik ken, in een vertrouwde omgeving. 
Ik oefende thuis wel eens met mijn broer en zussen, 
maar een orkest geeft  toch nog een heel ander gevoel. 
Je werkt met een hele groep mensen keihard samen 
aan een mooi resultaat. De lat ligt bij Continuo vrij 
hoog. Dat apprecieer ik wel, want dat maakt het nog 
uitdagender en stimulerender.'

Tine Duthoit (hoorn): 'Ik was ook  superenthousiast 
– zoals de meesten, vermoed ik. De unieke sfeer van 
het GUSO hoopte ik bij Continuo terug te vinden. 
Samen musiceren schept een heel sterke band. Ik 
hou ook heel veel van het symfonische repertoire. Als 
 niet- professionele muzikant krijg je niet zo snel de 
kans om die muziek te spelen.'
 
Vallen de wekelijkse repetities goed 
te combineren met jullie job?
Anne Claeys: 'Ik woon in Antwerpen en werk er als 
beleidsmedewerker van Amnesty International. 

MADE 
@UGent

MADE 
@UGent

Kevin Hendrickx
° 1991, 
Chemie (2013)

Anne Claeys
° 1990, 
Taal- en Letterkunde (2012)
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MADE 
@UGent

 Repeteren in Gent is voor mij de gelegenheid 
om nog eens af te spreken met mijn Gentse 
vrienden of langs te gaan bij mijn ouders.'

Tine Duthoit: ‘Mijn job valt perfect te combi-
neren met de repetities: ik ben laborante in 
Gentbrugge. Maar ik speel ook in een ander 
orkest op vrijdagavond. Ik wissel de repetities 
dus af. Voor hoorn is dat niet zo'n probleem 
– zolang de concerten niet samenvallen 
natuurlijk.'

Kevin Hendrickx: Net als Zyncke doctoreer ik 
aan de UGent. Zyncke werkt aan de faculteit 
Diergeneeskunde, ik ben verbonden aan de 
vakgroepen Anorganische en Fysische Chemie 
en Toegepaste Fysica. Een doctoraat is uiter-
aard een meer dan voltijdse bezigheid, maar 
het voordeel is dat de werkuren fl exibeler zijn, 

MADE 
@UGent

Zyncke Lipkens
° 1990, 
Diergeneeskunde (2014)

Tine Duthoit
° 1990, Biochemie en 
Biotechnologie (2013)

zolang je het werk maar af krijgt. Het opstarten 
van het orkest heeft  ons wel al heel drukke 
semesters opgeleverd.'  
 
Waar staat de naam Continuo voor?
Zyncke Lipkens: 'Die naam hebben we be-
dacht tijdens een brainstormsessie. Aanvan-
kelijk wilden we ons het Gents Universitair 
Alumni- en Personeels Orkest noemen. Afge-
kort leverde dat GUAPO op, maar dat vonden 
we niet zo mooi klinken. Door veel Oost- en 
West-Vlamingen zou de naam bovendien als 
Huapo worden uitgesproken (lacht). Heel wat 
andere suggesties vielen af omdat de namen 
al in gebruik waren.'

Kevin Hendrickx: Toen viel ons oog op het 
televisiescherm. De hele avond hadden we via 
de tv naar Klara geluisterd, en op het scherm 



27

CONTINUO LIVE
Wil je Continuo graag live aan het werk 
zien? Op 23 januari 2016 om 20 uur geeft 
het orkest een concert in de Aula van 
de UGent, Voldersstraat 9, 9000 Gent. 

Meer info: Zyncke.Lipkens@UGent.be. Daar kun je 
ook terecht als je lid wilt worden van Continuo.

stond in grote letters: Continuo. Die naam 
vat perfect samen wat we met het orkest 
beogen. Na onze studies willen we namelijk 
de muziektraditie continueren die we tijdens 
ons studentenleven hebben opgestart. We 
willen ook de band met de universiteit, onze 
alma mater, voortzetten. Een band die we heel 
sterk aanvoelen.'

Zyncke Lipkens: 'We zijn er best trots op dat 
de UGent ons logistieke steun verleent. Zon-
der die steun zou ons project trouwens niet 
levensvatbaar zijn - een groot budget hebben 
we niet.'
 
Wat ambiëren jullie met Continuo?
Zyncke Lipkens: ‘Momenteel werken we als 
kamerorkest naar ons eerste concert toe, in 
januari. Daarna kunnen we Continuo stilaan 

 uitbreiden naar een symfonisch orkest. Ieder-
een die een band heeft met de UGent zal wel-
kom zijn, van oud-studenten en administratief 
en technisch personeel tot de professoren. 
Alleen studenten kunnen we niet toelaten. Zij 
vinden hun gading in het GUSO en de andere 
universitaire ensembles.'

Kevin Hendrickx: 'Voorlopig is het repertoire 
vrij klassiek: momenteel staan Beethoven en 
Haydn op het programma. We willen ook graag 
met solisten werken die op een of andere 
manier gelinkt zijn aan de UGent.'

Zyncke Lipkens: 'Continuo is nog maar pas 
begonnen, maar we merken dat we in korte 
tijd al een enorme vooruitgang hebben ge-
boekt. Het is fantastisch om zoiets moois te 
zien ontstaan.'
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Cédric Velghe
vakgroep 

Personeelsbeleid, 
Arbeids- en 

Organisatiepsychologie 
en oprichter UGent 

spin-off The VIGOR Unit

De ruis en het signaal

In het digitale tijdperk krijgen we moeiteloos 
toegang tot massa’s data die we met veel 
rekenkracht kunnen analyseren. Zo verzamelt 
People Analytics allerlei – meestal kwantitatie-
ve – gegevens over personeelsbeleid: evalua-
ties, absenteïsme, verloning, productiviteit enz. 
Daaruit worden dan voorspellingen gedistil-
leerd die beslissingen ondersteunen of zelfs 
automatiseren: wie wordt een goede chef, wie 
verdient opslag, wie heeft  vorming nodig ...
 
Dat we meer data dan ooit kunnen vergaren 
en daaruit rigoureus de nuttige informatie 
kunnen fi lteren, is een goede zaak. Eenvou-
dig is dat niet. Veel data zijn onzuiver, en 
de interpretaties zijn dat bijgevolg ook. Als 
massa’s data beschikbaar komen, dreigt de 
ruis het signaal – de nuttige informatie – te 

 overheersen. Veel zelfverklaarde data scien-
tists hebben weinig statistische achtergrond 
en hanteren geen kritische methodologie. 
Stel: je ziet een correlatie tussen het aantal 
liters koffi  e dat een afdeling drinkt en het 
verloop van het personeel. Misschien werken 
de mensen er te hard, misschien vergaderen 
ze vaker, misschien is de koffi  e er gewoon 
beter. Elke interpretatie moet je kritisch 
afwegen tegen alternatieve hypothesen. Over 
de meeste vragen die People Analytics wil 
beantwoorden, bestaat al decennialang we-
tenschappelijk onderzoek. Het is effi  ciënter 
om op die solide kennis voort te bouwen. 
Dan benader je de big data die je verzamelt 
vanuit kritisch getoetste hypothesen en 
vergroot je de kans dat je uit de massa ruis 
de signalen kunt fi lteren.

BIG DATA 
OF BUIKGEVOEL?

U
DENKT?

Straks bepalen big data en  algoritmes wie een bedrijf aanwerft en wie promotie maakt. 
Beter dan de intuïtie van de manager?
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Professor Dries Benoit
vakgroep Marketing, 

Data Analytics Cluster

De digitalisering genereert gigantische 
hoeveelheden data – over consumenten, 
verkeersgebruikers, patiënten, noem maar 
op – die we met performante technieken en 
modellen kunnen ontginnen. Die data wor-
den gebruikt om voorspellingen te maken, 
mogelijke effi  ciëntiewinsten op te sporen 
en zo beslissingen beter te ondersteunen. 
Zo ontdek je bijvoorbeeld patronen die je 
buikgevoel tegenspreken en toch blijken te 
kloppen. Big data nemen nu al veel routine-
beslissingen uit handen – bedrijven kunnen 
bijvoorbeeld hun internetadvertenties 
automatiseren. Zo kun jij je concentreren 
op interessantere taken en wordt je werk 
boeiender.
 
Op korte termijn zullen nooit alle beslissin-
gen data driven en geautomatiseerd worden. 

De subjectieve, maar door ervaring gevoe-
de intuïtie van experts is te belangrijk om 
overboord te gooien. Big Data en buikgevoel 
kunnen elkaar versterken. Je moet de kennis 
en intuïtie van experts aanboren om betere 
datamining-modellen te bouwen en de 
resultaten kritisch te interpreteren en toe 
te passen. Een voorbeeld: als je beslissin-
gen ondersteunt met Big Data ga je ervan 
uit dat patronen uit het verleden ook in 
de toekomst zullen gelden. Dat hoeft  niet 
altijd zo te zijn. Kritische en ervaren experts 
spitten zulke verborgen aannames boven 
en houden ze tegen het licht. Daarom wordt 
information fusion steeds vaker gebruikt: 
modellen die informatie uit verschillende 
bronnen – objectieve data en subjectieve 
ervaring – integreren om beslissingen beter 
te ondersteunen.

Data en intuïtie integreren

Katty Geltmeyer
Persoonlijk denk ik, dat als een manager 
niet meer de moeite neemt om z’n mensen 

te leren kennen en na te gaan wie waar goed in is, hij of 
zij werknemers puur wiskundig gaat benaderen en soms 
mensen functies geeft die ze niet aankunnen of waar ze 
niet in renderen. Mensenkennis en observeren lijken me 
zeker methodes die nuttig zijn, al dan niet aangevuld 
met big data om objectiever te zijn. Maar louter big data 
inzetten, ... nee, dat lijkt me niet zo’n goed idee.
2 november om 2:56

Frederic Van Hauwaert
In feite zou de ideale manier een 
combinatie van beide zijn, een gulden 

middenweg als het ware: laat ‘big data’ toe een degelijke 
voorselectie te maken, maar ga daarna toch vooral op 
je buikgevoel af, want enkel zo selecteer je mensen, 
niet enkel een mooie cv of een gunstige score. Als we er 
niet meer in slagen om ons als mens een degelijk beeld 
te vormen van de persoon die voor ons zit, dan zal een 
machine dat zeker niet kunnen.
3 november om 17:00

U denkt ook op facebook. Een greep uit de reacties:
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QUOTE

Lees meer over Community Service Learning op p. 14

DURF DENKEN

WAT MAAK JE MET EEN 
AQUARIUMPOMP, EEN RIETJE, 

EEN VACUÜMPEN , EEN ZUIGNAP 
EN EEN FLINKE DOSIS

CREATIVITEIT?
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DIE DURVEN DENKEN

150 keer meer folaten
Onderzoekers van het Laboratorium voor 

Functionele Plantenbiologie (vakgroep 
Fysiologie) ontwikkelden een rijstkorrel 

met 150 keer meer folaten die bij opslag 
ook bewaard blijven.

Professor Dominique Van Der Straeten: ‘Folaten 
(vitamine B9) vind je onder meer in bladgroenten 
en peulvruchten. Zwangere vrouwen hebben 600 
microgram per dag nodig, anders ontwikkelt de 
neurale buis – voorloper van het ruggenmerg – 
zich in het embryo gebrekkig. Gekookte witte rijst 
hee�  een laag folaatgehalte: 5 microgram per 
100 gram. In ontwikkelingslanden komt spina 
bifi da (open rug, nvdr) daarom veel vaker voor. 
Sinds 2007 ontwikkelen we prototypes van rijst-
soorten met extra folaten, maar omdat dat zeer 
onstabiele moleculen zijn, gaat na een half jaar 
bewaring de hel�  verloren – en rijst wordt typisch 
bewaard tot de volgende oogst.’

 
Dieter Blancquaert: ‘Om de folaatgehaltes stabiel 
te houden, hebben we twee strategieën gebruikt. We 
hebben de folaten omkapseld met een folaatbindend 
eiwit dat ook in koemelk folaten beschermt tegen 
a� raak. Een synthetisch gen dat op dat eiwit geba-
seerd is, brachten we in de rijstkorrel tot expressie. 
Daarnaast hebben we de staart van de folaatmolecule 
verlengd, zodat ze beter in de cel blij� .’
 
Dominique Van Der Straeten: ‘We willen de gewijzig-
de kenmerken nu inkruisen in culinair interessante 
rijstvariëteiten. En we werken aan multibiofortifi ca-
tie: naast folaten zullen we ook andere vitamines en 
extra ijzer in de korrel brengen.’

ook bewaard blijven.

VITAMINE B9 VOOR 
ONTWIKKELINGSLANDEN
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Blader terug voor de vraag …

N


