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VTK

W issel

van wacht

Het contrast kan bijna niet groter zijn: een grote reus tegenover een tenger
ventje. Maar schijn bedriegt, want beide heren hebben veel gemeen: architect in
spe, een groot hart voor de vriendin en een onuitputtelijke bron aan inzet voor
VTK.

Ik ontmoet Lukas en Arno voor dit
interview in het Salonneke van VTK. Al
is het voorlopig enkel met Lukas te doen.
Arno is net terug van een zwaar weekend.
Na een kort klopje op de deur zit hij enkele
minuten later met postmodernistisch
kleurenpalet onder zijn ogen klaar om z’n
eerste interview te geven.
Arno zeg eens wie je bent, stel jezelf
eens voor
Ik ben Arno Bossaert, ik ben eerste
master student ingenieur Architect optie
bouwtechnisch ontwerp. Voor de rest ben
ik goedlachs, joviaal…
(Lukas lacht)
Sympathiek, maar ook heel zelfbewust.
Kortom:
Arno: Heel bescheiden
(gelach)
Ok fantastisch, dat kan niet meer
stuk. Kan je iets vertellen over de
ploeg die kandidaat is?
We zijn al bezig sinds vorig semester met
het opstarten van een nieuwe ploeg, waar
heel veel geangageerde mensen bijzitten.
Die ploeg verenigt zich onder de naam
“There ar’no limits”, want we gaan alle
limieten aftasten om VTK nog hoger te
tillen. In zoverre dat nog mogelijk is na
het jaar van Lukas natuurlijk.
Vallen er nog veel dingen te
verbeteren? Zijn er dingen waarvan
je graag volgend jaar je werk van
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wil maken?
Ik hoop heel veel leden engagement
te laten opnemen. Ik kom zelf uit een
jaarwerkingsverleden, waar we veel
activiteten organiseerden voor en door
studenten. Ik vond dat fenomenaal. Ik
hoop dat er volgend jaar nog meer van
dat soort initiatieven kunnen gebeuren
met de ondersteuning van VTK. Ik
hoop wat engagement los te weken bij de
studenten om iets te organiseren voor de
medestudenten en zo de algemene sfeer
aan onze faculteit te verbeteren. Zonder
de eer daarvoor aan VTK te geven, want
het zijn uiteindelijk de jaarwerkingen die
het doen. Op die manier denk ik dat er
veel persoonlijkere activiteiten kunnen
georganiseerd worden dan wat VTK kan
doen, dichter bij hun studiegenoten, meer
ingespeeld per opleiding.
Wat wil je graag verbeteren aan
VTK zelf ?
Ik denk dat er binnen VTK nog altijd
heel hard gewerkt kan worden aan de
overdracht. We zijn daar nu al mee
bezig, maar toch merken we dat er nog
veel informatie verloren kan gaan tussen
twee werkingsjaren. Ik hoop, en dan kijk
ik heel lief naar Lukas (Lukas lacht), dat
hij ook z’n team kan engageren om samen
te komen en eens een goeie babbel te
houden met de nieuwe mensen.
Op het vlak van nieuwe activiteiten: we
weten dat dit jaar de laatste afrekening
was, dus we zijn volop bezig daar een meer
dan valabel alternatief voor te zoeken.

(Tegen Lukas) Over Lukas gesproken,
hoe maak je de balans op van het
voorbije jaar?
Lukas: Ik denk dat het het beste samen te
vatten is in het feit dat een jaar eigenlijk
te kort is. Vorig jaar hebben we een groot
aantal standpunten gemaakt en ik heb
gemerkt dat je eigenlijk tevreden mag zijn
als er enkele ervan voltooid geraken. Dat is
ergens een aanpassing, maar tegelijkertijd
heb ik ook gemerkt dat die standpunten
bijdragen aan een trage evolutie, een
mentaliteitswijziging. Dus het niet dat er
niets mee gebeurd.
Arno: ik heb dat ook gemerkt. Die
standpunten zijn vaak een eerste prikkel
van een idee, maar soms blijken die dan
later eigenlijk een meerjarenplan te zijn.
In dat opzicht moet je eigenlijk een aantal
jaren in VTK zitten om die evolutie te
zien.
Lukas: Ik denk dat de standpunten echt
dienen als punten waarin je visie zit, maar
die niet echt volledig kunnen uitgevoerd
worden. Ik denk bijvoorbeeld aan de
kippen aan het Theokot, dat zijn dingen
die heel lang duren. Waar algemene taken
in de weg komen te liggen.
Langs de andere kant: regelmatig komen
standpunten van vroeger de kop op steken
en worden die dan ook daadwerkelijk
uitgevoerd. Het duurt dus langer dan
dat je wil, al is dat jeugdig enthousiasme
zeer gezond. Het is een beetje een
frustratiepunt voor mij, maar ik hoop dat
de volgende ploeg er verder op bouwt.
Er zijn uiteraard dingen waar ik heel
tevreden over ben: de huisstijl bijvoorbeeld.
Ik vind het goed dat er eindelijk eens een
consequente manier van communiceren
is. Dit jaar is ook algemeen het besef
gekomen dat een concept of een stijl wel
degelijk een impact heeft en dat het wat
meer mag zijn dan ad hoc activiteiten.
Je kan uiteraard niet verwachten dat alles
gaat zoals je wil
Tegelijkertijd ben ik ook een aantal keer

aangenaam verrast geweest: bepaalde
mensen op de juiste plaats, op het juiste
moment kunnen een heel groot verschil
maken. Ik denk maar aan het filmpje over
de studentendoop (van Iedereen Beroemd
red.). Dat kwam op een moment dat de
doop in een slecht daglicht stond, maar
dat was enorm aangenaam om te doen.
Dat zijn dingen die je op voorhand niet
kan voorspellen, maar waar je wel enorm
veel voldoening uit haalt.
Even minder serieus: wat is het
vreemdste dat je in het voorbije
jaar is overkomen?
(Lukas lacht) Lucas Vanlaer, de vorige
praeses, had me ervoor gewaarschuwd,
maar het is waarheid gebleken. Hoe
lelijk je ook bent, voor sommige groepen
vrouwen ben je toch redelijk aantrekkelijk
in een belangrijke positie. Ik ben veel
naar buiten gekomen met m’n vriendin,
maar op de Beiaardcantus waren er twee
mensen die blijkbaar niet van het bestaan

“Ik ben enorm onder de indruk van de
toewijding van sommige mensen.”
van Nel wisten. Ze herkenden me als
praeses van VTK en suggereerden om
andere oorden op te zoeken met hen,
maar uiteindelijk heb ik toch vriendelijk
bedankt. Dat zijn dingen die je in het
dagelijkse leven niet tegenkomt denk ik.
Maar minder speciaal ook: ik ben enorm
onder de indruk van de toewijding van
sommige mensen. Soms hoef je maar een
idee terloops te laten vallen en kan het
zijn dat drie weken later iemand met een
volledig uitgewerkt idee komt.
Mijn zichtbaarheid is ook groter geweest
dan ik verwachtte. Het is logisch dat
je zichtbaar bent als praeses van een
studentenvereniging, maar ik had niet
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verwacht dat het zo veel ging zijn. Veel
mensen kennen me echt. Zelfs Beton (prof.
L. Vandewalle) herkende mij als praeses
van VTK en wou eerst even babbelen op
het mondelinge examen.
Arno: En heeft het geholpen?
Lukas: NEE, HET HEEFT MIJ NIET
GEHOLPEN BIJ BETON
(gelach)
Arno, waar kijk je eigenlijk het
meest naar uit?
Ik denk dat dat het verwelkomen van
de nieuwe garde studenten aan onze
faculteit is. Ik vond het zelf een fantastisch
moment, de eerste keer dat ik in contact
kwam met de studentenstad Leuven en
VTK. Ik ga me heel hard inzetten om
hun eerste dagen ook zo memorabel te
maken als in mijn geval.
Lukas: Inderdaad, de eerstejaars zijn de
mensen waar je heel veel bevestiging van
krijgt. Je doet er veel voor, maar het is je
minst vooringenomen publiek dat je zal
hebben. Ze vinden alles goed, de schaal
waar wij op werken kom je meestal niet
tegen voor het hoger onderwijs. Ze zijn
enorm dankbaar. Doorheen de jaren
worden ze wel wat knorriger (al moet je
dat er misschien niet inzetten). (gelach)
Heb
je
nog
persoonlijke
speerpunten voor komend jaar?
Ik ben nu de tweede praeses op rij die
architectuur studeert, dat is nog nooit
gebeurd. Ik wil daar ook van gebruik
maken. Er zijn tegenstellingen tussen
de algemene richting en de ingenieur
architecten, maar ik wil graag verder
bouwen aan een samenhangend geheel.
In de voorbije jaren is er al veel verbeterd,
maar ik hoop dat twee archiepraesessen
op rij nog meer wederzijds respect kunnen
loswrikken bij beide groepen. Dat kan
alleen maar goed zijn voor de studenten
en voor de faculteit.
Ik heb inderdaad het gevoel dat het
verbeterd is de laatste jaren.
Lukas: Dat is een van de dingen die
het meest extreem vond gedurende
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de afgelopen vijf jaar. Die relatie is
echt verbeterd, onder andere door
alle ingenieur-architecten die in het
praesidium gekomen zijn. Ik denk dat het
belangrijk is dat de twee richtingen elkaar
aanvaarden in hun verschillen. Ze zijn
niet hetzelfde doelpubliek, maar ik vind
dat het belangrijk is dat de twee entiteiten
met elkaar kunnen werken. Vroeger was
dat niet altijd het geval, maar ik heb echt
een positieve verandering gemerkt en ik
ben daar heel tevreden mee.
Arno: Ik ga niet helemaal akkoord met de
twee doelpublieken. Iedere student kan
vreugde halen uit een pintje en een goed
gesprek in een fakbar. Iedere student,
hetzij burgie of archie gaat graag uit.
Lukas: Ik moet misschien mijn uitspraak
nuanceren, maar ik blijf er aan
vasthouden. Het is inderdaad waar dat
ze dezelfde noden hebben, maar het is
vaak in de uitwerking dat het verschil
gemaakt wordt. Ik vind dat ook een van
de groeipunten van VTK: een betere
uitwerking van de activiteiten. Het mooie

“Vanaf je opstaat tot je gaat slapen, ben
je de praeses.”
grafisch werk is een eerste stap in die
richting, denk ik.
Arno: over dat onderscheid, ik vind dat
het niet gemaakt mag worden, VTK moet
activiteiten maken voor de studenten van
de faculteit Ingenieurswetenschappen.
Lukas: Daar gaan we naartoe, dat is het
doel, maar dat is niet altijd het geval
geweest. We komen van de situatie waarin
beide aparte doelgroepen waren. Ik denk
dat we nu op het omslagpunt zitten tussen
beide situaties.
Arno: eigenlijk is de benaming burgies en
archies achterhaald. Ik vind het jammer
dat die termen bestaan, want ze maken
een heel groot onderscheid tussen de twee
doelgroepen. Ze zorgen er voor dat van
in het begin een discrepantie gecreëerd
wordt tussen studenten aan onze faculteit.

Lukas: we zitten wel nog op het punt dat
als je de ‘burgerlijk ingenieurs’ zegt, dat
de architecten zich uitgesloten voelen. Ik
denk dat we stilaan naar een omschakeling
aan het gaan zijn. Misschien moeten we
een nieuwe term in het leven roepen?
Het is duidelijk waar er naartoe
gewerkt wordt. Nu het toch over
architecten gaat, jullie studeren
allebei architectuur. Hoe zou een
gezamenlijk ontwerp eruit zien?
Lukas en Arno lachen allebei hartelijk.
Lukas: Ik denk dat als wij twee samen een
ontwerp doen, dat er eigenlijk gewoon
niet aan gewerkt zal worden.
(gelach)
Arno:
Ik
denk
dat
alles
overgedimensioneerd zal moeten zijn,
alles zal afgestemd zijn op reuzen. (gelach)
Die jongen klaagt over elke deur waar hij
door moet!
Lukas: ik vrees voornamelijk dat er niets
in huis zal komen (pun intended). Mijn
grootste motivatie om te gaan ontwerpen,
is eigenlijk mijn teamgenoot. Ik wil die
niet teleurstellen! (lacht)
Arno, Lukas z’n grote fascinatie is
eten en alles wat er mee te maken
heeft. Wat is jouw fascinatie?
Lukas valt onmiddellijk in: Ik ben echt
gefascineerd door eten en door alles wat
erbij komt kijken. Artisanale bakkerijen
zijn echt een deel van mijn citytrips. Als
ik tijd heb, vind ik niets zo leuk als met
mijn mama naar de supermarkt te gaan.
(gelach) Een uitstap naar de makro is echt
subliem, dat fascineert mij echt. (gelach)
Arno: Ik denk niet dat mensen verwonderd
zijn over jouw fascinatie Lukas, maar bon.
Absurde humor is wel iets waar ik vaak
mee bezig ben. Ik doe veel inspiratie op bij

Wim Helsen en als ik iemand tegenkom
met dezelfde passie zijn we meestal een
paar uur kwijt door het aan elkaar rijven
van quotes uit zijn verschillende shows.
Met een vriend van mij had ik graag een
cartoonpagina begonnen, zeker iets om in
het oog te houden. We specialiseren ons
in zo’n humor dat mensen eerder lachen
uit medelijden. Ik kan wel al een creatie
geven, misschien voor onderaan het
artikel #Sluikreclame?

beleven aan democratische prijzen. Of
dat tussen of tijdens de lessen is, dat laat
ik in het midden. (gelach) lAA

Lukas, heb je nog enkele tips voor
Arno?
Lukas: (gecensureerde zin die hij niet zal
herhalen nvdr.)
(gelach)
Lukas: tips zijn heel moeilijk, je moet
eigenlijk echt op je buikgevoel afgaan.
Want ik kan zeggen hoe ik het aangepakt
heb, maar uiteindelijk moet je het
op je eigen manier doen. Probeer de
basiseigenschap te vinden die iedereen
verbindt, zodat je zoveel mogelijk mensen
kan aanspreken.
Wat ook niet te onderschatten is, is het
feit dat je op ieder moment de praeses
van VTK bent. Vanaf je opstaat tot je
gaat slapen, ben je de praeses. Er is geen
moment waarop je praeses-af bent. Je
moet altijd wat diplomatisch en rustig
zijn, want je bekleedt nog altijd een
voorbeeldrol.
Een laatste tip: probeer met het slaaptekort
om te gaan, want er zijn enorm veel
activiteiten waar je naartoe moet gaan.
Maar daar is precies nog wat werk aan de
winkel! (gelach)
Tot slot: wat kunnen we verwachten
op de kiesweek?
Op 2, 3 en 4 mei is een zonovergoten
Alma-3 terrein het decor voor de
kiesweek. Iedereen kan vanalles komen
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Onderwijs

D epartementen
Iedereen heeft waarschijnlijk al gehoord van een departement, of kennen zelfs
enkelen bij naam. Maar wat zijn die departementen nu juist? En wat hebben
studenten er mee te maken?

Kort en bondig: niets. Departementen
zijn verantwoordelijk voor onderzoek.
Het onderwijs wordt verzorgd door
de faculteit (in ons geval de faculteit
Ingenieurswetenschappen) en door de
POC van de opleiding. De proffen die aan
onze faculteit lesgeven doen natuurlijk
ook onderzoek... aan een departement.

Thermal & Fluids Engineering onder
leiding van professor Tine Baelmans.
Het departement verzorgt het personeelsen financieel beleid en zorgt voor alle
materiële zaken zoals kantoren en labo’s
zodat haar onderzoeksgroepen goed
kunnen werken.

nu Maar als departementen
niets te maken hebben
met onderwijs, hoe komt
Omdat Ingenieurswetenschappen zo’n
breed domein is, is het onderzoek verdeeld het dan dat wij er als
onder zeven departementen: Architectuur, studenten toch zo veel
Bouwkunde, Computerwetenschappen,
van horen?
Chemische Ingenieurstechnieken, ESAT
Maar hoe
precies?

zit

het

(Elektrotechniek), Materiaalkunde en
Werktuigkunde. Omdat dat zeer brede
domeinen zijn, is een departement
onderverdeeld in onderzoeksafdelingen,
die op hun beurt bestaan uit verschillende
onderzoeksgroepen. Zulke onderzoeksgroepen worden gevormd door een
aantal doctoraatsstudenten, postdocs en
één of meer professor(en). Een voorbeeld:
aan het departement Werktuigkunde is
er de afdeling Toegepaste Mechanica
en Energieconversie (TME), met daarin
onder andere de onderzoeksgroep
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Ten eerste levert het departement
personeel: de proffen en assistenten die onze
vakken geven. Het departement beslist vrij
autonoom (hoewel het faculteitsbestuur
officieel haar goedkeuring moet geven)
welke prof welk vak geeft en eventueel
welke assistenten. Voor elk vak dat een
prof van een departement geeft krijgt
dat departement geld om de proffen en
assistenten te betalen. De hoeveelheid geld
is afhankelijk van het aantal studiepunten
en het studentenaantal van dat vak. In
de algemene bachelor zorgt dit soms

De departementen
Architectuur

Bouwkunde

Computerwetensch.

Chemische
Ingenieurs
technieken

ESAT

Materiaalkunde

Werktuigkunde

Architectuur

Bouwkunde

Computer-

Elektrotechniek

Materiaalkunde

Werktuigkunde

Geotechniek &
Mijnbouwkunde (BA)

Wetenschappen

Chemische
Technologie

Energie

Nano

Energie

VLITS

WIT

Nano

BMT

Biomedische
Technologie

VLITS

WIT

voor moeilijkheden als er studiepunten
verschoven worden tussen vakken: een
departement kan immers geld verliezen,
wat ze niet fijn vinden.
Ten tweede ‘verzorgt’ een departement
een of
meer opleidingen. Het
departement
staat
in
voor
de
administratie van die opleiding en
levert (een deel van) de proffen. Er zijn
opleidingen die aan één departement
vasthangen
(zoals
Werktuigkunde,
Computerwetenschappen,
…)
en
die volledig door dat gelijknamig
departement georganiseerd worden.
Er zijn daarnaast de zogenaamde
‘interdepartementale
masters’
zoals
bijvoorbeeld Energie (WTK & ESAT)
of Wiskundige Ingenieurstechnieken
(CW & ESAT). Die laatste vallen onder
twee departementen die beide proffen
en assistenten leveren voor de opleiding,
maar waarvan meestal één van de twee

instaat voor de administratie. Vraag dus
nooit aan welk departement iemand
studeert, dat kan er immers meer dan één
zijn. De zin ‘ik doe ESAT’ kan slaan op
één van de tien verschillende opleidingen
van het Departement Elektrotechniek.

Hebben studenten iets
te zeggen binnen hun
departement?
Zeer zeker! Elk departement heeft
een departementsraad (een beetje te
vergelijken met het parlement) en een
departementsbestuur (‘de regering’). In elke
departementsraad hebben de studenten
10% van de stemmen en één student
hiervan zetelt in het departementsbestuur.
Wie dit juist is, kan je vinden op de
website van VTK (onder Onderwijs ->
studentenvertegenwoordigers). Meestal
kunnen zij je helpen met de meer praktische

zaken, bijvoorbeeld een printer die altijd
kapot is of te weinig computerlokalen.
Achter de schermen hebben zij ook een
zeg in o.a. de vacatures voor proffen en
de infrastructuur van het departement. Je
kan voor al deze problemen natuurlijk ook
altijd je POC’ers aanspreken, zij zorgen
ervoor dat jouw opmerkingen bij de juiste
persoon terechtkomen.
Elk departement wordt geleid door een
departementsvoorzitter, die verkozen
wordt door de departementsraad (dus
ook door de studenten). Dit jaar worden
er in twee departementen verkiezingen
gehouden: in Werktuigkunde, waar Tine
Baelmans verkozen is als opvolger van
Dominiek Reynaerts, en in ESAT, waar
beslist zal worden wie huidig voorzitter
Bart Nauwelaers al dan niet opvolgt.
lOnderwijs

9

e
r
e
h

Categorie

t AR’NO
Ma 1/5

Di 2/5

Wo 3/5

19u RECEPTIE

12u TABOULEH

09u BRUNCH

22u 80’s 90’s 00’s
FAKFEESTJE

18u BBQ

12u WOK

19u FILM- EN
SPELLETJESAVOND

19u QUIZ

20u CANTUS

Non Stop:
Toog • Frietkot • Randanimatie • Tussendoortjes

LIMITS
Kiesweek VTK
Plein voor Alma 3
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Categorie

W AAR

DE KIESPLOEG VOOR STAAT

de kiesploeg wil zijn grenzen verleggen. het wil leden engagement laten
opnemen. het wil leden betrekken. het wil verder professionaliseren en vernieuwen
in de verschillende events die reeds georganiseerd worden. dat doen we om jullie
een geweldige studententijd te bezorgen.

Hier volgt een overzicht met de
belangrijkste standpunten van de
kiesploeg, die betrekking hebben op
heel VTK. Wie geprikkeld is meer te
weten te komen over alle veranderingen
die op til staan, moeten zeker het
standpuntenoverzicht
bekijken
op
nolimits.vtk.be.

GEEN GRENZEN AAN
ENGAGEMENT
Ons doel is zoveel mogelijk leden
aanzetten tot engagement. Dit bereiken
we door de continuïteit waarin
engagement mogelijk is te verzekeren.
Hiervoor staan er tal van werkgroepen
ter je beschikking die een brede lading
interesses dekken en verschillende mate
van inzet vereisen. Het is ten slotte
ook altijd mogelijk je eigen werkgroep
op te richten. De werkgroepen vallen
uiteen in de interne werkgroepen,
die de activiteiten die het praesidium
organiseert ondersteunen zoals de
werkgroep (WG) 24 urenloop, WG
website of WG Ir.Reeël. Daarnaast zijn er
de externe werkgroepen, die activiteiten
organiseren die complementair zijn
met de activiteiten van het praesidium,
zoals Existenz, Kanweek of Revue. De
structuur van VTK zal via brochures
en de site duidelijk gecommuniceerd
worden, zodat je eenvoudig meer info
vindt over wat je interesseert.

GEEN BARRIÈRE OP
BETROKKENHEID
VTK wil leden betrekken. Hiervoor
zetten we in op laagdrempelig en ludiek
communicatie op tal van vlakken.
Voorbeelden zijn ludieke acties via
sociale media, stunts voor de grootste
events lesbezoeken met teasers over de
aankomende weken of koffie voorzien
vlak voor de les.

GRENZEN VERLEGGEN
VOOR DE ZIJINSTROOM
De zij-instroom vanuit KULAK,
schakelprogramma’s en de bachelor
informatica loopt nog niet altijd even
vlot. Vanaf nu laten we hen niet meer
aan hun lot over en organiseren we een
rondleiding op de campus, krijgen ze
peters&amp;meters en leren ze hoe je
boeken bij CuDi kan reserveren.

naar het secundair te brengen in het
kader van STEM door bijvoorbeeld
ingenieursstudenten interactieve sessies te
laten geven en tekorten in vaardigheden
opvangen. Ten slotte willen we ook het
belang van mannelijke én vrouwelijke
ingenieurs benadrukken.

GEEN LIMITATIE OP
EERSTEHULPVERLENING
Het praesidium is vaak betrokken bij
allerhande activiteiten. Noodgeval?
Vanaf nu kun je op hen rekenen! Aan heel
het praesidium zal een sessie aangeboden
worden waarin ze leren omgaan met
de meest voorkomende situaties en
ongelukken. Bovendien zullen we dit ook
voordragen bij LOKO, zodat ook andere
kringen zich hierachter kunnen
scharen.

•

HW

GRENZELOZE
VOORTREKKERSROL
Het praesidium zet zich als boegbeeld van
de ingenieurs in voor maatschappelijk
relevante projecten. Voorbeelden zijn
40DZV, het steunen van goede doelen
of het aandringen op een duurzamere
universiteit. We zullen ons samen met de
faculteit inzetten om meer technologie

VTK
Interne Werkgroepen

Praesidium

Externe Werkgroepen
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Beleidsbericht

Faculteit echte
ingenieurswetenschappen
Geachte studenten,
De tijd van de Faculteit ingenieurswetenschappen is voorbij!
Te lang hebben we moeten leven onder het falend, inefficient,
democratisch bewind vanuit het Kasteel. Het is tijd dat de enige echte
Keizer der ingenieurs, J. Hendrickx, zijn terechte plaats neemt aan
het hoofd van de nieuwe Faculteit echte ingenieurswetenschappen.
Gedaan met de inefficiëntie, lang leve de Keizer!
Bij deze roept hij al zijn onderdanen op om 4 mei op het grasveld voor
Alma 3 zijn kroning bij te wonen!*
D
G
S

imperium.vtk.be
Het Keizerlijke Ministerie van Propaganda is te bereiken
via het mailadres imperium@vtk.be.
De creatiefste inzendingen zullen beloond worden.
* Aanwezigheid is verplicht en er zullen absenties genomen worden.
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VTK

H et

eerste praeseslint , een sprong doorheen

VTK’ s

geschiedenis
Op een novemberavond (2016) ontvingen wij met VTK een unieke mail. Deze
bevatte een boodschap waaraan we ons konden optrekken in op het moment
dat Trump verkozen ging geraken. De mail was afkomstig van Louis Jacobs,
praeses van VTK in 1955-1956.

Hij deelde mee dat hij samen met
studiegenoten het schild van VTK
ontworpen had en daarnaast het eerste
praeseslint (met daarop dan dat schild)
ter wereld heeft gebracht tijdens een
academische zitting. Maar de clue van
deze mail was de volgende en we citeren:
“Ik heb het altijd goed bewaard… maar
een mens wordt een dagje ouder (60 jaar
ononderbroken lid KVIV) en ik zou het
graag terechtbrengen waar het voorgoed
in de geschiedenis van de VTK bewaard
kan blijven. Aan wie en op welk adres
kan ik het toezenden?” Wij waren allen
op zo’n niveau ontroerd dat we het hier
niet bij wouden laten. Het lint gewoon
verzenden leek in onze ogen helemaal
niet gepast! Dit was het begin van
ettelijke mailconversaties waarin vergeten
geschiedenis van VTK werd opgerakeld
en we een fantastische man (en vrouw)
hebben leren kennen. In dit interview
doet hij een stukje van zijn verhaal.
Louis, hoe verliep uw studiekeuze
vroeger? Hebt u getwijfeld om
ingenieur te worden?
Dat was eigenlijk iets dat van het begin
al vast stond, ik heb daar nooit over
getwijfeld. Toen ik 12 jaar was vroeg ik
al aan mijn ouders: “Ingenieur, heeft
dat iets met machines te maken?”. Mijn
vader was smid, en zo heb ik de microbe
te pakken gekregen. Bij een smid is het
ook zeer belangrijk om te kijken naar
de kwaliteit van het vuur, de manier van
het smeden, enzovoort. Mijn interesse
voor mechaniek was dan ook zeer groot.
Toen ze in het begin van mijn studies aan
mij vroegen welke specialisatie ik wou
14

kiezen antwoordde ik wel dat ik Nucleaire
Wetenschappen wou doen. Dat was
gewoon om indruk te maken op iedereen
want dat was toen een van de moeilijkste
specialisaties. Maar ik had zeker 90% in
het middelbaar, dus ik zei dan ook maar
dat dat moest lukken.
Hoe kijkt u op dit moment terug op
uw studententijd?
We beseften toen niet hoe gelukkig
waren. We mochten studeren! Nu lijkt
het allemaal een beetje vanzelfsprekend,
maar toen hing veel af van de beurzen
die we kregen. We kregen 25.000 BEF
per jaar en daar kwamen we net mee
rond. Als ik toen een pintje ging drinken,
dan koste dat 4 BEF. Het glas werd eerst
gevuld met een halve centimeter Pils en
daarna aangelegd met Peeterman, hét
Leuvense bier van vroeger. Zo dronk ik
al eens een pintje met mijn kotbaas. Eerst
zat ik op kot in het Amerikaans College,
en later bij een bloemist waar we graag
een handje toestaken in de winkel.
U bent ook Praeses geweest van
VTK, hoe bent u daar juist ingerold?
Tijdens mijn studies had ik veel contact
met de proffen. Ik durfde als een van de
weinigen ook proffen verbeteren tijdens
hun lessen wanneer ze een fout op het
bord schreven. Dus voor velen was het
vanzelfsprekend dat ik toen Praeses werd.
De Praeses zorgde voor het contact met
de faculteit en de universiteit. De Vice
daarentegen was meer iemand voor
pinten te drinken! Mijn Praesesjaar was
tevens ook een Lustrumjaar en in dat jaar
werd de allereerste Revue voorstelling

gehouden. Daarin mocht alleen Prof.
Reyntjens (er is een labo op BOKU
naar hem vernoemd momenteel) niet
meespelen van de studenten, want hij
kwam geregeld telaat of zelfs helemaal
niet opdagen zonder aankondiging.
Wat hebt u gedaan na uw studies?
Drie maanden na mijn promotie ben
ik naar Congo vertrokken samen
met mijn vrouw. Ginder heb ik dan
gewerkt gedurende 11 jaar. Ik heb
daar veel kunnen verbeteren aan
de werking en de organisaties van
de mijnen en het onderhoud van
de treinstellen. De werklieden en

“Ingenieur, heeft dat
iets met machines te
maken?”
ik spraken niet dezelfde taal, dus
op het begin ging het heel moeilijk
om met elkaar te communiceren,
maar ik heb hen toch op een simpele
manier kunnen bijbrengen wat ik
wou bereiken en uiteindelijk ging dat
heel vlot! Daarnaast moesten mijn
vrouw en ik veel zelf doen in Congo,
van onze vier kinderen zijn er drie in
Kolwezi geboren en één in België bij

een evacuatie naar aanleiding van
troebelen in Katanga. We hebben
onze kinderen daar opgevoed en
hadden het geluk dat er in het college
een Nederlandstalige afdeling was,
waarin wij trouwens ook insprongen
als er al eens problemen waren tussen
Kinshasa en Brussel. Alle kinderen uit
de buurt werden wel vaak bij elkaar
gebracht en zo was er een beurtrol wie
op de kinderen ging passen. Zo had
mijn vrouw ook nog tijd om naar de
winkel te gaan bijvoorbeeld wanneer
de kinderen ergens anders waren en
de kinderen zelf leerden met elkaar
omgaan.
Als afsluiter, is er nog iets dat
u wil overbrengen naar de
studenten van vandaag?
“Talent verplicht meer dan adel.” Dat
is mijn eigen motto. Het was een besluit
in een verslag over beroepsoriëntering.
Mensen moeten vrij zijn in hun keuze
en als ze iets willen, dan kunnen ze het
ook. Zo heb ik zelf ook altijd geloofd in
mijn kinderen dat ze iets konden doen
als ze dat wilden. Ook vertrouwen is
hierin heel belangrijk, het is toch altijd
een beetje spannend wanneer je eigen
kinderen op kot gaan, maar mijn
vrouw en ik hebben hen altijd volledig
vertrouwd en gesteund. Dus als je iets
wil, ga ervoor want je kan het!

ons blauwe preseslint,
het eerste van de Vlaamse Technische Kring
verwijst naar de wetenschap die wij als
ingenieurs willen verwerven en uitdragen.

Ons trouwe Vlaming zijn toont de Leeuw,
die de rechter helft van het schild vult.

Drie gele mispelbloemen op rode grond
wil hulde zijn aan het historische kasteel
Arenberg symbool van onze verankering
in de campus en onze geschiedenis.

Linksonder passer en hamer staan
voor ontwerpzin en arbeidskracht.

Louis Jacobs, 15 december 1955

lJD
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Galabal

G alabal

des

V laamsche T echnische K rings

Bedankt aan iedereen die er was, leden, niet-leden, sympathysanten,
zonder jullie was het nooit zo’n feest geweest! Zeker ook bedankt aan
alle fotografen die dit allemaal voor ons hebben vastgelegd hebben.:
Seppe Duwé, RDR Photography & B2 Photograph
(ps: bekijk zeker ook alle foro’s op onze facebook pagina of op de site
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Cantus

D e B eiaardcantus :

een blik achter de hype

Meer dan 4000 studenten, 14 organisatoren, 150 vrijwilligers, 40 liederen en 1
wereldrecord. Maar hoe komt zo’n beiaardcantus nu eigenlijk tot stand? En wat
maakt deze cantus nu zo gedenkwaardig?

Omstreeks 6u ‘s ochtends op dinsdag
28 maart 2017 start de opbouw van de
Beiaardcantus. De organisatie is echter
al van vorig academiejaar bezig met
het plannen van dit grootse evenement.
Kiezen van de liederen, selecteren van
de cantoren en senioren, regelen van
techniek en geluid, uitdenken van een
inkomsysteem, een promocampagne op
poten zetten ... Zeker ook op logistiek vlak
en qua veiligheid komt er heel wat kijken
bij een cantus van zo’n formaat. Dat gaat
van het regelen van wc-hokjes tot het
verwijderen van een enkele student die
er in slaagt 6 meter hoog de paal van de
kever op te klimmen.

haar studententijd, maar er zijn er genoeg
die het maar 1 keer kunnen meemaken.
Velen zullen zich zelfs nooit binnen de
omheining van dit befaamde evenement
bevinden. Dit heeft de Beiaardcantus een
zeer bekende reputatie opgeleverd. “The
hype is real”, zoals sommigen het zouden
zeggen. Dit is zeker ook te merken op de
verkoopmomenten bij de 36 Leuvense
kringen. Sommige studenten staan
uren in de rij voor een kaartje, enkelen
brengen zelfs hun kampeergerief mee.
Daar is de kous nog niet mee af. Wie op
het evenement zelf een goede plek wil
bemachtigen komt best al enkele uren op
voorhand aanschuiven.

Het mythische karakter Io Vivat
van de Beiaardcantus
Woensdag 29
Er hangt al jaren een zweem van mysterie
rond de Beiaardcantus. Een gelukkige
student krijgt de kans om 2 maal zo’n
cantus georganiseerd te zien in zijn of
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maart om 17u is het
moment dan eindelijk daar. De deuren
gaan open en zo’n 4000 studenten
worden losgelaten op het terrein.
Vriendengroepen en kringen die al
uren in de rij staan claimen meteen de

beste tafels. Ondertussen is er ook een
deurwaarder aanwezig die elke persoon
telt die binnen komt. Uiteindelijk eindigt
de teller op 4004 studenten: een nieuw
wereldrecord. De beiaardier zit klaar in
zijn toren, de cantoren hebben hun stem
gesmeerd en ook de trompettisten staan
klaar op het podium. Deze laatsten zetten
het Io Vivat in, waarna alle anderen
invallen. Zij die erbij waren zullen het
plechtige gevoel van dit moment beamen.
“Kippenvel” is hoe vele studenten het
omschrijven.

Kiss- en adjescam
Tijdens de cantus zelf worden er op
3 grote led schermen beelden van de
cantus getoond. Een overzicht van het
podium met de toren op de achtergrond
en een hele hoop mensen die samen
zingen. Ook de beiaardier in zijn toren
wordt regelmatig getoond terwijl hij de
63 klokken luidt. Een ludieke additie aan

‘Dat Io Vivat was echt kippenvel’
de beelden zijn de kiss- en adjescam. De
studenten die het slachtoffer zijn van deze
cams hebben dit vaak niet onmiddellijk
door, wat voor grappige situaties zorgt.
Het beste moment bij uitstek is wanneer
de adjescam op Rik Torfs belandt, een
aanbod dat hij niet weigert.

Samen zingen
Zoals Kelly Voet, hoofdorganisator van
het beiaardcantusteam, weet te vertellen
staan de gezelligheid en het samen
zingen centraal op deze cantus. Er mag
dan wel (naar schatting) 12000 liter bier
gedronken worden, en de zangstemmen
klinken op het eind van de avond
misschien niet meer even mooi, maar het
is een feit dat meer dan 4000 studenten
hier zijn samen gekomen voor enkele uren
samenhorigheid. Eén student verwoordt
het als ‘Tomorrowlandtoestanden, waar
je urenlang in de rij staat voor een kaart
en urenlang in de rij staat voor een
goede plek. Iedereen wilt er gewoon bij
zijn.’ En dat klopt inderdaad: voor geen
enkel ander evenement zijn studenten
bereid zolang in de rij te staan. ‘Ook dit
is een heel mooi voorbeeld van studeren,
studeren voor het leven dan’, beaamt Rik
Torfs.

•

LVH
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H aar

eigen weg naar succes bij

ASML

Lien Heynickx, Financieel Specialist, biedt
carrièreadvies en -inzicht

I

n mijn viereneenhalf jaar bij
ASML heb ik een verandering in
cultuur gezien. Het is voor vrouwen
aantrekkelijker geworden om hier te
werken. Er is een leiderschapsstijl ontstaan
die een meer coachende benadering heeft
dan een traditioneel managementregime.
Er ligt ook meer nadruk op sociale
vaardigheden. Platformen zoals Young
ASML en Women@ASML helpen je
bij de groei van je netwerk en ‘plezier’
hebben op je werk. Zelfs de fysieke
omgeving is verbeterd. We hebben een
groene campus, veel bomen en parken, en
natuurlijk de Plaza – onze favoriete eet-,
chill- en ontmoetingsplek!
Een gesprek met Lien Heyndrickx,
Financieel Specialist Product Cost
Accounting bij ASML in Veldhoven,
biedt inzicht en aanmoediging voor
vrouwen die een carrière in de techniek
overwegen. Waar het op neerkomt: Ja,
het is mogelijk voor een vrouw om een
succesvolle, invloedrijke en gelukkige
carrière te hebben bij een technologisch
bedrijf als ASML.

Een geweldige start
Liens eigen carrièrepad is een goed
voorbeeld van hoe motivatie, talent, de
juiste instelling en ook het juiste bedrijf
samen kunnen komen om succes vorm te
geven.
Ze groeide op in België en studeerde
magna cum laude af met een Master of
Science (MSc) in Chemical Engineering
aan de Katholieke Hogeschool Limburg
in Vlaanderen.
Komend
uit
een
familie
van
ondernemers, raakte zij geïnteresseerd
in bedrijfswetenschap en schreef zij zich
in voor een Master in Management aan
de Antwerp Management School, die zij
behaalde in 2012.
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De weg kiezen
Met een Master in zowel een technisch
als een financieel veld richtte zij haar
aandacht op grote internationale
werkgevers, innovatieve bedrijven die een
dynamische cultuur bieden en waar ze
zou kunnen leren van een diversiteit aan
mensen.
Een recruiter in België adviseerde haar
om eens te gaan praten met ASML. Lien
had ASML leren kennen tijdens een case
study op de universiteit, dus ze had een
goed idee van waar het bij het bedrijf
om draait. Ze kreeg de baan. Haar eerste
rol bij ASML was bij Operations: het
voorbereiden van de productie van de
nieuwe Extreme Ultraviolet machines.

Nieuwe mogelijkheden
Na twee jaar bij Operations, raakte zij
meer geïnteresseerd in het optimaliseren
van kosten en processen, en wilde haar
zakelijke kennis en analytische kwaliteiten
toepassen. Ze ging in gesprek met collega’s
om de mogelijkheden richtingen binnen
ASML te verkennen.
Tweeëneenhalf jaar later werkt ze nog
steeds met veel plezier als Financieel
Specialist:
kostprijzen
analyseren
en rapporteren en bedrijfsprocessen
verbeteren. Ze heeft een aantal
verbeteringen doorgevoerd. Ze heeft
bijvoorbeeld geholpen bij de ontwikkeling
van een gestandaardiseerde workflow
die het makkelijker maakt om
kostprijsberekeningen aan te vragen,
waardoor de looptijd van het proces
significant wordt verminderd.
Ze heeft ook de manier waarop afdelingen
samenwerken gestroomlijnd, waardoor
deadlines op tijd worden gehaald en met
goede kwaliteit. En ze heeft trainingen
gegeven voor ASML in de Verenigde
Staten.

Een delende omgeving
Lien schrijft haar succes en werkplezier
toe aan de vele behulpzame en deskundige
collega’s en een sfeer die de uitwisseling
van informatie bevorderd. Het team is
jong, ambitieus en leuk om mee te werken.
Lien zegt dat de interactie met anderen
haar het meest inspireert en ook de
ontwikkeling van haarzelf en haar
collega’s. Werken voor ASML biedt een
hoop vrijheid om je baan zo vorm te
geven dat die past bij je eigen ambities.

De gave van training
“ASML ondersteunt mijn professionele
ontwikkeling. Het bedrijf biedt veel
training. Je hoeft het er alleen maar
met je manager over te hebben. Eerder
dit jaar bijvoorbeeld, bezocht ik een
leiderschapstraining met 20 collega’s
van de Financiële afdeling. We leerden
vaardigheden zoals hoe je je stakeholders
benadert en overtuigt en ook te begrijpen
hoe anderen je zien en hoe je jezelf ziet.
Het krijgen van de training voelt als het
krijgen van een cadeau; het voegt iets toe
voor me, zowel als professional, als op het
persoonlijk vlak.”

Respect winnen
“Een vrouw zijn in wat traditioneel wordt
gezien als een door mannen gedomineerde
industrie is moeilijker, zeker in het begin.
Hoewel ASML een werkgever is die jonge
werknemers grote verantwoordelijkheden
geeft, moet je wel extra je best doen om
je waarde te bewijzen, net als ieder ander.
Maar tegenwoordig is het makkelijker,
zeker op mijn afdeling, waar ik als een
professional word gezien en gerespecteerd.
Ik ben me er niet constant van bewust dat
ik een vrouw ben in deze rol.”

Toekomstplannen
“ASML stimuleert je te groeien. Het
bedrijf moedigt je aan om uit je comfort
zone te komen, er voor zorgend dat je
gemotiveerd en fris blijft. Bij Finance
bijvoorbeeld, wordt er van je verwacht dat
je rol elke drie jaar rouleert.”
Liens huidige ambitie is om voor Finance
deel te nemen aan het Future Mode
of Operations programma, waarbij
de werkprocessen worden gecreëerd
die ASML de komende 20 jaar gaat
gebruiken. “Op die manier ben ik echt
onderdeel van groei en heb ik invloed
op de toekomst van ASML en op de
maatschappij.”
Haar advies aan anderen? “Kies je eigen
pad. Doe wat je leuk vindt en heb plezier
in je werk. Laat je door niets of niemand
tegenhouden bij het bereiken van je
doelen.”lASML
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Existenz

De Existenzweek vormt elk jaar het hoogtepunt in het werkjaar van de cultuurorganisatie Existenz, getrokken door de eerste master burgerlijk ingenieurarchitectuur aan de KU Leuven. Gedurende een korte week namen we een leegstaand
gebouw onder handen en vormden we dit om tot ons eigen plekje. Dit jaar werd het
gebouw van de oude stelplaatsen van De Lijn, dichtbij het station van Leuven, het
decor voor de leukste week van het jaar.
Dagelijks werd er middag- en avondeten voorzien en waren er doorlopend allerlei
lekkernijen te vinden, waaronder het Existenzbier Tripel Doré. Algemene gezelligheid,
avondvertier en livemuziek stonden op het programma. Daarnaast waren er tal van
workshops zoals Barista, Beton en DIY-lampen. Voor de hardwerkende student
voorzagen we naast comfortabele werkplaatsen ook internet. Heel wat opties dus:
men kon studeren, ontwerpen, genieten van een pauze, een ruimte ontdekken of
meedoen aan een activiteit.
Het noodzakelijk kwaad van veiligheid werd naar de hand gezet. Wapeningsnetten
en tafels sloten de techniekputten af en maakten van de open ruimte een gezellige
bar. De kers op de taart was de oude Lijnbus die omgevormd werd tot een toog.
Het ‘De Lijn’-thema werd nog versterkt door een gele lijn doorheen het gebouw te
trekken en enkele bordjes met haltes te voorzien.
Een primeur was het eigen radiostation. De hele week lang zorgde Radio Existenz
voor een heerlijk streepje muziek vanuit de oude stelplaatsen.
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ZONDAG
Zondagavond werd de existenzWEEK feestelijk geopend
met een glaasje cava. Tijdens de openingsreceptie speechten
de rector, de departementsvoorzitter en de voorzitter van
Existenz. Daarnaast werd de winnaar van de 12 urenontwerpwedstrijd bekend gemaakt. Ook de tweede editie
van ons gratis tijdschrift Unité werd gelanceerd. Muzikale
intermezzo’s werden verzorgd door Tin Man Tourettes,
Otto Kintet en Boutique Electronique.

MAANDAG
We begonnen de werkweek met tal van workshops. Voor
zij die ’s avonds graag hun hersenen wat pijnigen stond een
leuke quiz op het programma. Muziek werd verzorgd door
The Condors en Lingerwalt.

DINSDAG
Doorheen de dag kon je kennismaken met de 3D-print
technieken van Fablab, genieten van zelfgemaakte sushi
of een macramé plantenhanger in elkaar knopen. We
eindigden de dag op een vrolijke noot met de Comedyavond en met livemuziek van BOROKOV.

WOENSDAG
Op woensdag kon je op het gezellige marktje standjes van
verschillende creatievelingen terugvinden. Samen met
bouwbedrijf Kumpen debatteerden we over de toekomst
van de bouwwereld die beïnvloed wordt door nieuwe
technologieën. ’s Avonds volgde Soirée Ecoutée. Tijdens
deze lezingavond kon je luisteren naar verschillende
sprekers met elk een eigen verhaal i.v.m. architectuur. De
muzikale klanken werden gebracht door Leon White.

DONDERDAG
Nadat de dansers, de bouwvakkers en de artistiekelingen
onder ons zich hebben kunnen uitleven op de workshops
Tango, Metselen en Fotografie sloten we de week af met
een heerlijke BBQ en een fantastisch slotfeest dat we dit
jaar in een nieuw concept hebben gegoten: Cocktailfeest
Silent Edition. Heerlijke cocktails en goede muziek waren
zoals altijd in overvloed aanwezig.
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Technologie

v oorspelD

in films , vanDaag realiteit

dromen doet de mens al eeuwenlang, of het nu ’s nachts is om te verwerken
wat er die dag allemaal gebeurd is, of overdag dromen over een betere
toekomst. Sinds de uitvinding van de ﬁlm ontstond hier weer een nieuw medium
om die dromen uit te drukken. Zo ontstond ook het genre science ﬁction. Deze
science ﬁctions durven de technologische wonderen van de toekomst wel eens
voorspellen. Soms sturen ze de technologie zelfs een speciﬁeke kant op. Welke
ﬁlms wat voorspelden vind je hieronder.

Mobiele telefoon
De eerste mobiele telefoon werd in 1973 uitgevonden door Martin Cooper. Hij was
een burgerlijk ingenieur die werkte bij Motorola. Hier werkte hij voornamelijk aan
autotelefoons. Hij begon echter te vrezen dat hun grootste concurrent, AT&T, de
leiding aan het nemen was op het vlak van autotelefoons. Hierdoor was hij wanhopig
op zoek naar een nieuw, innovatief idee. En 3 maanden later creëerde hij met zijn
team dan ook de eerste draagbare telefoon. Hij verspilde zijn eerste gesprek niet
en belde naar de leidinggevende ingenieur bij AT&T om te laten weten dat ze ver
achterliepen. In een interview achteraf verklapte hij waar hij zijn inspiratie vandaan
had gehaald. In de serie Star Trek uit de jaren 60 gebruikt Captain Kirk een zeker
“communicator” apparaat om te communiceren met zijn crew, zoals “beam me up
Scotty”. Misschien hadden we zonder Star Trek dus zelfs geen smartphones gehad!

gesture based interface
Voor zij die The Minority Report niet kennen, de film speelt zich af in een toekomst
waar moorden voorspeld kunnen worden en misdadigers op voorhand worden
opgepakt. Je ziet Tom Cruise in een high tech politiekantoor voor een scherm staan
en met 2 handen allerlei gebaren maken, op deze manier interageert hij met het
scherm. Zowel smartphones als systemen als Kinect zijn hierop gebaseerd. Probeer
je maar eens een smartphone of een tablet in te beelden waar je niet kunt swipen
of inzoomen met twee vingers. Het is ook een beetje te vergelijken met scènes uit
Iron Man, waar Tony Stark in zijn werkplaats via hologrammen onderdelen van
zijn Iron Man pak ontmantelt en aanpast met simpele handgebaren. Kunt u zich al
een toekomst voorstellen waar je enkel met handgebaren elektronica bestuurt? Geen
afstandsbedieningen, geen muis, enkel uw handen en eventueel uw stem.

Zelfknopende schoenen
Het mag dan misschien nogal belachelijk klinken, maar de zelfknopende schoenen
die je Marty in Back to the Future: Part 2 ziet aandoen bestaan ook echt. En dan
hebben we het niet over het collector’s item van Nike uit 2011 dat er gewoon zo uitzag
of dan hebben we het ook niet over 1 van de 89 Mags Nike die je in 2016 kon winnen
via lotterij tickets. Deze spannen zich effectief aan, ook al klinken ze als een kat die
gemarteld wordt. Zo’n paar werd geveild voor maar liefst 200.000 dollar, dus dat is
waarschijnlijk niet echt binnen ons magere budget als studenten. In december kwam
eindelijk een zelfknopende schoen op de publieke markt. Deze Nike Hyperadapt 1.0
was zeer snel uitverkocht al hing ook hier een hallucinant prijskaartje van 720 dollar
aan. In maart kwam een nieuwe lading op die markt die ook weer uitverkocht. Wil je
ze nu nog bemachtigen, dan zul je op eBay moeten rondkijken.
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jetpacks
Ik moet waarschijnlijk geen voorbeelden geven, ze zijn talloos. Jetpacks komen voor
in films als de Spy Kids, Star Wars en zelfs James Bond om er maar enkele op te
noemen. De mens kijkt al lang naar de lucht en droomt er van te kunnen vliegen,
vrij als een vogel. Startte deze droom bij de Grieken waar ze werd uitgedrukt in
mythes over Daedalus en Icarus of startte dit nog veel vroeger? In ieder geval werden
deze dromen verwezenlijkt met de gebroeders Wright in 1903 (of zelfs nog iets
vroeger voor de muggenzifters onder ons). Na een eeuw vliegen hebben we deze
kunst vervolmaakt en hebben we een heel divers gamma van ruimtevaartschepen
en raketten tot straaljagers tot zelfs jetpacks. Waarom heb je er nog niet veel van
gehoord? Omdat ze ontzettend duur zijn en eigenlijk niet zo handig of efficiënt
behalve dan misschien de hydrojetpack of geïntegreerd in een ruimtepak.

Zelfrijdende auto’s
Zelfrijdende auto’s zijn niets nieuw. Het idee bestaat al lang, met eerste echte resultaten in de jaren 80. In de jaren 90 kwamen ze dan ook voor het eerst op het grote
scherm, beginnend met de film Total Recall, maar ook in klassiekers als Jurassic
Park. In 2001 organiseerde het Amerikaanse DARPA een wedstrijd voor zelfrijdende
auto’s met een prijzenpot van 1 miljoen dollar. De technologie bleek echter nog niet
geavanceerd genoeg en niemand behaalde de eindstreep. Het jaar erna werd de prijs
echter wel geclaimd. Niet veel later schoten ook commerciële bedrijven als Google
uit de startblokken en nu zijn ook bedrijven als Audi, Tesla, Ford en nog veel meer
volop aan het experimenteren met deze technologie. Verschillende luxeauto’s zijn
dan ook al half-automatisch en op sommige plaatsen rijden al automatische auto’s
rond. Wie weet heeft in het jaar 2100 zelfs niemand meer een rijbewijs.

hoverboard
Wat is die obsessie met gemotoriseerde voertuigen of niet langer verbonden zijn met
de grond? Of is het gewoon de uitdaging die tot de verbeelding spreekt? In ieder
geval werd het idee van een hoverboard razend populair na Back to the Future: Part
2. Het verscheen echter nog vroeger, namelijk in de animatiefilm Transformers: The
Movie. Waar het idee ook vandaan kwam, het was iets waar veel mensen vol ongeduld
naar verlangden. In 2012 kwam Shane Chen dan ook met een ‘hoverboard’ op de
markt maar tot ieders teleurstelling was het geen echt hoverboard, de correcte naam
is eigenlijk een ‘smart balance board’. We moesten nog wachten tot 2015 tot het
eerste echte hoverboard gecreëerd werd. Er zijn momenteel een aantal prototypes:
De Lexus Slide, ArcaBoard, Hendo Hoverboards... Spijtig genoeg zal het nog wel
enkele jaren duren tegen dat ze ook effectief op de markt komen.

Er zijn nog ontzettend veel andere voorbeelden, zo werd de komst van tablets al voorspeld in de film 2001: A Space Odyssey uit
1968, in verschillende andere films werden video gesprekken als Skype of FaceTime dan weer voorspeld, of dan weer androids
als C3PO uit de Star Wars franchise. Er zijn echter wel 2 films die eruit springen. De eerste is Back to the Future, waarvan
we hier al het hoverboard en de zelfknopende schoenen besproken hebben, maar ook persoonlijke drones, tablets, mobiel
betalen, vingerafdrukscanners, hands-free gaming... werden hierin voorspeld. De tweede film is Minority Report. In deze
film wordt er gebruik gemaakt van jetpacks en zelfrijdende auto’s, maar ook robotinsecten, spraakgestuurde huisapparaten en
gezichtsherkenning. Er komen echter nog 2 dingen in voor die wel redelijk angstwekkend zijn. Enerzijds persoonlijke reclame:
het hoofdpersonage loopt rond op straat en wordt aangesproken door de reclame die dan nog eens persoonlijk voor hem
geselecteerd is. Zo extreem is het op dit moment zeker niet, maar reclame wordt wel meer en meer gebasseerd op allerlei gegevens
die over ons verzameld worden. Anderzijds komt er voorspellende misdaadpreventie in voor, hier zijn effectief methodes voor
uitgewerkt in Memphis bijvoorbeeld, waardoor zogezegde misdaadhotspots kunnen worden voorspeld. Wat is het volgende?
Vindt binnenkort iemand een Iron Man suit uit of misschien zelfs een teletijdmachine? Alleen de toekomst kan het ons zeggen.

•

BF

25

BEST

BEST
De meesten van jullie denken bij het horen van “BEST” uiteraard aan de superlatief
van het woordje “goed”. Er schuilt echter nog een tweede betekenis achter
deze vier letters; het is namelijk de afkorting voor “Board of European Students
of Technology”, een studentenorganisatie voor en door ingenieursstudenten
verspreid over maar liefst 33 verschillende Europese landen en 95 Local BEST
Groups (LBG’s). In totaal zijn er meer dan 3500 leden! Ook in Leuven is er zo een
LBG, die nauw samenwerkt met VTK en LBK.

Het doel van BEST is om de ingenieurs
van de toekomst over heel Europa
dichter bij elkaar te brengen. Je vraagt
je nu ongetwijfeld af: “Hoe doet BEST
dat eigenlijk?”. Wel, BEST zorgt voor
talloze mogelijkheden om jouw grenzen
te verleggen! Binnen deze mogelijkheden
zijn de Seasonal Courses zeker het meest
populair.

Seasonal Courses
Deze zijn verdeeld in Spring, Summer,
Autumn en (je raadt het nooit) Winter
Courses. Gedurende deze Courses
verblijf je 1 à 2 weken in een Europese
stad om er te leren over een super boeiend
onderwerp! Je kan hierbij kiezen uit
talrijke onderwerpen op verschillende
locaties in Europa.
Uiteraard is leren zeker niet het enige dat
je daar doet. ‘s Nachts word je namelijk
ondergedompeld in de plaatselijke
studentikoze cultuur (lees: de coolste
feestjes ooit). En het best van al? Het kost
nooit meer dan 45 euro! Interesse? Don’t
be shy, just apply! Ook BEST Leuven
organiseert jaarlijks een eigen Summer
Course, die dit jaar weer een enorm
succes was!

EBEC
Elk jaar vindt ook de “European BEST
Engineering Competition” (EBEC) plaats.
Met de nodige vaardigheden en goed
teamwerk kan je misschien doorstoten
naar de Benelux-ronde of zelfs de finale!
De eerste ronde is in Leuven, in het begin
van het tweede semester. Geïnteresseerd?
Houd onze site en Facebookpagina in de
gaten!
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Interne evenementen en
departementen
BEST organiseert ook veel interne events
voor de leden van BEST. Een voorbeeld
hiervan zijn de “Regional Meetings”
(RM’s) waar je andere leden van BEST
over heel Europa leren kennen tijdens een
weekend vol trainingen, presentaties en
(natuurlijk) de nodige ontspanning.
Naast al deze events waar je aan kunt
deelnemen, kan je je ook engageren op
internationaal niveau in één van onze
departementen. In deze departementen
kun je de marketingstrategie van BEST
ontwikkelen, ons IT-systeem verbeteren,
papers over onderwijs schrijven en nog
veel meer!

Onze Summer Course
Ook dit jaar organiseerden we weer onze
jaarlijkse Summer Course waar studenten
aanwezig waren van maar liefst 18 landen.
Het harde werk voor en tijdens onze
Course hebben gebaat en de het was een
groot succes! Niet enkel de deelnemende
studenten maar ook de organisatoren
hadden de tijd van hun leven. We willen
nog graag de leukste foto’s met jullie
delen!

Geïnteresseerd?
Ben je helemaal overtuigd dat BEST
iets voor jou is, neem dan zeker eens een
kijkje op onze facebookpagina en website.
Aarzel niet om ons te contacteren!
www.bestleuven.eu/en/contact
www.facebook.com/bestleuven
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Richting in de kijker

R ichting

in de kijker :

L ogistics & T raffic

Verkeer, Logistiek en InTelligente transportSystemen (VLITS) of Logisctics & Traffic
zoals ze volgend jaar zullen heten is de jongste afstudeerrichting aan onze
faculteit. Opgericht in 2011 is ze op dit moment nog klein en gezellig, maar wel
met het oog op een grootse toekomst. Zij vragen zich niet in eerste plaats af
hoe je iets maakt, maar wel: wat kan je er nu eigenlijk allemaal mee doen?
Ben jij op zoek naar een praktijkgerichte master, dan is dit misschien wel de
ideale keuze voor jou.

Voorgeschiedenis
De master Logistics & Traffic is enerzijds
gegroeid uit de vroegere Master-na-Master
Industrial management en anderzijds uit
het vakgebied van de civiele technieken.
Industrial management komt dan tot
uiting in de logistieke component van deze
master die zich toelegt op supply chain
engineering, distributielogistiek en meer.
Hoe wordt een product geconstrueerd,
welke aantallen zijn nodig en hoe kan
het proces in zijn geheel (financieel)
efficiënter verlopen. De civiele technieken
zien we dan vooral verschijnen in de
verkeerscomponent die zich toespitst op
het ontwerp, het onderhoud en het beheer
van infrastructuur en transportsystemen.
Door het samenbrengen van deze
twee deelgebieden ontstaat er een
interessante wisselwerking en interessante
mogelijkheden voor betere optimalisatie
van deze processen met bijvoorbeeld
nuttige toeppassingen op vlak van
circulaire economie.

gebied. Daar hebben ze net een project
van twee jaar rond communicerende
voertuigen afgerond. Ze zijn daar in
praktijk gaan testen hoe communicerende
voertuigen kunnen helpen om files
te voorkomen en hoe mensen met de
informatie die gecommuniceerd wordt
ook effectief omgaan en hoe ze best
gemotiveerd kunnen worden om daar dan
ook mee om te gaan, door bijvoorbeeld
het gebruik van gamification apps. En om
toch een beetje met de eer te gaan lopen,
kunnen we wel zeggen dat het het hele
project draait op data en diensten van
een Belgisch bedrijf, namelijk Be-Mobile,
waar verschillende alumni en post-docs
van deze master werken.

“In welk vakgebied jouw interesse zich ook
bevindt, je kan er steeds mee aan de slag
bij Logistics & traffic. “
Communicerende voertuigen

Wat tevens zeer interessant is aan
deze masterrichting is dit: omdat
logistiek overal terugkomt, zij het in de
gegevensverwerking op het internet of in
communicerende en zelfrijdende wagens,
is dit een zeer interdisciplinaire master. In
welk vakgebied jouw interesse zich ook
bevindt, je kan er steeds mee aan de slag
bij Logistics & Traffic. Daarom ook dat er
geen voorwaarden gesteld worden aan je
major en minor in de bachelor.

Wat vooral belangrijk is voor deze master
is het typisch wiskundig ingenieursdenken
dat ontwikkeld wordt in de bachelor.”
Aldus Dirk Cattrysse.

What’s next
De KU Leuven is net geen pionier met
het introduceren van deze richting. In
28 Nederland staan ze al iets verder in dit

Natuurlijk ook een typisch voorbeeld is
het gebruik van drones voor allerhande
doeleinden. Zo denkt Amazon er aan om
drones in te zetten voor het leveren van

pakjes. Maar ook in pakhuizen zouden ze
goed te werk gesteld kunnen worden, al
zijn hier natuurlijk nog andere
randvoorwaarden waar rekening mee
gehouden moet worden, zoals de
afmetingen van de loods en de
economische efficiëntie en haalbaarheid.
Deze masters komen dus zo ook weer in
contact met de meest praktische kant van
het ingenieursberoep. Een kant die
pakweg een ingenieur in de werktuigkunde
weinig tot niet zal ervaren en dit terwijl ze
bij Logistics & Traffic tegelijkertijd ook de
theoretische kant te verwerken krijgen.

Naast een circulaire economie willen
ze daarin ook inzetten in een nieuwe,
hybride sector die in praktijk ook effectief
kan concurreren met het privaat bezit
van auto’s, een nieuw tijdperk van het
openbaar vervoer.

“In elk bedrijf moeten logistieke knopen
opgelost worden en in veel bedrijven
speelt ook transport van goederen een
belangrijke rol“

Een ander huzarenstukje dat onze proffen
nog maar net ter oren was gekomen zijn
de Eagle 360 banden van Goodyear. Dit
zijn bolvormige banden die niet door
middel van een as maar door magnetische
levitatie met de wagen verbonden
zijn. Hierdoor kan het wiel zich in alle
richtingen bewegen afhankelijk van de
omgeving, de snelheid en de richting van
voortbewegen. Hierdoor kan je niet alleen
zijwaarts inparkeren; het belangrijkste
doel is om wagenziekte bij passagiers van
zelfrijdende voertuigen te vermijden door
rotatiebewegingen te beperken.

En daarna?
Omwille van het feit dat VLITS of beter
Logistics & Traffic nog niet zo lang in
het onderwijsaanbod opgenomen is, zijn
deze ingenieurs nog vrij onbekend. Maar
daarom niet onbemind. Elk bedrijf en elke
sector die deze ingenieurs leren kennen
hebben eenzelfde reactie: ”Waarom
werden ze niet eerder opgeleid?”
Weinigen weten op dit moment dat ze
iemand nodig hebben die het vermogen
bezit om logistieke problemen op te
lossen, maar eens ze in aanraking komen
met de efficiëntie waarmee het allemaal
kan verlopen, willen ze niet meer terug.
Ze
kunnen
omwille
van
hun
multidisciplinaire opleiding ook echt
overal terecht. In elk bedrijf moeten
logistieke knopen opgelost worden en
in veel bedrijven speelt transport ook
een zeer grote rol. Maar niet alleen in
bedrijven, ook in de overheid zijn ze
gevraagd. In onze administratie wegen
en verkeer werken momenteel mensen
met diverse achtergronden, maar de
verkeerskunde hebben ze allemaal onthe-job moeten leren. Een ingenieur in
logistiek en verkeer zou dus ook daar een
grote aanwinst zijn. Zo hebben enkele
proffen, net als verschillende ministers,
de green deal rond gedeelde mobiliteit
getekend.
(http://set.kuleuven.be/lmob/green-deal-gedeelde-mobiliteit)

Deze masterrichting kan op dit moment
rond de tien studenten per jaar afleveren
en en omdat de vraag naar dit soort
ingenieurs nog elk jaar stijgt, mag het
aantal afgestudeerden zeker verder
groeien. Zo getuigen ook de alumni, die
allen meteen werk gevonden hebben
in diverse sectoren. Hierdoor blijven er
natuurlijk maar weinig studenten over die
aan een doctoraat beginnen, tot grote spijt
van de professoren.

Eagle 360 - Goodyear

Om het aantal studenten dus te verhogen
zetten ze volgend academiejaar in op
een Engelstalige master, zodat ook goede
buitenlandse studenten de master kunnen
volgen. De vakken worden dan ook
allemaal toegankelijk voor erasmussers.
De master zal bijgevolg dan ook vanaf het
volgend academiejaar ‘master in Logistics
and Traffic’ heten in plaats van VLITS.

Wist je dat...?
... deze masterrichting procentueel die
met de meeste vrouwelijke studenten is.
... reeds verschillende archies dit als
Master-na-master aangevangen hebben.
... verschillende studenten al in de prijzen
gevallen zijn. (Transport & Mobility
Leuven, Process Instrumentation &
Control Systems (PICS)
_Met dank aan Corrinne Luteijn, Pieter
Vansteenwegen, Chris Tampère en Dirk Cattrysse

•
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VTK

D e j ob f air : e en

bliK achter De schermen

de vtK jobFair, het is een naam die niet meer weg te denken is uit de Belgische
ingenieurswereld. en zeker ook niet meer bij de studenten op de campus
arenberg te heverlee. na talloze succesvolle edities is het uitgegroeid tot een
jobbeurs met een krachtige naam, die zijn hoogtepunt aan het bereiken is.
er komen niet alleen studenten burgerlijk ingenieur op af, ook bio-ingenieurs,
industriële ingenieurs, een aantal handelsingenieurs en zelfs enkele studenten uit
andere universiteitssteden. eén iets staat vast: het is een event waar we met vtK
ongelooﬂijk trots op zijn. Hoe komt zo’n event eigenlijk tot stand, hoe voelt het om
zoiets tot leven te wekken, welke mensen zitten hier eigenlijk achter? op al deze
vragen en meer vind je hieronder een antwoord.

de jobFair
in cijfers
140 bedrijven
970 koffiekoeken
380 verdeelstekkers voor bedrijven
234 m2 posterpanelen
1100 m2 tapijt
1473 maaltijden
voorbereidingen starten 329 dagen
op voorhand
518 foto’s
30.785 mensen babbelen hierover
op facebook
3 straatbanners
115 meer ingeschreven studenten
dan vorig jaar
584 shifturen op het event zelf
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Het is 24 februari, de JobFair is in volle
bedrijvigheid bezig. Met recorder en
fototoestel gingen wij rond om mensen
hun bevindingen te bevragen. Een
woordje van de praeses, enkele studenten
en enkele bedrijven vind je in de geniaal.
Hier starten we met 3 praesidiumleden
van bedrijvenrelaties.

seppe en vincent
Wat is jullie impressie van de
JobFair tot nu toe, hoe verliep dit
voor jullie, zijn er veel problemen
geweest?
V: In het begin wat hectisch, maar
op zich is alles nog wel snel op gang
gekomen. Om eerlijk te zijn, hebben we
nu niet meer zo heel veel werk.
S: Er waren wel een paar problemen,
maar ik denk dat dat logisch is bij
een evenement op deze schaal. Die
problemen waren vooral 1 à 2 dagen
voor het evenement zelf. En in de vroege
uurtjes, toen nog niet iedereen goed wist
wat hij moest doen. Op dit moment
loopt het echt vlotjes, iedereen weet wat
hij moet doen en de talrijke shifters zijn
goed bezig zijn. Dat geeft ons wel wat
ademruimte.
Zo’n evenement is natuurlijk zeer
veel werk voor jullie, vinden jullie
het uiteindelijk de moeite waard?
S: Ja, als je hier nu staat is het zeker
de moeite waard. Je moet maar eens
rondkijken, dit is allemaal ons werk. Dat
geeft een onbeschrijfelijk gevoel.

Medewerker
Wat verder op de jobfair kwamen we
een anonieme medewerker tegen, en we
vroegen hem naar zijn mening.
Hoe voelt het om mee te werken
aan zo’n event als de JobFair?
Dit is mijn tweede jaar dat ik hier wat
help tijdens de JobFair. Het eerste wat je
denkt is: “pff, om 5 uur opstaan om te
gaan shiften?”. Dit gevoel blijft echter niet
lang duren: eenmaal je hier staat en de
JobFair tot leven ziet komen, verdwijnen
die moeheid en frustratie als sneeuw voor
de zon. Dan vult je borst zich gewoon
met een gevoel van trots. Dat gevoel moet
dan echt nog 100 keer zo sterk zijn voor
het team van VTK Bedrijvenrelaties.
Het blaast mij echt steeds omver hoeveel
een groep gemotiveerde studenten kan
bereiken, dat is echt enorm.
Waarom heb je besloten hier te
helpen als vrijwilliger?
Eerst en vooral gewoon om een deel uit te
kunnen maken van zo’n fenomeen als het
ware, dat is echt iets speciaal en dat gevoel
alleen al is het zeker waard. Daarbovenop
kan ik mij slechts inbeelden hoe zwaar
deze dag en deze weken voordien voor
het team van bedrijverelaties en logistiek
moeten zijn. In de weken vooraf werken
zij zich echt kapot om dit hier op poten
te zetten en ik kan er alleen maar
ongelooflijk veel respect voor hebben. En
dan is het minste dat je kunt doen toch
een handje toesteken?

Categorie

Evert
Tot slot hebben we nog een interview
met de groepscoördinator van bedrijvenrelaties. Hij is de persoon die de touwtjes
in handen heeft en de JobFair de juiste
richting uit stuurt.
Een event als de JobFair organiseren
is natuurlijk een hele hoop werk,
hoe verloopt dit proces precies en
wat is jouw eigen rol voornamelijk?
Het contact met alle bedrijven wordt
verdeeld onder het team bedrijvenrelaties.
Iedereen werkt zijn lijst af en contacteert
zijn eigen bedrijven. Ik volg al dit contact
op en vooral in het begin van het jaar help
ik als iemand niet goed weet wat te zeggen
of doen. Na een paar maanden loopt dat
wat los en dan is dat wat minder werk voor
mij, dan kunnen ze hun plan wel trekken.
Oké, zover de bedrijven, maar
concreet hoe krijgt het event zelf
dan vorm?
Voor het event zelf ben ik diegene die de
taken verdeelt onder het team, ziet wie dat
wat kan doen en alles wat in het oog houdt.
Tegelijkertijd draag ik natuurlijk ook mijn
steentje bij. Concreet regelt dan 1 iemand
de toog, een aantal mesen de inkom en
zo verder. Dat is gewoon een teameffort.
Oorspronkelijk beginnen we met 7 van de
10 binnen bedrijvenrelaties aan het event
zelf, maar uiteindelijk wordt het hele team
daarin betrokken. Die 3 extra personen
zijn eigenlijk het development team. Nick
is daar de groco (groepscoördinator) van
en hij fungeert eigenlijk ook als vicegroco bedrijvenrelaties. Dat heeft mij veel

geholpen, aangezien wij twee de enigen
zijn die ervaring hebben met een jobfair te
organiseren. Wij zaten vorig jaar namelijk
ook al in het bedrijvenrelaties team. Zo
was het ook altijd gemakkelijk dat Nick
kon bijspringen wanneer ik iets niet wist
of even geen tijd had.
En niet te vergeten Joran, de groco
logistiek is ook een zeer grote hulp
geweest. Zijn hulp met het logistieke
aspect zoals transport, spullen aanvragen,
..., was absoluut onmisbaar.
Je vermelde dat het grootste deel
van het team nieuw was, loopt dat
dan niet soms wat moeizaam?
Het zou uiteraard minder werk zijn
moest je het 2 keer met hetzelfde team
kunnen doen, maar het is ook leuk voor
de nieuwelingen om het voor de eerste
keer mee te maken. Vaak komt er op
die manier ook nieuwe input. Zo kwam
iemand af met het idee om banners
op te hangen in het midden van de
Naamsestraat. Andere mensen hebben de
inkom hervormd omdat ze vorige jaren
al gemerkt hadden dat dit niet ideaal
verliep. Op die manier doen we elk jaar
aanpassingen die het geheel toch iets
beter maken. Dit documenteren we dan
allemaal naar volgende jaren toe, zodat zij
natuurlijk niet van nul moeten starten.
Hoe verliep de jobfair voor jou op
het moment zelf ?
Op de dag zelf ging alles zeer vlot, er
waren niet zo heel veel problemen. Ik
denk dat onze voorbereiding op dat vlak
zeer goed was dit jaar, al was ze misschien

iets meer last minute dan vorig jaar
(lacht). Ik denk dat iedereen wel zeer moe
was toen we aan de dag begonnen, maar
het is allemaal zeer goed gelopen en we
zijn er zonder kleerscheuren uitgekomen.
Na de JobFair, was dit voor jou een
moment om te feesten of gewoon in
bed te duiken?
Ze hebben mij nog even meegesleurd
naar de fakbar waar ik een paar pintjes
gedronken heb en eigenlijk gewoon
aanwezig was. Zo heel veel had je toen
niet meer aan mij, ik was echt kapot.
Zo’n JobFair organiseren, dat doet
natuurlijk iets met een mens.
Absoluut, de 2 weken voor de JobFair
waren toch eigenlijk echt wel super intens.
Alle tijd die we hadden en waar we niet
in verplichte lessen of dergelijke moesten
zitten, ging integraal naar de JobFair.
Het is nu al enkele weken geleden,
als je nu terugblikt, wat zal jou
altijd bijblijven?
Ik denk dat hetgeen wat ik vooral
ga onthouden het team is, al die
voorbereidingen dat je samen doet. We
waren altijd met minstens twee derde
van het team samen aan het werken. De
teamband die je creëert door heel de tijd
samen te werken, dat deed me echt iets.
Toen je daar stond, had je niet
zoiets van “waauw dit hebben wij
hier gepresteerd?”
Ja dat ook wel, maar die camaraderie gaat
mij toch nog iets meer bijblijven.
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En de weken na de JobFair waren ook
gewoon nagenieten dat het allemaal zo
goed was verlopen.
Heb je dan nu wat meer vrije tijd,
nu het grootste werk gedaan is?
Ja, nu zijn we toch iets minder met
bedrijvenrelaties bezig. Er is nog wat
administratief werk dat afgemaakt moet
worden en het evalueren van de JobFair,
dat ook. We vragen dit vooral aan de
bedrijven en de medewerkers, zo kan de
nieuwe lichting volgend jaar daar weer
mee aan de slag.
Wat denk je dat zo vooral de basis
is van het succes van de JobFair?
Ik denk dat bedrijven meer en meer
beginnen te beseffen wat de capaciteiten
van ingenieursstudenten zijn en op die
manier gaan ze meer en meer zien waar
ze die kunnen gebruiken. Ze beginnen
in te zien dat ze ingenieursstudenten op
verschillende plaatsen kunnen gebruiken
voor zowel technische als analytische
skills die niet per se specifiek aangeleerd
zijn.
En vanuit het standpunt van de
student zelf ?
We proberen de studenten meer en
meer te stimuleren om vanaf hun
derde jaar naar de JobFair te komen.
Op deze manier maken ze al een
eerste kennismaking met de bedrijven
en worden ze in hun laatste jaar niet
overrompeld. Zo krijgen ze ook een beter
idee van wat ze later kunnen doen en
welke richtingen ze allemaal opkunnen.
En dan kunnen ze ook keuzevakken of
zelfs een andere hoofdrichting kiezen op
basis van wat ze die dag ontdekt hebben.
Hierdoor dat er waarschijnlijk nog meer
studenten aanwezig waren dan vorig jaar
als dat is wat je bedoelt.
Kan het nog beter volgens jou?
Ik denk het wel. De puntjes die we
kunnen verbeteren beginnen kleiner en
kleiner te worden, maar het is toch altijd
een uitdaging om het nog beter te doen
dan het jaar ervoor.
Als je het vergelijkt met andere
jobfairs, wat is uw impressie dan?
Ik heb het gevoel dat wij qua algemene
invulling toch wel (twijfelt) de beste zijn.
Ik zie op andere jobfairs nog wel puntjes
waarvan ik denk: “dat zou ik toch nog
iets anders doen waardoor het nog net
iets beter zou zijn”, maar voor hetzelfde
geld denken zij dat natuurlijk ook bij ons.
In het algemeen ben ik gewoon echt zeer
trots op onze prestatie.
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s plitWise
deze is er eentje voor al wie regelmatig zonder cash zit
en al eens iets durft lenen, maar vaak vergeet het terug
te betalen. splitwise houdt overzichtelijk bij wie je wat
nog moet en omgekeerd.

in het kort
Beginnen doe je bij Splitwise door een
account aan te maken. Op die manier
kan je uitgaven toevoegen gelinkt aan
andere mensen zodat zij ook op de
hoogte zijn. Het is dus niet louter een
rekeningoverzicht, maar eerder een
sociaal netwerk voor uitgaven. Om al die
uitgaven wat overzichtelijk te houden,
is op het startscherm aangegeven wie
wat betaald heeft en wat de uiteindelijke
balans is voor die persoon. Bovenaan
datzelfde scherm is dan je totale balans
zichtbaar.
Rekeningen toevoegen zelf is kinderspel:
de persoon, het bedrag en een naam
ingeven, dan wie wat betaald heeft en
klaar. De andere partij krijgt onmiddellijk
een melding van de ingevoerde
rekening. Een klein schoonheidsfoutje
is hier op te merken: de verschillende
verdeelmogelijkheden zijn niet allemaal
even duidelijk.
Een bijkomende mogelijkheid is dat er
groepen kunnen gemaakt worden. Dit
is vooral bedoeld in het geval van een
groepsreis, want dan kunnen die uitgaven
snel bij de juiste personen terechtkomen.

mail met je huidige balans. Zo ben je
altijd op de hoogte van je schulden.
Tot slot kan aan iedere uitgave ook
commentaar en een foto toegevoegd
worden. Zo weet je steeds waar welke
uitgave precies vandaan komt.

gebruik
Bij het toevoegen van personen heeft
Splitwise soms wat moeite met gebruikers
herkennen. Dit is wat jammer, want dat
is juist waar de hele applicatie om draait.
Ook is het vreemd dat de e-mailnotificaties
worden ingesteld in de app zelf, maar
voor de notificaties op je telefoon moet het
systeemmenu ingedoken worden.

Wat?
App om gedeelde of
uitgaven bij te houden.

geleende

hoe?
Een sociaal netwerk rond uitgaven
houdt alles netjes overzichtelijk.

door?
Splitwise inc.

verdict
Deze app is ideaal voor de vergeetachtige
mensen onder ons, al wordt een zekere
discipline om alles in te voeren verwacht.
Op een paar kleine foutjes na is dit de
perfecte app: een met een duidelijk doel,
die goed is uitgevoerd.
lAA

Iedere maand krijg je ook een overzichts-
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K ronkellijn

puzzel

Verbind de punten met een kronkelende lijn tot een enkele gesloten lus. Het pad kruist noch raakt zichzelf en splitst nergens in twee. De cijfers geven aan hoeveel aanliggende lijnen er zijn. Lege vakjes kunnen eender welk aantal omliggende
lijnen hebben! Er is één enkele unieke oplossing die kan gevonden worden zonder te moeten gokken.
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