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Ingenieursstudenten KUL eindigen derde tijdens finale
‘The smartest trainbrain’
Maandag 7 december vond de tweede editie van The Smartest Trainbrain
plaats, een wedstrijd voor ingenieursstudenten georganiseerd door HR
Rail in samenwerking met ingenieurs van NMBS en Infrabel. Twintig teams
werden uitgenodigd voor de finale in Train World, het nieuwe museum van de
Spoorwegen in Schaarbeek. Twee studenten van KUL werden mooi derde.

Tijdens de finale zochten de ingenieursstudenten per
twee naar een oplossing op de finalevraag: “Werk een
ideale dienstregeling uit voor IC en L treinen die circuleren op een netwerk van twee kruisende lijnen”.
Toon Van Der Veken en Louis Philippo (KUL) eindigden op een mooie derde plaats en waren aangenaam
verrast: “De opdracht was moeilijk en we hadden weinig
tijd. We hadden niet verwacht om bij de 3 beste teams
te zitten, zeker omdat we al onze berekeningen met de
hand hebben gedaan. Als je zoiets op je CV kan zetten,
is dat toch mooi meegenomen.”
De finale werd verdiend gewonnen door Simon Delva
en Nathan Lauwers (Ugent), gevolgd door Vincent
Flon en Guillaume Rossillon (UCL) op de tweede plaats.

Naast een GoPro-camera die was weggelegd voor de
12 beste finalisten, wonnen de 3 beste teams treintickets voor een city- of skitrip binnen Europa. Geen
enkele student ging met lege handen naar huis: alle
deelnemers kregen een selfiestick en powerbank als
troostprijs.
Met deze wedstrijd willen de Spoorwegen jonge talenten in de kijker plaatsen en hen laten proeven van
het beroepsleven. Tijdens de finale wordt een ontmoetingsplaats aangeboden waarbij jonge ingenieurs ideeen kunnen uitwisselen. Door ingenieursstudenten een
complex vraagstuk voor te leggen, willen de Spoorwegen
aantonen dat ze continu op zoek zijn naar innovatieve
ingenieurs om de mobiliteit van morgen te verbeteren.

Een volledig overzicht van onze ingenieursprofielen vind je op:

www.despoorwegenwervenaan.be
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Deze winter...

\”a day in the blok”
... had de Vice
het soms wat
moeilijk
Ze stuurde ons volgend
mapje met foto’s. We
wouden het zeker met
jullie delen, het is vast
herkenbaar voor velen
onder jullie.
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V laamse T echnische K ring

Vijfennegentig academiejaren geleden, in november 1920, werd VTK gesticht. Naar
aanleiding van onze aankomende lustrumweek, blikken we terug op de vroege
geschiedenis van VTK.

O

p 11 februari 1930, tijdens
het
tiende
werkjaar
van
VTK, werd voor het eerst een
lustrumviering gehouden. Vijf jaar later,
in het academiejaar 1934-1935, werd het
vijftiende werkingsjaar gevierd. De eerste
voorzitter van VTK, J. Raskin, schreef naar
aanleiding daarvan een getuigenis over de
stichting en de eerste twee jaren van VTK
en er werd een verslag gepubliceerd met
alle activiteiten van de tien voorgaande
jaren. Deze documenten zijn nog steeds
terug te vinden in de archieven. In
november van dit academiejaar - het 91e
werkingsjaar van de Vlaamse Technische
Kring - vierden we de 95e verjaardag en
het 19e lustrum van onze kring met een
academische zitting. In het kader van onze
aankomende lustrumweek pluizen we deze
historische teksten nog eens door.
Het waren heel andere tijden – hoe kon
een faculteitskring toen TD’s, cantussen,
jobbeurzen, en alle andere activiteiten
organiseren? Het antwoord mag u
verbazen: niet. De werking van “den
Technischen Kring” verliep toen immers
nog heel anders dan nu. Geen activiteiten
of onderwijsvertegenwoordiging, wel het
bijschaven van de technische kennis van de
studenten, in het Nederlands! Het was in
de “Bijzondere Scholen” – er was nog geen
faculteit voor toegepaste wetenschappen
– immers armmoedig gesteld op vlak van
Nederlandstalige leergangen, er waren
maar twee Vlaamse cursussen. Toen de
studenten na de Eerste Wereldoorlog naar
Leuven terugkeerden, weerklonken de
Vlaamse eisen luid. J. Raskin, de eerste
praeses van VTK, blikt erop terug:
“In het akademisch jaar 1919-1920 omhulde een
drukke atmosfeer de studentenwereld te Leuven; de
harde oorlogsjaren hadden de wilskracht gestaafd en
een generatie gevormd van oudere schooljongens die
zich bewust waren den ernst hunner roeping van

meer nabij te moeten beschouwen.
Wanneer zij opgetogen onder de plooien hunner oude
vaandels door de nog verwoeste straten van Leuven,
onder eene eindelooze golving van donkerroode
Vlaamsche petten, (te dien tijde plechtig ingewijd
door een speech van Stanne Leurs in het Vlaamsch
Verbond), straalde vastberadenheid uit hun oogen
en het dreunde van wat zij wilden: de vlaamsche
hoogeschool en vlaamsche leergangen te Leuven.”

Wiskundige Kring of
Technische Kring
Zo kwamen enkele ingenieursstudenten op
het idee een Nederlandstalige faculteitskring
op te richten, een “Wiskundige
Kring” naar analogie met de “Cercle
Mathématique”. Het professorenkorps
ging hiermee akkoord, maar wel onder
de naam “Technische Kring” om niet te
concurreren met de genoemde Franstalige
faculteitsvereniging. Zo kwam het bij de
aanvang van het volgende schooljaar,

Barbarafeesten
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in november 1920, tot een academische
zitting waarbij de Technische Kring
plechtig gesticht werd. Het werd de
derde Nederlandstalige faculteitskring in
Leuven, na VRG (1885) en LBK (1887).
Al snel werd de kring door rector Mgr.
Ladeuze en door de decaan van de faculteit
wetenschappen erkend en opgenomen in
de categorie van academische kringen die
door de universiteit gepatroneerd werden.
Het eerste bestuur van de Technische
Kring bestond uit erevoorzitter professor
Van Hecke, voorzitter J. Rasking,
ondervoorzitter J. Verdeyen, secretaris J.
Mercelis, penningmeester E. Koumans
en bibliothecaris Berten Vallays. Tijdens
haar tweede werkingsjaar kreeg VTK
van de academische overheid beschikking
over een eigen vergaderzaal in de
Bijzondere Scholen. Daarnaast werd er
ook een vriendschap aangeknoopt met de
katholieke studentenvereniging Sanctus
Vergilius aan de technische hogescholen
(nu universiteit) in Delft.

Zoals geen enkele andere
faculteitskring kent
Het doel van de vereniging was de
gelegenheid te geven “vraagstukken der
techniek waarin de leden belang zouden
stellen, te behandelen en te bespreken in
de moedertaal”. Per maand werden er een
tweetal lezingen gehouden over technische
onderwerpen, zoals de automobielbouw,
de koperontginning in Katanga (Congo),
elektrificatie
van
de
spoorwegen,
gasmotoren… Ook socialere onderwerpen
kwamen aan bod, zoals de verdeling van
de arbeid of het “Taylorisme”, de sociale
rol van de ingenieur, zijn beroepsplichten,

Barbarafeesten
zijn sociaal-economische positie en de
bescherming van zijn titel (iets wat nog
steeds actueel is). Zo wist VTK in 1926
de toen 21-jarige econoom en politiek
wetenschapper Gaston Eyskens - tussen
1949 en 1973 driemaal eerste minister van
België - te strikken voor een lezing over
neotaylorisme, en in 1932 - ondertussen
professor aan de KU Leuven - nogmaals,
over de bedrijfsleiding in Amerika. Buiten
deze vergaderingen werden ook meerdere
uitstappen en reizen georganiseerd per jaar.
De Technische Kring beheerde ook een
eigen bibliotheek die gestaag aangroeide
met steun van de Vereniging voor Vlaamse
Leergangen te Leuven. Vanaf 1928
werden jaarlijks de Barbara-feesten door
de Vlaamse ingenieursstudenten gevierd.
Op deze talrijke vergaderingen, “die
geen enkele andere faculteitskring
kent” (J.Raskin), kwam bijzonder veel
belangstellenden af. In de laatste jaren
voor het derde lustrum waren er gemiddeld
vier professoren en vijfendertig studenten
aanwezig. Raskin stelt:
“Als
men
nagaat
hoeveel
Vlaamsche
ingenieursstudenten en bijzonderlijk in de 3 laatste
jaren er maar zitten, dan geloof ik dat weinig
andere faculteitskringen op zulke belangstelling
kunnen roemen. En zekerlijk de “Cercle Industriel”
niet, waar er veel min studenten ingenieurs naartoe
gaan alhoewel ze hier aan de hoogeschool drie tot
viermaal zoo talrijk zijn.”

Roodbruine studentenpet uit 1920
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Tot slot herhalen wij de laatste woorden
van zijn betoog uit 1935, eenentachtig jaar
geleden:

“Moge deze voorlezing U aanzetten om beter uw
bloeiende vereeniging te leeren kennen, liefhebben
en gedenken doorheen gansch uw loopbaan. Wij
blikken thans met voldoening en fierheid terug op
hetgeen door de samenwerking van eenige uwer
oudere makkers werd tot stand gebracht en door u
gehandhaafd en ontwikkeld tot op dezen blijden
herinneringsdag.
Lang leve de technische kring!”
Geniet van ons negentiende lustrum! lRVR

Relaties

d e T ussen T ijdse

T

inder in het kort. Tinder is een
applicatie voor smartphones
waarmee mensen elkaar kunnen
ontmoeten. Het concept is simpel: je krijgt
foto’s van mensen die je kan beoordelen
als “hot” or “not”. Als de ander jouw foto
ook “hot” vindt, spreekt men van een
“match”. Dan kan je beginnen chatten,
en wie weet wordt het dan wel iets.
Vergeleken met andere opties voor
online dating kent Tinder een enorme
populariteit, dus plenty to choose from!

1.

T inder T esT

Tinder is dé datinghype van het moment, maar is het
echt de moeite? Met Valentijn en de lentekriebels in
het verschiet, waagde de redactie haar kans, in het
kader van serieuze onderzoeksjournalistiek natuurlijk.
Ervaringen kunnen sterk verschillen, daarom hier dan
ook drie persoonlijke perspectieven.

2.

Links? Of deze misschien toch rechts...

Niet iedereen is vlot in de omgang met
andere mensen. Blozende wangen, een
mond vol tanden en luide muziek scheiden
ons van een succesvol gesprek met
potentiële “vrienden en meer”.
Van dit alles heeft Tinder geen last.
Een eenvoudige swipe naar rechts of
links, waarmee we laten verstaan of
we de persoon knap vinden. Zoals
een paardenfokker die een prijsdier
naar waarde weet te schatten ,
gaan we recht af op het uiterlijk van
iemand. Inhoud is op dit moment
nog van geen enkel belang.
Als de tegenpartij ook ons uiterlijk niet te
hard aanrekent, belanden we naadloos
is fase 2. Het grote voordeel van Tinder
is dat de app de mensen die jij op basis
van uiterlijk met een njet bedankt
hierover niet informeert. Bij wijze van
tegenprestatie wordt het aantal mensen
dat jou geen hartje gaf ook geheim
gehouden. Win-win dus.

In de veronderstelling
dat een vrouw enkel
een gespierd lijf moet
zien om in haar bed te
belanden
8

Als iemand die het esthetische zeer
weet te waarderen, moet ik zeggen dat
Dat was
de app echt heel mooi is.
zeker een pluspunt. Ook de meisjes
waren bij tijde bijzonder aantrekkelijk
natuurlijk. Al deed ik het hoofdzakelijk
gewoon om dit artikel te schrijven, toch
nam mijn fantasie wel eens een loopje
bij het zien van sommige profielen. Een
beetje zoals je een kriebel
kan krijgen
bij iemand die je passeert op straat,
maar dan veel regelmatiger.
Het had allemaal iets voyeuristisch.
Daar zit je dan, foto’s van wildvreemden
te bekijken en te denken: “Is ze iets
voor mij?” Je denkt na, op basis van
een paar foto’s, of je er iets voor kan
voelen. En waar dat gevoel ergens zit,
.
boven of onder de gordel.
Het is een leuk spelletje. Eerste indruk
op basis van de foto? Oké? Dan kijken
naar het profiel op zoek naar red flags:
kleine hondjes, duckfaces, arrogante
omschrijving, foto’s met een ex of
halfnaakt en bewusteloos op de grond...
En als ze dat overleefden, vind ik ze
interessant genoeg? 80% doet de moeite
niet hun profiel in te vullen en dus wou
ik er ook geen moeite in steken, tenzij er
zeer goede argumenten opdoken uit de
foto’s of gemeenschappelijke interesses.

3.

Toegegeven: ik ben echt geen fan van
Tinder.
Avondjes swypen onder
vrieden om te zien wie de grootste creeps
tegenkwam, dat was voor dit experiment
mijn
enige
ervaring
met
het
datingplatform. Het was dus niet zonder
enige scepsis dat ik de eerste lading
potentiële prinsen op het witte paard liet
voorbijkomen. Kerels die het niet nodig
vonden hun gezicht te tonen
blijkbaar in de veronderstelling dat een
vrouw enkel een gespierd lijf moet zien
om overtuigd te worden van zijn
voorbestemdheid om in haar leven, of
toch minstens haar bed , te belanden.
Een hele lading Kenny’s die ik, in alle
eerlijkheid, onverbiddelijk meteen naar
links verbande. En dan een verrassend
grote groep die op hun profielfoto staan
te pronken met een meisje , om god
weet welke reden. Ik heb ze allemaal zien
passeren.
Een leuke nieuwe feature is de Super
Like.
Tinder zegt het zelf als volgt:
e e n gewone like valt te vergelijken
met een iets langer durend oogcontact op
café, een Super Like is het virtuele
equivalent van op iemand afstappen. Het
object van je Super Like krijgt deze
namelijk sowieso te zien, ook als hij of zij
niet geïnteresseerd is. Je springt er
alleszins uit door hem te gebruiken. Of
het je een grotere kans bezorgt om bij de
happy few te belanden die door de eerste
selectie raken, dat laat ik in het midden.

Haha. Interessant... Vertel meer.
En dan gebeurt het. Eureka, het is
gelukt. Een match is tot stand gekomen
, het werk van Tinder zit erop en jij
wordt als een gladiator in de date-arena
geduwd, ongewapend wel te verstaan.
Toegegeven, een Tinderaccount biedt
de mogelijkheid om wat persoonlijke
info van jezelf te geven en jezelf te
omschrijven, maar ja, wie leest dat nu
ook? Dan komt de moment suprême,
een eerste goede openingszin. Het
eigenlijke doel is dat men via chat
van elkaar te weten komt of een fysieke
afspraak de moeite waard is.

De aandacht van
de tegenpartij is
zo vluchtig als een
geopende pot ether
Je vertelt wat over jezelf, wie je bent, wat
je doet en wat je interesses zijn. Hierin
moet je snel en efficiënt te werk gaan
want de aandacht van de tegenpartij
is zo vluchtig als een geopende pot
ether in het departement chemische
ingenieurstechnieken. Met wat geluk
kun je alsnog een afspraak forceren.
Na een somber aantal matches en
welgeteld nul dates
later gaf ik er
maar de brui aan.

Gezien de overvloed aan jongens en hun
lagere standaarden is er de onuitgesproken
regel dat de jongen steeds het initiatief
neemt en de meisjes mogen kiezen. In
plaats van de meer logische conventie
dat de tweede die de andere rechts heeft
geswypet het gesprek begint. Achja, ik
heb tenminste één meisje zo ver gekregen
zelf het initiatief te nemen, dus mijn ego
is gered.
			

Sorry lezer, soms
ben ik gewoon
te tam

Het chatten was niet echt mijn ding,
gewoon omdat Tinder echt niet de beste
chatapp is en ook omdat ik eigenlijk
niet écht geïnteresseerd was. Dus het
kwam steeds gewoon neer op een kort
leuk gesprek met een wildvreemde -wel
interessant- en dan het verbreken van
contact. Een enkele keer lag een date in
Gent voor het rapen, maar mijn hoofd
stond er gewoon niet naar. Sorry lezer,
soms ben ik gewoon te tam.
Mijn tip: move in fast and get out. Tinder
dient echt niet om een zinvolle relatie op
te bouwen, gewoon om contact te leggen.
Weet wat je wil, wees assertief (niet
creepy) en probeer een date te versieren.

Laat ons eerlijk zijn: de eerste stap wordt
doorgaans nog steeds door de man
gezet. In het dagelijkse leven laat ik me
niet graag leiden door zo’n stereotype
denkpatronen, maar nu zat ik maar al te
graag achterover leunend te wachten op
de eerste openingszinnen. De creatieve
oneliners bleven niet uit, sommige
zeer hoffelijk of zelfs romantisch,
andere ronduit schofferend.
De opvallendste kregen een antwoord,
nieuwsgierig als ik was naar wat voor
textuele hoogstandjes ze nog meer zouden
produceren als ik ze de kans gaf. Echte
creeps zaten er niet meteen tussen, op één
stalkerig type na. Zijn boodschappen
varieerden van nerd genoemd te worden
op basis van het woord ‘ingenieur’ in
mijn omschrijving, naar mannenhater
omdat ik als vrouw van plan was over

De grootste
kanshebbers op
antwoord waren
toch wel diegenen
die de moeite
namen in te gaan
op mijn bio
Tinder te schrijven
, over het toch
maar naar mijn nummer vragen ‘since
you’re hot’, naar een niet mis te verstane,
twee keer herhaalde ‘fuck you’ toen ik
wijselijk besloot niet meer te antwoorden.
Aangename kennismaking.
De grootste kanshebbers op antwoord
waren toch wel diegenen die de moeite
namen in te gaan op mijn bio. Aangeven
dat je dezelfde muzieksmaak hebt als je
match of interesse tonen in diens opleiding
of hobby’s is dus zeker een aanrader
als je op vlak van openingszinnen
niet verder raakt dan pakweg ‘Deed
het pijn toen je uit de hemel viel?’
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Final thoughts
Een beetje rondzoeken op het internet
levert al gauw resultaten op
die
tegenstrijdig zijn met mijn eigen
ervaringen. Zo is met verborgen camera
aan het licht gekomen dat mannen
sneller afketsen op het uiterlijk dan
vrouwen. Het ging in beide gevallen
om een normaal gebouwde persoon die
men met wat make-up en een valse buik
volslank deed ogen. De mannen maken
er zich in het merendeel van de gevallen
vanaf met een goedkoop excuus
waar
de vrouwen blijven tot het einde.
Bovendien leren we het gros van
potentiële dates kennen via een
gemeenschappelijke
vriend.
De
Tindermatches behoren uiteraard niet
tot deze catergorie. Het gebruik van
sociale media
laat ons geloven dat ons
sociaal netwerk ongelofelijk groot is. Dit
is echter een foutief beeld omdat we onze
tijd moeten verdelen over meer mensen,
waardoor vriendschappen
minder
intens zijn en het dus moeilijker is om
iemand in real life echt te kennen.
Met Tinder is het net zo. De groep is
te groot, de contacten oppervlakkig
en de kans op succes verwaarloosbaar.
Als advies parafraseer ik dan ook de
column van de Titsbeer in het Bakske: go
out and try
blijft, hoe vreemd het ook
mag klinken, de beste kans op succes
geven. En onthoud: een meester heeft
meer gefaald, dan de beginneling heeft
geprobeerd.

Tinder is inherent superoppervlakkig,
maar tot mijn verrassing merkte ik
dat ik op veel meer lette dan enkel
aantrekkelijkheid. In feite het leukste
aan Tinder is het proberen analyseren
van een persoon aan de hand van
een paar foto’s. Karakter, studeergedrag,
studierichting, levenshouding, over
alles kan je wel een (al dan niet
juist) idee vormen als je maar lang
genoeg naar een foto staart.
Dit is verrassend leuk om te doen en er
is bovendien iets bijzonder therapeutisch
aan het overlopen van horden potentiële
partners. Je komt erdoor iets te weten over
jezelf, wat je echt wil en vooral wat niet,
maar het was vooral erg geruststellend. Er
zijn echt wel heel veel meisjes...
Maar hetgeen ik vooral onthou van mijn
Tinderavontuur is dat er opvallend veel
geneeskundestudentes op zoek zijn naar
een lief...

De aandachtige lezer merkte het
waarschijnlijk al, Tinder heeft (evenmin
als mijn matches, trouwens) mijn hart
niet voor zich kunnen winnen. Meer
dan een potentieel leuk gesprek zit er
voor mij persoonlijk niet in; ik zie mezelf
gewoon echt niet op date
gaan met
iemand die ik leerde kennen via een app.
Dat neemt niet weg dat ik wel degelijk
mensen ken die een goede relatie hebben
opgebouwd met iemand die ze voor het
eerst zagen tijdens het swypen. Maar
tegenover het aantal mensen dat met
Kerstmis
aan de nonkels en tantes
mag gaan uitleggen dat dat leuke nieuwe
lief gevonden werd via de smartphone,
staat volgens mij een gigantische horde
die thuiskwam van een kale Tinderreis.
Laat mijn twijfels je er echter niet van
weerhouden je Valentijn, edition 2016
te zoeken op Tinder, moest je dat van
plan geweest zijn. De uitzonderingen
bevestigen uiteindelijk nog steeds de regel.
lAD, AL, CH

Daar zit je dan, foto’s
van wildvreemden te
bekijken

GEZOCHT

Mannelijke vrijwilligers
Doelstelling

Toelatingsvoorwaarden

Vergoeding

Vooruitgang boeken in het onderzoek
naar toekomstige behandelingen.

• U bent minstens 18 jaar
• U verkeert in goede gezondheid
• U volgt geen
medicamenteuze behandeling
• U rookt maximaal 5 cigaretten/dag

U wordt vergoed voor uw deelname
aan de studie alsook voor
uw verplaatsingskosten

Wij danken alle vrijwilligers die bijdragen
tot de geneesmiddelen van morgen.
Al onze klinische studies gebeuren volgens Europese en Amerikaanse normen en werden goedgekeurd
door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek.

Voor verdere inlichtingen
Gelieve het (gratis) nummer te bellen

0800/95.667
of surf naar

www.brusselscru.com

Publireportage

BASF
Als wereldwijde nummer 1 in de chemie combineren we
economisch succes met milieubescherming en sociale
verantwoordelijkheid. Via wetenschap en innovatie
helpzen ze hun klanten in bijna alle sectoren om
antwoorden te bieden op de huidige en toekomstige
behoeften van de samenleving.

I

van Hoogsteyns werkt als Assistant
Maintenance Manager bij BASF.
We stelden hem enkele vragen.

Wat houdt uw job in?
Ik ben gestart als Junior Maintenance
Manager bij het cyclohexanon bedrijf,
oftewel PV/M1. In mijn eerste jaar is
er veel ruimte om te exploreren. Aan
de hand van een competentiematrix
die beschrijft wat een ervaren
maintenance manager zou moeten
weten/kunnen streef ik naar een zo
breed mogelijke BASF kennis. Het
doel is om goed te weten hoe bepaalde
processen lopen, wie welke rol invult
en verantwoordelijkheid draagt in die
processen.
Hoe ziet een typische dag eruit?
Tot nu toe bestaat er, gelukkig, geen
typische dag. Elke dag is anders. Ik
heb momenteel twee projecten die een
groot deel van mijn tijd innemen. De
overige tijd spendeer ik aan allerlei
opleidingen en het meevolgen van
het dagelijkse reilen en zeilen in het
bedrijf.
Hoe verliep uw studententijd?
In 2009 ben ik begonnen aan de
opleiding tot industrieel ingenieur. Van
2013 tot 2015 heb ik het schakeljaar
en masterjaar afgelegd om burgerlijk
ingenieur te worden. Tijdens mijn
studententijd heb ik er altijd naar
gestreefd om een goeie balans te
houden tussen sociale activiteiten en
mijn schoolse verplichtingen. Een
goede work-life balance heb ik altijd
belangrijk gevonden en dat ervaar ik
nu ook in mijn job bij BASF.
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Heeft u veel
opleiding?

gehad

aan

uw

Absoluut.
Allerhande
problemen
komen op dagdagelijkse basis op
je af. Vanuit mijn opleiding heb ik
geleerd om problemen te ontleden,
te vertalen naar deelproblemen en
de deelproblemen op te lossen. Ook
specifieke vakkennis komt van pas.
Lezen van technische tekeningen, snel
de werking van een bepaald equipment
begrijpen, elektrische functieplannen
lezen en interpreteren,... Ik heb
momenteel het gevoel dat ik eerder
generalistisch bezig ben, maar binnen
BASF bestaat er ook de mogelijkheid
om de diepte in te gaan en specialist
te worden.
Hoe bent u bij BASF terecht
gekomen?
Ik had gedurende mijn hele opleiding
vrienden die chemie studeerden. Voor
hun was BASF hèt bedrijf. Voor mij,
als werktuigkundige leek het op het
eerste zicht niet meteen een potentiële
werkgever. Onbekend en onbemind.
De sollicitatiegesprekken in Leuven
begonnen en ik wou mijn kans wagen,
maar zag het eerder als een oefening.
Bij de voorbereiding van de sollicitatie
werd ik geconfronteerd met het
IMMENSE product gamma van BASF
en de enorme impact die het bedrijf
heeft. Vervolgens ben ik via via contact
gaan zoeken met een werktuigkundige
die een jaar voor mij bij BASF was
begonnen. Hij beschreef de rol van
werktuigkundigen in een chemisch
bedrijf, hierdoor was ik verkocht.

Hoe verliep de sollicitatie?
De sollicitatie procedure bestond o.a.
uit een gesprek in Leuven, een aantal
persoonlijkheidstesten, een IQ test en
een assesment day op de site zelf. Zeer
leerrijk en plezant!
Hoe ziet u uzelf evolueren binnen
BASF?
Ik leer elke dag opnieuw mensen
kennen die allemaal verschillende
paden hebben bewandeld tot de
functie die ze nu invullen. Ik heb op
dit moment nog geen concreet plan en
laat de BASF-wereld gewoon op mij
afkomen.
Wat trok u aan in BASF?
De impact van het bedrijf op onze
maatschappij, visie, bedrijfscultuur,
multidisciplinariteit en de enorme
waaier aan mogelijkheden die het
bedrijf aanbiedt. In welk ander bedrijf
is het mogelijk om in één carrière
totaal verschillende jobs uit te oefenen?
Projectmanagers die eveneens op HR

hebben gewerkt, bedrijfsleiders die
zowel productiemanager zijn geweest
als bij de centrale engineeringdienst
hebben gewerkt, mensen die op
delegatie zijn geweest naar vestigingen
overal in de wereld, name it, ze lopen
hier rond. Ik geloof er sterk in dat
je binnen BASF je eigen pad kan
bepalen en bewandelen mits de juiste
ingesteldheid.
Heeft
u
nog
tips
afstudeerders/studenten?

Als u BASF zou samenvatten in
enkele woorden, wat zou u dan
zeggen?
Kansen, respect voor elkaar en een
no-nonsense mentaliteit. BASF

voor

Ik raad iedereen aan om zich in te
schrijven voor de sollicitatieprocedure.
Hierdoor zal je het bedrijf beter leren
kennen en, hopelijk, overtuigd worden
van BASF. Voor de mensen die er al
uit zijn en voor BASF willen gaan wil
ik meegeven dat ze ten alle tijden hun
zelf moeten blijven. Net omdat BASF
zo groot is zoeken we mensen met
sterk uiteenlopende persoonlijkheden
en kennis, uzelf voordoen als iemand
anders gaat op lange termijn alleen
maar voor problemen zorgen.
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Technologie

M ars 2.0
Elon Musk, vooral bekend als CEO van Tesla Motors, heeft grootse plannen
die verder reiken dan het bouwen van een nog innovatievere wagen of een
herlaadbare batterij om een heel huis van stroom te voorzien. Hij ziet het deze keer
verder dan de Aarde – als het van Elon Musk afhangt, verhuizen we binnen enkele
jaren massaal naar Mars.
Back-up van de mensheid
Mars koloniseren, Musk droomt er al
jaren van. In 2002 richtte hij SpaceX
op, een bedrijf voor ruimtetransport. In
dit bedrijf wordt al geruime tijd aan een
vervoersmiddel gewerkt dat ons naar Mars
moet kunnen brengen. Concrete plannen
hierrond moeten nog bekendgemaakt
worden.
Waarom wil Musk ons zo graag weg
van hier? Het antwoord is simpel: hij
maakt zich zorgen over het voortbestaan
van de mensheid. Onze planeet heeft
grote asteroïde-inslagen en enorme
vulkaanuitbarstingen gekend, die telkens
zorgden voor massale sterftes. Musk wil
ons voorbereiden op de volgende grote
ramp, door de mens te verspreiden over
verschillende planeten. We kunnen het
ons volgens hem niet permitteren gewoon
te zitten afwachten.

14

Blogger Tim Urban maakte in zijn
blogpost “How (and Why) SpaceX will
colonize Mars” de volgende vergelijking:
Stel je de Aarde voor als een harde
schijf, en elke soort op onze wereld is
een Worddocument opgeslagen op deze
harde schijf. Deze harde schijf is al een
aantal keer gecrasht, en elke keer is ze een
groot deel van deze documenten verloren.
Beschouw de menselijke soort nu als een
ongelooflijk waardevol document op die
harde schijf.
Stel nu dat je een harde schijf bezit met
zo’n waardevol document, en je weet dat
deze harde schijf elke twee maand eens
crasht, waarbij de laatste crash dateert van
vijf weken geleden. Wat zou je dan doen?
Het antwoord ligt voor de hand: je zou het
document kopiëren op een tweede harde
schijf. En dat is precies hoe Musk Mars
ziet: het zou een backupschijf worden
voor de mensheid.

“I would like to die
on Mars, just not
on impact”
- Elon Musk

Updates
Allemaal goed en wel, denk je dan, maar
wat zouden we in godsnaam op een
ijskoude, onleefbare planeet als Mars
gaan doen? Mars heeft een atmosfeer die
voor 96% uit CO2 en voor minder dan 1%
uit zuurstof bestaat, waardoor iedereen
die de planeet betreedt voortdurend
een pak zou moeten dragen. Bovendien
is de zwaartekracht er 63% zwakker
dan op aarde. Dit alles gecombineerd
met een gemiddelde temperatuur van
-63°C, maakt van Mars niet meteen de
ideale vakantiebestemming - laat staan
permanente uitvalsbasis. Dat beseft Elon
Musk natuurlijk ook, en hij is nu van
plan Mars de nodige updates te laten
ondergaan.
Volgens hem is het mogelijk de
atmosfeer van Mars te bombarderen
met atoombommen. “Veel mensen staan
er niet bij stil dat onze zon eigenlijk een
grote fusie-explosie is”, zegt hij. Door
Mars te bombarderen zou hij twee
zonnen willen creëren om de planeet op te
warmen. Bevroren CO2 zou verdampen,
de atmosfeer zou dikker worden en het
water zou verdampen. Dit alles zou leiden
tot een broeikaseffect – gewenst, in dit
geval.

Dat terzijde, zou het natuurlijk niet de
eerste keer zijn dat mensen het klimaat
beïnvloeden. Musk zou zijn twee
zonnen rond de polen van Mars willen
brengen, wat vrij gevoelige gebieden zijn.
Wijzigingen die je daar aanbrengt, zouden
inderdaad sterk uitvergroot kunnen
worden. Maar dit blijft natuurlijk slechts
theorie. Macdonald benadrukt ook dat we
Musks idee niet te snel als nonsens moeten
afschilderen: hij heeft al meermaals
bewezen dat zijn ideeën doorgaans wel
degelijk realiseerbaar zijn.
Krijgt Musk gelijk, en vertrekken in 2026
de eerste mensen naar Mars? Of zal
het, zoals anderen beweren, nog eeuwen
duren voor Mars genoeg opgewarmd
is? Wat het ook wordt, reizen naar Mars
klinkt realistischer dan ooit te voren. AD

Veel mensen staan er
niet bij stil dat onze
Zon eigenlijk een
grote fusie-explosie is
- Elon Musk

Pure Sciencefiction? Toch niet, beweren
wetenschappers.
Volgens
Malcolm
Macdonald, directeur van the Scottish
Centre of Excellence in Satellite
Applications at Strathclyde University en
bestuurslid van the UK Space Agency’s
Space Programme Review Panel is de
atmosfeer van Mars bombarderen zeker
mogelijk, maar zijn de gevolgen, zoals
bijvoorbeeld schadelijke straling, moeilijk
te voorspellen.
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Kasteel van Brasschaat

V.U. Lucas Vanlaer, Studentwijk 6-0, Arenberg, Leuven
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Onderwijs

POC -

wie , wat , waarom ?

Je hebt er waarschijnlijk al van gehoord: de POC (kort voor Permanente
OnderwijsCommissie). Een eerste blik op de resultaten van de VTK-enquête van
december leerde ons echter dat een groot deel van de leden niet weet wie hen
vertegenwoordigt op de POC-vergaderingen (hint: check het Onderwijsgedeelte
van de VTK-site!). Wat meer verduidelijking over hoe zo’n vergadering er aan toe
gaat kan dus zeker geen kwaad. Wij namen een kijkje bij de POC Elektrotechniek.

De POC’ers: wie zijn ze,
wat doen ze, wat drijft
hen?
Elke faculteit van de KULeuven
heeft een facultaire POC - kortweg
FPOC. Hier worden logischerwijze
onderwijsgerelateerde
discussies
gevoerd die betrekking hebben op de
gehele faculteit. Opleidingsspecifieke
onderwerpen worden behandeld op
kleinere POC-vergaderingen, zoals die
van de POC Elektrotechniek. Deze bestaat
hoofdzakelijk uit vertegenwoordigers van
vier groepen: professoren, ombudsen,
Vlaamse studenten en internationale
studenten. Ir.Reëel
sprak met
vertegenwoordigers van elk van deze
groepen over hun motivatie om in de
POC te zetelen.

De Vlaamse studenten
Student Carl D’heer:
“Ik ben altijd iemand geweest die graag
zijn mening gaf, zeker over onderwerpen
die mij persoonlijk aangaan, zoals mijn
studierichting. Daarnaast vind ik het
interessant om te weten wat er allemaal
gebeurt binnen de faculteit en het
departement op het vlak van onderwijs.
Door te zetelen in de POC is mijn
betrokkenheid aanzienlijk toegenomen.

Aangezien een universiteit in de eerste
plaats gebouwd is om studenten op te
leiden, vind ik het belangrijk dat de
studenten zelf iets te zeggen hebben over
de wijze waarop ze opgeleid worden. Naar
mijn mening is feedback van de studenten
cruciaal om een optimale leeromgeving te
bekomen binnen de faculteit.
Ik merk dat het standpunt van studenten
zeker geapprecieerd wordt en dat er ook
rekening mee gehouden wordt bij het
maken van beslissingen. Uiteraard hangt
dit ook af van de mate waarin de studenten
met het onderwerp verwant zijn, maar
ik heb het gevoel dat de mening van de
student evenwaardig wordt aanzien als die
van bijvoorbeeld een prof of assistent.
Ik denk zeker dat ik door in de POC te
zetelen een verschil kan maken voor de
studenten. Sommige problemen kunnen
gewoon niet door proffen of assistenten
opgemerkt worden. Het is dan de taak
van de studenten en uiteindelijk de POCverantwoordelijken om deze problemen
te melden en op te lossen. Zonder
studenten in de POC zouden er heel wat
onaangename problemen onopgemerkt
blijven en bijgevolg nooit verholpen
worden. Dit laatste beperkt natuurlijk de
efficiëntie van het gehele onderwijs.”

Studentenvertegenwoordiger
Carl D’heer
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Studentenvertegenwoordiger Umut Çelik (tweede van links)

De internationale
studenten
Student Umut Çelik:
“Ik ben lid geworden van de POC
omdat ik als student gefrustreerd was
over bepaalde onderwerpen. Ik had het
gevoel dat ik als internationale student,
met een andere achtegrond en de zaken
vanuit een ander prespectief bekijkend,
een verschil kon maken. Het is belangrijk
dat iets als een POC bestaat, omdat het
onderwijssysteem mee moet evolueren met
de evolutie van technologie. Professoren
zijn vaak geneigd voorrang te geven aan
hun onderzoek. Het is dus heel belangrijk
de professoren te motiveren om logische
aanpassingen door te voeren in het
onderwijssysteem, in overeenstemming
met de veranderende noden van de
maatschappij. Dit door nieuwe ideeën in
te voeren die aangebracht worden door
de personen die er het sterkst de gevolgen
van dragen.
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Ik geloof dat ik zeer geschikt ben
om de internationale studenten te
vertegenwoordigen
omdat,
jammer
genoeg, vele ingenieursstudenten die in
het buitenland studeren verlegen zijn. Dat
komt doordat de cultuur en het onderwijs
voor hen vreemd aanvoelt, en het is,
bovenop het hieraan gewoon worden,
moeilijk om ook nog eens dingen te
vragen of suggesties voor veranderingen
aan te brengen. Ik heb echter al ervaring
op dit gebied en weet dus hoe ik dit
best aanpak. Ik ben iemand die altijd

verbeteringen probeert aan te brengen
in mijn omgeving, en het onderwijs is
daar natuurlijk geen uitzondering op.
Integendeel, het is één van de belangrijkste
dingen in mijn leven, aangezien ik al bijna
heel mijn leven student ben. Iedereen uit
mijn richting kent me, met als resultaat
dat ik voortdurend feedback krijg over de
onderwerpen die in de POC besproken
worden.
Het is heel belangrijk dat de buitenlandse
studenten vertegenwoordigd worden,
omdat zij andere noden hebben dan de
Vlaamse studenten, ze weten andere
dingen en hebben andere doelen. Door
deze verschillen ervaren ze de lessen
ook anders. Dit toont zich ook in de
studieresultaten, omdat alle lessen
afgestemd zijn op de Vlaamse studenten
die een specifieke achtergrond hebben.
De professoren gaan ervan uit dat
ook de internationale studenten deze
achtergrond hebben, maar ik denk dat
ze ergens wel weten dat dit niet klopt.
Als de internationale studenten niet
vertegenwoordigd zouden worden, dan
zouden op dit vlak geen verbeteringen
doorgevoerd worden. Bijgevolg zouden
het studieprogramma, de faculteit en
uiteindelijk de gehele universiteit zichzelf
niet als internationaal mogen profileren.
Internationale studenten zouden slechte
ervaringen opdoen aan de universiteit,
wat haar reputatie zou aantasten. Om
die reden geniet de universiteit even
sterk van deze vertegenwoordiging
van internationale studenten als de
internationale studenten zelf.

De proffen

De ombudsen

Professor Patrick Wambacq:

Ombudsen Sara Cleemput en Hanne
Deprez:

“Ik ben lid van de POC omdat ik
onderwijs zeer belangrijk vind. De POC
is de plaats waar ideeën gelanceerd en
besproken kunnen worden met alle
belanghebbenden. Nieuwe ideeën groeien
en worden meestal al wel hier en daar
besproken voordat ze op de POC komen,
maar het is belangrijk om ze te toetsen
aan de visie van zo veel mogelijk collega’s
en - ook zeer belangrijk - aan de visie van
de studenten. De POC speelt aldus ook
een grote rol bij onderwijsvernieuwing:
telkens om de zoveel jaar is er een
programmahervorming
om
het
onderwijs aan te passen aan de
evoluerende noden en de evoluerende
context, en die vernieuwing moet met alle
belanghebbenden uitgewerkt worden.
Maar niet alleen dan is de POC
belangrijk: er zijn elk jaar wel wat
kleinere aanpassingen nodig, praktische
problemen moeten aangepakt worden
en kleinere punten verdienen ook de
nodige aandacht. Ik denk dat dat in de
POC Elektrotechniek goed werkt: er
zijn voldoende interessante en nuttige
discussies, en de meningen van iedereen
worden gehoord en er wordt geprobeerd
om er rekening mee te houden. Waar
nodig wordt in kleinere groepjes
voorbereidend of ondersteunend werk
geleverd, zoals bv. de interpretatie van
de studentenevaluaties, of de groep van
optiecoördinatoren (waar ik ook deel van
uitmaak) die onder leiding van de POCvoorzitter de vergaderingen voorbereidt.
Daarnaast is het bijwonen van de POCvergaderingen ook de ideale manier om
op de hoogte te blijven van wat er leeft
binnen de opleiding en bij de studenten.
Er zijn wel verslagen van de vergaderingen
die door alle geïnteresseerden kunnen
nagelezen worden, maar dan lees je
enkel de conclusies en mis je de discussies
die tot besluitvorming leiden. Kortom,
redenen genoeg om aanwezig te zijn in
de POC, en om zonder meer te kunnen
zeggen dat de POC een onmisbaar
instrument is voor goed onderwijs.”

“Als ombudsen zijn wij sowieso lid van
de POC. Dat is voor ons ook nuttig,
want zo blijven we op de hoogte van
wat binnen ons departement beslist
wordt i.v.m. onderwijs. Omdat prof. Van
Eycken (de programmadirecteur van
het departement Elektrotechniek, die de
POC voorzit, nvdr.) ook verslag uitbrengt
van wat op de FPOC besproken en
beslist wordt, vernemen we ook facultaire
beslissingen via onze POC.
Het lijkt ons toch wel belangrijk dat er
binnen het departement ook aandacht
besteed wordt aan onderwijs en niet
alleen aan onderzoek. We vinden het
ook belangrijk dat de studenten hierin
inspraak krijgen, want zij zijn wel
degenen die dag in dag uit de lessen
volgen en wiens toekomst (voor een
deel) afhangt van de kwaliteit van de
lessen die ze volgen. Aan de hand van
de opmerkingen van studenten, kunnen
de aangeboden programma’s eventueel
bijgestuurd worden. Op die manier
kunnen ook toekomstige studenten
de vruchten plukken van wat hun
voorgangers in de POC aankaarten.
Natuurlijk wordt onze POC ook wel
gebonden door facultaire en universitaire
beslissingen, dus echt drastische
aanpassingen maakt onze POC niet
denken we. Maar het is goed dat wij als
ombudsen in de POC zitten omdat we
daar ook de proffen kunnen aanspreken
over bepaalde problemen en we op de
hoogte blijven van wat het departement
beslist.” AD

Ombudsen Sara Cleemput en Hanne Deprez
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A ltran
Altran is een internationaal consultancybureau in het
domein van innovatie en high-tech. Daarin zijn ze de
Europese leider.
Twee recent afgestudeerden delen hun ervaringen en
geven enkele tips.

Jef Daniëls, Altran Consultant
in de energie sector
Wat hebt u gestudeerd en hoe bent u in
uw huidige positie terechtgekomen?
Ik heb burgerlijk ingenieur chemiemechanica gestudeerd met master
mechanica. In mijn master koos ik ervoor
om enkele interessante vakken over
energie op te nemen en uiteindelijk ook
mijn thesis daarover te schrijven. Na mijn
studies wist ik dat de energiesector me
sterk interesseerde maar deze heeft erg
veel facetten. Ik wou eigenlijk van al deze
aspecten wel eens proeven en Altran heeft
me deze mogelijkheid geboden.
Momenteel heb ik een project bij Engie,
het voormalige GDF Suez. Hier werk
ik mee aan het maken van long term
studies. Deze studies kunnen verschillende
dingen inhouden. We analyseren zowel
de technische als de economische impact
van verschillende projecten. Bijvoorbeeld,
energiecentrales zijn investeringen op
lange termijn. In de praktijk betekent dit
dat we een idee moeten hebben van hoe de
sector gedurende de komende 40 à 50 jaar
kan evolueren. Op dit soort vragen probeer
ik een antwoord te vinden.
Wat vind je het leukste aspect van
consultancy en waarom heb je voor
Altran gekozen?
Altran is één van de weinige échte
engineering consultancy bedrijven. Werken
bij Altran biedt de mogelijkheid om mee te
werken aan verschillende soorten projecten
bij verschillende soorten bedrijven.
Ik heb meegewerkt aan projecten bij twee
types van bedrijven binnen de energiesector.
Zowel op vlak van cultuur als type activiteit
verschillen beide bedrijven van elkaar. Dit
levert telkens nieuwe uitdagingen maar
ook de opportuniteit om veel bij te leren.
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Altran heeft ook eigen, interne projecten.
Zo heb ik meegewerkt aan een project
waarbij Altran energie ging bekijken vanuit
een standpunt zoals geen ander bedrijf
het bekijkt. Dat project gaf me een heel
andere, innovatieve kijk op energie.
Op welke manier komt je studie je
werk als consultant ten goede?
Voor de helft van de onderwerpen binnen
mijn projecten, haal ik kennis uit mijn
studies als burgerlijk ingenieur. Voor de
andere helft zijn het snel maken van goede
analyses en abstracte vaardigheden heel
belangrijk. Dit zijn tevens de belangrijkste
skills die ik tijdens mijn studie heb
ontwikkeld, naast de sociale vaardigheden
natuurlijk (naschoolse activiteiten op de
oude markt, nvdr.).
Wat is het interessantste project
waaraan je hebt meegewerkt en
waarom?
Al mijn projecten hadden interessante
facetten. Als ik echt moet kiezen dan kies
ik voor mijn project bij Engie. Voor die
langetermijnstudies moet ik vaak vele
vragen beantwoorden waarop op dit
moment nog geen exact antwoord bestaat.
Hoe gaat het productiewerk er over 40
jaar uitzien? Hoe kunnen we omgaan met
renewables? Wat als de rest van het systeem
niet flexibel genoeg is om hiermee om te
gaan? Dit spreekt me echt aan.
Wat heb je gekocht met je eerste
loon?
Na mijn studies wou ik meteen op mijn eigen
benen staan, maar zoals elke student was ik
platzak. De vele pintjes en het hard studeren

lieten me achter met een lege portemonnee.
Mijn eerste loon diende in de eerste plaats
om de schulden bij mijn ouders te vereffen
die me hielpen de eerste maand huur te
betalen voor mijn appartement.
Hierna heb ik mijn loon gebruikt om
optimaal te kunnen genieten van het
leven. Spontane citytrips, elektronica en
persoonlijke luxegoederen ontbraken er
niet aan.
Wat heb je gedaan toen je te horen
kreeg dat bij Altran mocht beginnen?
Heel grappig eigenlijk. Het eerste wat ik
deed was een mailtje naar onze campusteam
leader sturen om te vragen of ik deel zou
mogen uitmaken van het campusteam KU
Leuven. Ik heb haar leren kennen via AFC
en wist meteen dat ik ook mee activiteiten
wou organiseren voor de KU Leuven in
naam van Altran.
Wat
zou
jij
adviseren
laatstejaarsstudenten?

aan

Veel studenten hebben angst dat na het
studentenleven het leuke leven voorbij is. Ik
wil een bemoedigend woordje spreken en
zeggen dat werken de start van een nieuwe
fase is in het leven, maar dat die fase zeker
niet minder leuk is. Ik ga iedere dag graag
werken, ik krijg heel veel voldoening van
mijn baan en het loon op het einde van de
maand maakt mijn vrije tijd ook een stuk
interessanter.
Nog een tip voor als je gaat solliciteren?
Op een sollicitatiegesprek is zelfvertrouwen
heel belangrijk. Dus wat ik altijd deed
vlak voor een sollicitatiegesprek was me
terugtrekken in de WC of thuis in de
badkamer en even in de spiegel zeggen: “Jef,
je kunt het”. Raar maar waar, dit werkte
echt voor mij. Zoek je eigen manier om
ervoor te zorgen dat je aan zelfvertrouwen
wint, hoe vreemd deze manier ook is.

Hein Hakema, Altran Business Manager
in de automotive sector
Wat hebt u gestudeerd en hoe bent
u in uw huidige positie terecht
gekomen?

Wat is voor u het meest interessante
of spectaculaire project waar Altran
tot heeft bijgedragen?

Lucht en ruimtevaart techniek aan de
TU Delft, burgerlijk ingenieur, en meer
specifiek “System Engineering and
Aircraft Design”. Het kiezen van een
master was niet eenvoudig. Ik wou iets
studeren wat later me zou helpen om te
werken in de automotive sector. In Delft
sloot ik me daarom aan bij het Formule
Student project. In deze master was ik
leidinggevende van een team van 16
studenten en was het doel een racewagen
te ontwikkelen. Een moeilijk jaar met
veel uitdagingen maar veel voldoening
en waar mijn passie voor de automotive
sector weer eens werd bevestigd.
Vervolgens kreeg ik de kans om stage
te lopen bij Lockheed Martin in de
Verenigde Staten en schreef ik mijn thesis
bij Mercedes Benz in Stuttgart.
Tijdens mijn laatste maanden als
student, solliciteerde ik bij Altran voor
een functie als consultant in automotive
divisie als mechanical engineer. Dit
sollicitatiegesprek ging heel vlot maar
ik zou pas twee maanden later kunnen
beginnen met werken. Exact twee
maanden later belde Altran me op
maar met een ander voorstel: een rol
als business manager. Dankzij mijn rol
binnen het Formule Student team wist
ik dat de kar trekken en afdelingen met
elkaar verbinden wel mijn ding was. Ik
accepteerde het voorstel en nu, meer
dan 2,5 jaar later, werk ik als Advanced
Business Manager voor de automotive
divisie binnen Altran Belux.

Moeilijk om één project te kiezen. Een project
bij Volvo Trucks was een echte uitdaging. Een
consultant van Altran moest de hele planning
van het Europees optimalisatieproject EOP
in goede banen leiden. Binnen dit project
moesten complete productielijnen worden
overgedragen naar Gent. Dit was een
miljoenen project waarbij veel aspecten in
rekening moesten worden gebracht. Zowel
de belangen van de stakeholders als het op
elkaar afstellen van alle betrokken partijen
waren grote uitdagingen. Het stilleggen van
een productielijn zou immers significante
gevolgen hebben voor vele betrokkenen,
zowel financieel als organisatorisch.
Waarom koos je voor werken bij
Altran?
Ik kwam in contact met Altran tijdens het
Formule Student project. Zij waren immers
sponsor hiervan. Ze hebben een positieve en
professionele indruk bij me achtergelaten.
Ook het dynamische karakter, de afwisseling
en de spraakmakende projecten waren de
aspecten die me tot Altran aantrokken.
Werken bij Altran was voor mij de start van
een avontuur.
Wat vindt u belangrijk als Business
Manager bij het uitvoeren van uw
taak?
Voor mij zijn de consultants het belangrijkst.
Zonder consultants geen business en
geen Altran. Zij moeten genoeg kansen
krijgen, zich op hun gemak voelen en in
een optimale omgeving hun werk kunnen
doen, dan komen de zaken vanzelf.

Wat geeft u de meeste voldoening in
uw taak als Business Manager?
In de eerste plaats haal ik veel voldoening
uit de gesprekken met mijn consultants
waarbij ik pols naar hun tevredenheid maar
ook naar de doelstellingen waarnaar ze
willen streven. Vervolgens geven een goed
gesprek met de klant en relaties opbouwen,
net zoals eigen succes door projecten te
winnen me natuurlijk ook veel voldoening.
Wat is volgens u het grote verschil
tussen werken in de industrie of
werken als consultant?
Ik heb natuurlijk zelf geen ervaring met
werken in de industrie. Bij consultancy
krijg je de mogelijkheid om je te ontplooien
in verschillende omstandigheden en
verschillende soorten bedrijven. In de
industrie zal je job meer in de diepte gaan,
meer specialiseren, meer routine bevatten
en in sommige gevallen minder creatief
zijn. Iemand die na zijn studies start bij
een consultancy bedrijf kan na vijf jaar
een uitgebreid CV met ervaringen in
verschillende projecten voorleggen.
Heb
je
advies
laatstejaarsstudenten?

voor

de

Kijk goed rond, oriënteer je goed. Praat met
veel mensen, in verschillende omgevingen
en luister naar je gevoel. Waar wil je naartoe
gaan? Wat wil je doen? Welke doelen wil je
bereiken? Wees bereid om een stap vooruit
zetten en zelf te denken in welke richting je
wilt evolueren.
Wat is volgens u de X-factor die elke
consultant moet hebben?
De X-factor is in mijn ogen initiatief
nemen. Consultants moeten een “Go go
go” mentaliteit hebben, willen bijleren en
willen vooruitgaan. ALTRAN
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Deze winter...

... was de campus wel erg kaal
Het eerste semester zat er op. Dakpannen zaten er niet
meer op. Echt veel viel er niet meer te beleven. De ideale
setting voor vele zwoegende studenten.
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Duurzaamheid

H oe

het onderste uit de fossiele kan halen zonder

uitstoot ?

C arbon C apture & S torage

Hoe langer hoe vaker horen we slogans die neerkomen op “op naar 100%
hernieuwbare energie”. Op de weg naar een CO2-arme energievoorziening zal
hernieuwbare energie zeker een rol spelen, maar niet iedereen is overtuigd dat
hernieuwbare energie zal volstaan. Daarnaast lijken de oliemagnaten van deze
wereld niet bereid om hun zwart goud onder de grond te laten zitten. Met Carbon
Capture and Storage (CCS) kunnen we emissies verminderen en toch de fossiele
reserves op maken. Een korte analyse.

O

m de opwarming van de aarde
beneden 2°C te houden, zullen we
een brede waaier aan maatregelen
nodig hebben. Een manier om de
hoeveelheid CO2 in de lucht te reduceren,
is door ze niet uit te stoten, maar ze op te
slaan onder de grond. Dit wordt mogelijk
gemaakt door een technologie genaamd
carbon capture and storage (CCS). Bij
elektriciteitscentrales wordt CO2 uit de
brandstof of het uitlaatgas verwijderd
om ze vervolgens via een pijpleiding in de
grond te pompen. De technologie biedt
overigens een manier om ook bij industriële
processen CO2 op te vangen en maakt zelfs
negatieve emissies mogelijk. De grootste
barrières voor de doorbraak zijn, zoals
bij de meeste nieuwe technologieën, het
economisch plaatje maar ook de publieke
acceptatie. Volgens het IPCC en het IEA
zijn deze technologieën echter wel van
enorme waarde.

nog een 4°C scenario waar recente beloftes
van landen in rekening gebracht worden. In
het 2°C scenario, waar de onderhandelaars
op de klimaattop op mikten, worden alle
maatregelen geïmplementeerd die nodig
zijn om de temperatuurstijging met 80%
zekerheid beneden 2°C te houden.

(Artikel dankzij YERA)

In het 2°C scenario (figuur onderaan) mag
er een ding duidelijk zijn: er is geen silver
bullet. De oplossing bestaat uit verschillende
technologieën die elk een deel van de CO2reducties moeten realiseren. De bijdrages
van efficiëntie en hernieuwbare energie
zijn samen goed voor 60% van de CO2reducties. Aangenomen dat huidige beloftes
van regeringen waargemaakt worden, zal
CCS nog eens 20% van de CO2-reducties
realiseren. Om dat te halen, cijfert het IEA,
zouden 60% van de steenkoolcentrales in
2050 voorzien moeten worden van een

CCS, doet dat ertoe?
Zowel
het
Internationaal
Energieagentschap
(IEA)
als
het
Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC), leggen een belangrijke rol
weg voor CCS. Het energieagentschap staat
bekend om de verschillende scenario’s die
ze onderzoeken. Deze scenario’s houden
rekening met allerhande bronnen van
broeikasgassen en beleidsmaatregelen om
daaruit de verwachte temperatuurstijging
te berekenen. Het 6°C scenario kan je
beschouwen als business as usual: er
worden geen nieuwe beleidsinstrumenten
geïntroduceerd op vlak van CO2-reducties
waardoor de gemiddelde temperatuur stijgt
met 6°C. Verder beschouwt het IEA ook
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CCS systeem. CCS zal overigens niet enkel
in de elektriciteitssector nodig zijn. In het
2°C scenario is 40% van de afgevangen
CO2 afkomstig van de industrie. In de
figuur rechts valt ook meteen op dat de
grootste bijdragen zullen komen van China
en de VS.
Uit onderzoek van het IPCC blijkt ook nog
eens dat de mitigation cost, de verandering
in welvaart door toedoen van het beperken
van klimaatverandering uitgedrukt in euro’s,
met een factor 138 (29 tot 297) toeneemt
wanneer we besluiten om CCS niet te
gebruiken. Dat betekent dat CCS volgens
het IPCC een belangrijk instrument zal
zijn om CO2-uitstoot op een economisch
verantwoorde manier te verminderen. In
een recent interview met Hoesung Lee,
kersverse voorzitter van het IPCC, bleek
dat bebossing tot op een zekere graad een
alternatief voor CCS kan zijn. Bebossing
vereist echter veel landoppervlakte,
waardoor de haalbaarheid te betwisten is.
Uiteraard brengt bebossing wel nog andere
voordelen met zich mee, zoals toegenomen
biodiversiteit.
De combinatie van bio-energie en CCS zet
ook nog eens de deur open voor negatieve
CO2-uitstoot. Biomassa heeft namelijk
geen netto-uitstoot omdat het CO2 uit
de lucht opneemt. Wanneer biomassa
verbrand wordt, keert het broeikasgas
terug naar de atmosfeer. Als dan de uitstoot
niet de lucht in gaat maar ondergronds
bewaard wordt, is er dus netto CO2 uit de
lucht verdwenen.

Barrières
CCS is uiteraard niet gratis. CO2 uit
het uitlaatgas of de brandstof van een
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elektriciteitscentrale verwijderen vereist
een fikse investering in gespecialiseerde
apparatuur.
Daarnaast verbruikt die
apparatuur ongeveer 10-25% van de
elektriciteit die men anders had kunnen
verkopen. Een centrale zonder CCS is
dus niet alleen goedkoper, maar ze levert
ook nog eens meer stroom met dezelfde
hoeveelheid brandstof. Zonder een hoge
CO2-prijs, kan een centrale met CCS dus
nooit competitief zijn met een centrale
zonder CCS. Het Zero Emission Platform
rekende in 2011 uit dat wanneer de
CO2-prijs 40 euro per ton overschrijdt,
steenkoolcentrales met en zonder CCS
competitief worden. Voor gascentrales zou
dit pas vanaf 90 euro per ton het geval zijn.
De huidige CO2-prijs van minder dan 10
euro per ton is dus veel te laag om deze
technologieën rendabel te maken.
Een ander struikelpunt is de opslag van
CO2. Mensen zijn er namelijk niet tuk
op dat een gas met het potentieel tot
verstikking onder hun voeten bewaard
wordt. Daarnaast zouden lekken natuurlijk

de klimaatopwarming in de hand werken.
Het zal er dus op aan komen om verder
onderzoek te doen naar het gevaar op
lekken van ondergrondse CO2-opslag. In
bovenvermeld interview beweerde Hoesung
Lee wel dat de literatuur hieromtrent groeit
en het probleem oplosbaar lijkt te zijn.
Als CCS een deel van de oplossing van
het klimaatprobleem moet zijn, dan is het
aan de overheden om te zorgen voor een
regelgevend kader. Er moet een klimaat
gecreëerd worden waarin investeerders
de mogelijkheid krijgen om dit soort
projecten aan te gaan. Het IEA roept
daarom overheden op in hun Technology
Roadmap for CCS onder meer financiële
steun te bieden voor nieuwe projecten om
zo private investeringen op gang te trekken.
CCS is echter geen onderwerp dat vaak op
de politieke agenda staat.
Tim Joris, voorzitter
YERA 2015-2016

Ook...

BEST L euven
Er is één ding waar BEST Leuven, Board of European Students on Technology,
steeds over wegdroomt: de zomervakantie! BEST Leuven is een afdeling van een
Europese organisatie voor en door studenten die studenten, de academische en
professionele wereld samenbrengen!

S

tiekem
uitkijken
naar
de
zomervakantie, dat mag wel eens!
BEST organiseert weeral fantastische
Summer Courses in verschillende
Europese landen om je zomer onvergetelijk
te maken. Vanaf 21 februari openen de
inschrijvingen (www.best.eu.org/student/
courses/). Als je meer kans wil maken
om geselecteerd te worden voor een bijna
gratis Summer Course: één of twee weken
vol fun, feest, vriendjes en dat tikkeltje
academisch plezier, kom dan zeker langs
op onze Motivation Letter Workshop.
Wanneer die plaats vindt zal je vinden in
Het Bakske of op onze Facebookpagina.
Nu vraag je je misschien af wat BEST zoal
doet buiten deze Summer Courses. Wel,
deze coole activiteiten staan dit semester
allemaal op ons programma! Aan de
externe events kan iedereen deelnemen!

ATHENS (extern event)
Masterstudenten van 14 verschillende
buitenlandse universiteiten zullen een
week lessen komen volgen aan de KU
Leuven. BEST Leuven organiseert dan
voor hen de sociale activiteiten en leert
hen kennismaken met het studentenleven
in Leuven. Zo zullen er een cantus,
citytrip, kroegentocht en een legendarisch
ATHENS fakfeestje (woensdag 16 Maart!!)
op het programma staan waar ook jullie
zeker welkom zijn, om die knappe Italiaan
of sexy Spaanse beter te leren kennen!

EBEC (extern event)
De lokale eerste ronde van EBEC, de
ingenieurs¬competitie
georganiseerd
door BEST, zal plaatsvinden op zaterdag
27 februari. De deelnemers moeten
steeds creatieve oplossingen bedenken
en hierbij hun ingenieursskills aantonen.
De winnaars mogen deelnemen aan de
Benelux-ronde.

GA (intern event)
De winnaars hiervan mogen in augustus
deelnemen aan de Europese finale. Wees
zeker om met jouw team aanwezig te zijn
en maak een kans op leuke prijzen en om
verder te geraken in de EBEC competitie
en wie weet zo in de finale te geraken: twee
jaar geleden is een team uit Leuven zo tot
in de finale in Riga geraakt!

RM (intern event)
In BEST worden er graag afkortingen
gebruikt en RM is er eentje van. Risk
Management? Read Mode? Rescue Me?...
Allemaal fout, RM staat voor Regional
Meeting. De Local BEST Groups zijn
opgedeeld in verschillende regio’s, zo
zit Leuven bijvoorbeeld in de regio met
onder andere Lissabon, Milaan, Napels,
Parijs, Valencia….). Op een RM komen
afgevaardigden van alle LBG’s van de regio
samen om ervaringen te delen, soft-skill
traingingsessies te volgen, te discussiëren
over bepaalde topics en vooral om veel
plezier te beleven. Leuven organiseert dit
jaar de Spring RM in april.

GA staat voor General Assembly, de
grootste meeting in BEST. Elke Local
BEST Group (96!) stuurt afgevaardigden
om hen te vertegenwoordigen. Maar ook
alle internationale teams, departments en
partnerorganisaties (o.a. Bonding) sturen
afgevaardigden. Dit jaar gaan we naar
Tallinn! Op GA wordt er gediscussieerd over
het algemene beleid van BEST. Bovendien
wordt de volgende Internationale Board
van BEST er gekozen. Door de vele
aanwezigen is de BEST-spirit fantastisch
op dit evenement!

Onze eigen Summer Course!
Ja, BEST Leuven organiseert ook een
eigen Summer Course! Ditmaal rond
het topic Sustainablility, begin juli. We
kijken er al enorm naar uit!
Wil je meer weten over BEST en wat
we allemaal te bieden hebben? Of wil je
misschien eens komen kijken op een van onze
meetings? Ga dan naar bestleuven.eu of
facebook.com/bestleuven.		
BEST
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Faculteit

P roffenwoord
We vergeten het van tijd tot tijd misschien maar al die zeer geleerde, en bij
momenten zelf meelevende, proffen vooraan in de aula hebben zelf ook op de
studentenbanken gezeten. Aangezien een groot deel van de campus al enkele
decennia meegaat, is het zelf verantwoord om te stellen dat ze op dezelfde
(harde) banken zaten.

D

e redactie vroeg enkel van onze
welbekende proffen om eens diep
in hun geheugen te graven en een
herinnering van lang vervlogen tijden te

delen met de huidige generatie burgies en
archies. Na nostalgisch terugdenken aan
tijden van weleer, vertelden de proffen ons
over de tijd van toen. Volgende anekdotes

Eerste getuigenis:

Tweede getuigenis:

Tijdens mijn eerste mondelinge examen:
Prof. kijkt vanaf de eerste regel bedenkelijk naar
mijn examen en zet zijn bril in zijn haar. (slecht
teken volgens oud-studenten). Ik vol stress.
Even later de vraag:

Na mijn tweede kandidatuur wou ik heel graag wat praktische ervaring
opdoen, de bedrijfsbezoeken tijdens het jaar vond ik telkenmale een
openbaring en ik wou meer te weten komen over het ingenieursberoep.
Ik heb toen een van de professoren aangesproken waarvan we dat jaar les
hadden gekregen aangesproken of hij me aan een stage kon helpen.

Prof:

“Kan jij je naam niet schrijven?”

Ik kijk vol paniek naar mijn blad. Mijn naam is
juist geschreven.
Ik:
Prof:
Ik:
Prof:

“Excuseer professor?”
“[mijn naam], dat schrijf je toch niet zo?”
“Toch wel, professor”
“Kunnen uw ouders niet schrijven?”

Derde getuigenis:
Ik ben nogal een grote voetbalfreak, hoewel dat
de laatste jaren wat geminderd is. Als student
heb ik 2 wereldbekers meegemaakt tijdens de
examenperiode. De eerste keer was in 1974 toen
de wereldbeker doorging in Duitsland.
Op de peda waar ik de eerste 2 jaar van mijn
studies verbleef heerste er dan altijd een ietwat
aparte sfeer. We keken massaal samen naar de
wedstrijden, en speelden onderling onze eigen
wereldbeker op het grote grasveld achter de peda.
Als er dan nog wat tijd over was, studeerden we
voor ons volgend examen.
Zo herinner ik mij de wedstrijd Zaire-Brazilië.
Zaire had een paar dagen eerder haar 2e wedstrijd
met liefst 9-0 verloren van het toenmalige
Joegoeslavië. Iedereen verwachtte een nog grotere
nederlaag tegen één van de topfavorieten Brazilië.
De TV-zaal op de peda zat afgeladen vol, en
iedereen supporterde met hart en ziel voor het
arme Zaïre. Uiteindelijk verloor Zaire de wedstrijd
met slechts 3-0.
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kregen we van hen binnen. Kun jij elke
prof linken aan zijn of haar verleden? CH

Het vak dat hij doceerde vond ik wel interessant (een combinatie van
scheikunde en natuurkunde, maar naar mijn aanvoelen toen al met een
grote hefboom naar ingenieursvraagstukken) en ik vond hem ook gewoon
een heel vriendelijke en charmante prof. Die stage werd heel vlot geregeld
en ik kwam terecht op de kwaliteitsafdeling van een relatief groot bedrijf,
waar het hoofd van de afdeling een goede vriend bleek te zijn van die
charmante professor.
Ik heb tijdens de stage veel kunnen leren over de technische aspecten
van de producten en over de verschillende productieprocessen die daar
werden toegepast. Er werd me ook een opdracht gegeven, waarbij ik in
samenwerking met een jonge ingenieur van de UGent een studie heb
gemaakt van de performantie en de herhaalbaarheid van een van hun
productiemachines.
Dit eerste contact met de echte ingenieurswereld heeft me dan
uiteindelijk ook doen kiezen voor die specialisatie. En ook vandaag nog is
samenwerken met industriële partners en het bestuderen en verbeteren van
hun productieprocessen een belangrijk thema in mijn onderzoeksgroep.
Het blijft een groot plezier om theoretische kennis en inzichten naar de
praktijk te brengen en jonge mensen daarin hun weg te laten vinden.

Vierde getuigenis:
Aan het begin van mijn studentijd, in de toenmalige kandidaturen, heb
ik een tijdje schouderlang haar gehad (niet geïnspireerd door de jaren
’60 maar wel door de grunge-periode die toen in volle hevigheid was
losgebarst).
Tijdens de les Sterkteleer zat ik met een vriend te praten die eveneens
een langer kapsel had (met krullen, maar dat doet niet ter zake) en zijn
we door de prof systematisch aangesproken als “juffrouwen” wanneer die
ons wou aanmanen tot stilte...
Niet zo heel lang daarna was het korte kapsel een feit.

WIE: Bart Blanpain

WIE: Tinne De Laet

DEPARTEMENT: Materiaalkunde

DEPARTEMENT: Monitoraat

VAKKEN: Inleiding tot de materiaalkunde,
metalen: productie en recyclage, ontwerp en
analyse van experimenten

VAKKEN: Studentenbegeleiding
TOPICS: Engineering education

TOPICS: Extractie en raffinage van metalen,
thermodynamisch en kinetisch modelleren
van
processen
en
grensvlakreacties,
materiaalkarakterisering

WIE: Geert Lombaert
DEPARTEMENT: Bouwkunde
VAKKEN: Sterkteleer
bouwmechanica

I,

sterkteleer

II,

WIE: Eric Steegmans
DEPARTEMENT:
Computerwetenschappen
VAKKEN: Methodiek van de informatica,
objectgericht programmeren, vereistenanalyse
voor complexe softwaresystemen
TOPICS: Modelgedreven ontwikkeling van
software systemen, overerving in objectgerichte
programmeertalen

4) Geert Lombaert
3) Eric Steegmans
2) Bart Blanpain
1) Tinne De Laet

Oplossing

29

Ontspanning

Gezelschapsspel

m edina

Het doel van het spel is om de meeste punten te verzamelen.
Iedere speler heeft 5 verschillende kleuren pennen nodig, liefst rood, blauw, groen, bruin en zwart.
Acties

Plaatsingsregels

Puntentelling

Iedere ronde mag elke speler 2 acties
uitvoeren.

Er zijn een aantal regels over waar een
gebouw precies geplaatst mag worden.

•

•

Op het einde van het spel worden de
punten van alle spelers getelt. Degene met
de meeste punten wint. (Duh.)

•

•

30

Een gebouw plaatsen in een kleur naar
keuze, tot het maximum aangegeven
door de vakjes voor iedere speler. (Bijv.
iedere speler mag max. 5 rode gebouwen
plaatsen.) Stallen en muren worden
in het zwart aangeduid.
Doe dit door de omtrek van het vakje
te markeren.
Een burger plaatsen aan het
begin of einde van de bestaande
ketting burgers.
De plaats van deeerste burger mag vrij
gekozen worden.
Een gebouwcomplex claimen door er
je initialen in te schrijven.

•
•
•

•

Tussen complexen van 2 verschillende
kleuren moet er steeds 1 vakje in alle
richtingen (ook diagonaal) vrij zijn.
Dit is een ‘straat’ waar mensen door
kunnen wandelen.
Een speler mag geen nieuw complex in
een kleur beginnen tot het bestaande
geclaimd is.
Bijbouwen aan een complex kan je
enkel in dezelfde kleur, orthogonaal en
zolang het gebouw niet geclaimd is.
Een stal mag wel bijgebouwd worden
nadat een complex geclaimd is. Het is
niet voldoende om enkel verbonden te
zijn aan een andere stal.
Enkel muren mogen in de vakjes aan de
rand gebouwd worden en enkel daar.

•
•

•
•

Iedere speler krijgt 1 punt per gebouw
in zijn gebouwencomplex.
Het grootste complex van iedere
kleur krijgt bonuspunten.
Rood krijgt 1, blauw 2, groen 3 en
bruin 4.
De laatste speler die een gebouw
verbindt met één van de vier
hoektorens van de stad krijgt een punt.
Voor ieder deel van een gebouw dat
naast een burger is gebouwd, krijgt die
dat gebouw ook een punt.

Woordzoeker
tesla
spaceX
anekdotes
winter
sneeuw
galabal
tinder
match
date
swipen
lustrum
barbarafeest
emissie
athens
skiën

Binairo

Sudoku
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