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nieuwe ploeg staat klaar

Dit jaar...

Was geniaal
Bovenop onze vaste activiteiten, Afrekening
TD, JobFair, Galabal, hebben we weer het
beste van onszelf laten zien. We hielden
een academische zitting, de Lustrumweek
en zelfs een speeddate: een fotoverslag.
Bedankt voor de talrijke aanwezigheid, het
was ons een genoegen!
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De nieuwe ploeg staat klaar.

Wat is dat nu weer? Een getuigenis
van een ervaringsdeskundige.

Beste lezer,
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Kiesploeg stelt zich voor

Een Trui in Nepal

Wat kunnen we verwachten voor een

Onze oude VTK truien maken

volgend werkingsjaar?

gelukkige zielen aan de andere kant
van de wereld.

Het jaar zit er bijna op. Schart
snel die cursussen bij elkaar,
drink die laatste pintjes en geef
er nog een lap op!
De redactie
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Professor Creemers, terug van nooit
weggeweest.
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VTK

Voorwoord

E en

laatste

boodschap van

L ucas

De voorbije vijf praesessen op een rij. V.l.n.r.: Peter-Jan Lauwers, Rien Hoeyberghs, Robin Ska, Manu De Block en Lucas Vanlaer.
Mijn waarde vrienden,

W

e hebben dit jaar telkens weer
geprobeerd om zelfkritisch
te zijn en met vastgeroeste
gewoontes te breken. Nu, het is ook niet
direct nodig om er té fanatiek in op te
gaan en zeker voor deze laatste Ir.Reëel
kunnen we een oogje dichtknijpen.
Het is daarom met gepaste trots dat
ik plechtig de laatste Ir.Reëel van het
werkingsjaar ’15-’16, het Evangelie
volgens Lucas, kan openen. U leest het
goed! Het praeseswoordje is terug!
(Nvdr.: Of het praeseswoordje definitief terug is,
is een kwestie die wij over laten aan onze opvolgers
volgend jaar.)
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Het is vreemd hoe snel dit jaar voorbij is
gevlogen. Op het moment van schrijven,
kijkend naar de 100ste Ronde van
Vlaanderen (Greg :’( :’( :’( ), begint het einde
van mijn praesesjaar al akelig tastbaar
dichtbij te komen. Afgaande op de huidige
staat van mijn thesis is dat waarschijnlijk geen
slechte evolutie, maar het blijft wel een zeer
vreemd en ongemakkelijk gevoel.
Het lijkt immers nog maar een dikke
week geleden dat ik mijn eerste tekstje
voor ’t Bakske moest schrijven, een goeie
week voor onze kiesweek vorig jaar. Na
een hectische week viel het dan weer wat
stil. Maar eens september aangebroken
vervagen de dagen en worden mijn
herinneringen een ononderbroken stroom
van aaneengeregen vergaderingen, TD’s,
fakfeestjes, events en canti. Zelfs de januariexamens vlogen voorbij en stonden vaak
nog in teken van VTK. Maar geen nood,
dit wordt geen klaagzang over hoe zwaar

en ondankbaar mijn praesesschap wel niet
is, want dat is het zeker niet. Integendeel
zelfs, ik kan met veel plezier en 100%
gemeend zeggen dat de afgelopen 12
maanden de mooiste en leerrijkste van
heel mijn leven waren.
Nee, ik haal dit aan omdat deze
Paasvakantie nu zo vreemd aanvoelt. Voor
de eerste keer in een jaar tijd merk ik hoe
de werklast afneemt en dat de focus wat
begint te verschuiven. Voor mij naar mijn
thesis en met de blik al op een job volgend
jaar. Voor VTK en de studenten ligt de
focus al op het komende werkingsjaar.
Ergens is dit akelig om aan te voelen,
zeker met mijn studententijd die er bijna
op zit en een nieuw hoofdstuk dat gaat
beginnen, het grote onbekende.
Maar het is ook heel mooi om te zien
hoe gemotiveerd en geëngageerd de
opkomende kiesploeg aan het werk is.
Mooi om te zien hoe, ondanks hun jaren
ervaring en geweldige capaciteiten, ze toch
heel nerveus zijn.
Het praeseswoordje is niet terug ingevoerd
om mijn opvolgers te dissen of ze
belachelijk te maken. Ik lach er een beetje
mee omdat ik het vorig jaar allemaal zelf
heb meegemaakt en ergens ook wel wat
nostalgisch naar ben. Maar ik wil hen
zeker ook een hart onder de riem steken.
Want zoals ik eerder al zei is het echt mooi
om te zien hoe ze zich smijten en vooral
ook hoe ze hebben geleerd uit onze fouten.
Ik ben geen prozaïsche zever aan het
neerpleuren wanneer ik zeg dat ik immens
trots ben op de aanstormende garde. Niet

enkel hebben ze dit werkingsjaar, een jaar
dat loodzwaar was en waarin we bergen
verzet hebben, al een leeuwendeel van
het werk op zich genomen, tegelijkertijd
hebben ze ook nog een kiesploeg uit de
grond gestampt met een zeer uitgebouwd
programma en een sterk uitgewerkte visie.
Voor mij zit het er helaas bijna op. Maar
ik word in mijn tristesse en nostalgie
voor al wat voorbij is en de maanden
en jaren die veel te snel voorbij zijn
gevlogen, enorm getroost door het
berenwerk van mijn praesidium dit
jaar en het jeugdig enthousiasme
van de opkomende kiesploeg.
Hoe jammer ik het ook vind dat het er
allemaal opzit, tegelijkertijd kan ik met
veel trots en tevredenheid terugkijken
op het afgelopen jaar. Een jaar waarin
we VTK nog meer op de kaart hebben
gezet en waar we een aantal belangrijke
veranderingen hebben doorgevoerd.
Mijn beste beste VTK’ers, ik ben
onbeschrijfelijk dankbaar voor alles
wat jullie mij dit jaar hebben gegeven.
Ik sta ondertussen bekend voor mijn
overemotionele speeches, maar ach,
het maakt mij niet zo veel meer uit. Het
afgelopen jaar was het allermooiste uit
mijn hele leven en dat kon enkel maar
door het vertrouwen, de inzet en het
enthousiasme dat jullie dit jaar hebben
getoond.
Bedankt voor alles vrienden, uit de grond
van mijn hart. LUCAS

aer.

Vice versus Vice

W edstrijdvooruitzicht
met L ukas
Op de volgende pagina’s kan je het verslag lezen van
een klein wedstrijdje tussen onze geliefde vice-praeses
Eline Vanermen en Jurgen Daenen, haar mogelijke
opvolger volgend jaar. In de marge van die wedstrijd,
hielden we ook een kort interview met de opkomende
praeses, Lukas De Backer.
Dag Lukas, stel je misschien eerst
eens voor.
Ik ben Lukas, ik ben eerste-masterstudent
Archie en ik stel me kandidaat om praeses
te worden van VTK. Ik heb de voorbije 2
jaar Onderwijs gedaan bij VTK, waarvan
het laatste jaar als groepscoördinator.
Door de jaren heen is mijn interesse in
onderwijsvertegenwoordiging alleen maar
gegroeid, daarom is het ook dat ik praeses
wil worden. Zo kan ik die taak verder
zetten op een nog hoger niveau.
Wat is voor jou precies de functie
van praeses?
Veel mensen weten dat eigenlijk al. Maar
dat is dus iemand die de externe relaties
verzorgt van VTK. Je bent dan voor de
andere kringen het aanspreekpunt en
natuurlijk ook voor andere instanties - de
universiteit, faculteit, Stura en LOKO.
Je moet er overal voor zorgen dat ze de
burgies en archies niet vergeten wanneer
er beslissingen genomen worden. Ik zie
dat wel zitten!
Heb je lang moeten nadenken of je
praeses wou worden?
Neen, eigenlijk niet. Ik speel al een heel
tijdje met dat idee. De eerste keer dat ik er
aan dacht was in het eerste jaar zelfs. Toen
ik Rien bezig zag. (nvdr.: Rien Hoeyberghs
was praeses van VTK in het academiejaar 20122013.) Ik hou me graag bezig met heel
veel verschillende dingen en liefst niets
te concreet. Dat heb ik ook de voorbije

jaren gedaan. Onderwijs was daar een
belangrijk deel van, maar ik heb ook
meegedaan met alle jaarwerkingen van de
Archies en uiteindelijk Existenz.
Je kent echt alles van de
werkgroepen en jaarwerkingen en
omgekeerd kennen veel mensen
jou. Je bent overal en als je er bent
val je op door je gestalte.
(nvdr.: Lukas is 2, m groot.)
Dat is waar. Op de één of andere manier
ben ik een persoon waar mensen in het
begin niet altijd een positief beeld van
hebben, wat ik spijtig vind. Maar eens
mensen met mij gepraat hebben, zullen
ze me ook niet snel vergeten. Ik weet niet
hoe dat komt, maar mensen onthouden
me wel, waardoor ze snel terug bij mij
komen als ze vragen hebben. En ik praat
ook ontzettend graag. Ik sta graag uren te
zeveren met mensen over vanalles en nog
wat. Ik nodig iedereen eens uit om met mij
te komen praten.
Vind je dat het anders is om als
archie bij VTK te komen?
Ik ben eigenlijk in VTK terecht
gekomen door jou hé.
(nvdr.: Ik ben ook Archie en we leerden
elkaar kennen op de Onthaaldagen van
VTK, waar ik een begeleider was.)
Eerst heb ik zo een jaar decor gebouwd
bij Revue en zat ik ook in de POC van
ons departement. Zo ben ik in aanraking
gekomen met VTK Onderwijs en
van het een kwam het ander.
Archies verschillen uiteindelijk niet meer
van de burgies dan burgies onderling.
Architectuur is ook maar een departement
als de andere. Er zijn natuurlijk verschillen,
maar ik vind dat we vooral te leren
hebben van elkaars kwaliteiten. VTK kan
zo ook heel veel leren van Existenz en ook
omgekeerd.
5

Je kiesploeg heet ‘Sloopwerken De
Beuker’. Kan je daar misschien wat
meer over vertellen?
Het thema gaat over constructie en
destructie, wat ergens wel een typisch
beeld is dat alle ingenieurs oproepen, niet
alleen de architecten.
Waarom specifiek ‘De Beuker’? Dat is nog
wel een grappig verhaal. Het is natuurlijk
een woordspeling op mijn achternaam
De Backer en is eigenlijk ontstaan
tijdens een AV van LOKO.
(nvdr.: Dit is een Algemene Vergaderging
van de koepel van Leuvense studentenverenigingen.)		
Het was op het einde van een verkiezingsAV, dus de sfeer was al vrij gespannen en
de voorzitter vroeg of er opmerkingen
waren over het verslag. Daarin stond mijn
naam fout geschreven als ‘De Beuker’ en
dus zei ik: “Oké, ik beuk wel graag, maar
willen jullie dat toch even aanpassen naar
de juiste naam.’ Heel de AV vond dat toen
grappig, behalve de voorzitter. Voor hem
was dat toen precies de druppel en die
is beginnen roepen op mij. En zo is die
naam uiteindelijk blijven hangen.
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Wat zijn de belangrijkste
standpunten van de ploeg?
Standpunten? Wij kijken daar dit jaar een
beetje anders naar dan de voorbije jaren.
Als je als organisatie al zo lang bestaat,
ondertussen bijna 100 jaar, is het een beetje
belachelijk om steeds de standpunten van
het vorig jaar opzij te schuiven en te doen
alsof je het warm water hebt uitgevonden.
Soms moet je gewoon toegeven dat een
bepaald doel nog niet behaald is en dat je
er nog op moet verder werken. Daarnaast
komen er ook elk jaar standpunten
terug die eigenlijk vanzelfsprekend zijn.
Bijvoorbeeld dat VTK meer open wil zijn
naar zijn leden toe. Dat is iets dat elk jaar
moet terugkomen. Er zal nooit een jaar zijn
dat er een ploeg opkomt die beslist dat ze
verder van de leden willen staan. We gaan
dit jaar dan ook een soort van visietekst
uitschrijven voor VTK waarin die vaste
standpunten verwoord worden.
Maar als ik dan toch één nieuw standpunt
moet aanstippen, is het dat over kwaliteit.
VTK heeft de afgelopen jaren echt wel
het een en ander verwezenlijkt. Qua
organisatie zijn we ook echt wel goed
bezig. Daarentegen mist VTK soms een
klein beetje het oog voor detail: inkleding
en hoe met alles naar buiten te komen.
We zouden graag meer daarop inzetten.
Zien hoe we bestaande concepten kunnen
verbeteren.

Na dit interview nemen Eline en
Jurgen het tegen elkaar op in enkele
zelfgekozen wedstrijdjes. Welke
vice denk je dat zal winnen?
Ik kan natuurlijk niets anders zeggen dan
dat ik denk dat Jurgen zal winnen. Dat
wil natuurlijk niet zeggen dat ik Eline een
slechte vice vind, integendeel.
Waarom dat Jurgen zal winnen? Goh.
Als vice moet je heel open zijn, mensen
laten samenwerken en een luisterend
oor bieden. Jurgen is als persoon heel
innemend en sociaal. Hij heeft iets
knuffelbaars. Ik heb dat ook, maar Jurgen
nog veel meer! Op dat vlak passen we wel
gigantisch goed bij elkaar.
Dan wens ik je nog veel plezier als
jurylid bij de eerste opdracht. Ik
heb gehoord dat je een massage zal
krijgen, dus dat belooft!
Ja merci, ik kijk er al naar uit! (Lacht.) AL

V ice

versus

V ice

Eline Vanermen, vice-praeses, en haar uitdager, Jurgen
Daenen, opkomend vice-praeses, nemen het tegen
elkaar op in de ultieme schowdown!		

Opdracht 1

Masseren kan je leren
(of niet?)
De eerste opdracht mocht huidige
vice Eline kiezen. Ze koos ervoor een
belangrijke viceskill te testen: “Als vice
is het eigenlijk de bedoeling om heel
je praesidium leuk en ontspannen
te houden. En hoe werk je het best
spanningen weg? Da’s natuurlijk door
te masseren.” Lukas slaakt een kreet
van blijdschap: hij hoopt duidelijk
dat hij proefkonijn mag spelen. En
inderdaad, het is zijn geluksdag,
want zoals Eline al vermoedde: deze
aspirant-praeses is niet vies van een
goede massage van tijd tot tijd. Ze
kan dus zeker punten scoren bij deze
opdracht... Of zal opkomend vice
Jurgen haar toch verslaan?
Wat het resultaat ook wordt, Lukas’
dag kan alvast niet meer stuk.
Beide kandidaten krijgen 1 minuut
om hem te overtuigen van hun
massagekwaliteiten. Ladies first, en

dus haalt Eline meteen alles uit de
kast om Lukas de beste massage ooit
te geven: “Amai, ik heb ze nog nooit zo
haar best weten doen! Het was goed,
maar het mocht wat langer duren. Het
was fenomenaal: ik dacht even dat
het al zomervakantie was. Dat al mijn
miserie...” Eline: “Kon beginnen!”
(lacht) “Neenee, zo negatief ben ik
niet”, lacht Lukas.
Hoedanook, de lat ligt duidelijk hoog
voor Jurgen, die de grote middelen
bovenhaalt: “Oké, leg u maar op uw
buik!” Lukas besluit zijn lichaam op de
zetel te draperen, waarna Jurgen zich
op zijn rug zet. Wat overigens niet zo’n
tactische zet blijkt te zijn, aan Lukas’
gekerm te horen. Gelukkig herpakt hij
zich snel, want tegen de verwachtingen
in (sorry, Jurgen!) blijkt dat Lukas ook
deze massage wel kan smaken.

“Ok, euhm... Oei, nu moet ik nog
gaan kiezen ook? Jurgen was ook wel
goed, eigenlijk beter dan verwacht...
De positie waarin ik lag was ook een
stuk beter, en ik ben eigenlijk ook een
gigantische onderruglijder en hij heeft
daar wel meer aandacht aan besteed
dan Eline... “ Na veel wikken en wegen
kent hij het punt dan toch toe aan
Eline. Doorslaggevende factor blijkt
zijn staartbeentje te zijn, dat na Jurgens
ongelukkige move afgebrokkeld blijkt
te zijn, als we Lukas moeten geloven.
Een nipte overwinning voor Eline
dus, die haar een voorlopige 1-0
voorsprong oplevert.

1-0
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Opdracht 2
De liefde van het
praesidium gaat
door de maag
Jurgen op veldonderzoek.

Hmmmm

Damn, wat zit er nu weer in chocomousse?
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#proevenisookbelangrijk

Om de praesidiumleden tevreden
te houden, moet een vice niet
enkel goed kunnen masseren: ook
koken is belangrijk! Daarom is ook
Jurgens opdracht relevant: stel een
driegangenmenu samen voor vier
personen, en dit met een budget
van 25 euro! Het startsein wordt
gegeven, en Eline en Jurgen slaan
meteen naarstig aan het shoppen –
via de Collect & Go uiteraard, waar
een vice nu eenmaal vlotjes zijn of
haar weg moet in kunnen vinden.
Een onpartijdige jury zal beslissen
welk menu ze het liefst klaargemaakt
zouden zien worden.
Elines computer blokkeert, maar
dit moet je als burgie natuurlijk
kunnen oplossen. Lukas merkt op
– waarschijnlijk als subtiele hint –
dat hij wel houdt van rauwe kip.
#donttrythisathome

Veel geklik, gezucht en een
veldonderzoek van Jurgen later zijn
de menu’s eindelijk samengesteld.
Wat volgt is een verhit debat tussen
kamp “simpel maar lekker” en
kamp “alternatief en chic (maar ook
lekker)”. Uiteindelijk komt het tot een
beslissende stemming: chocomousse
of crumble van mango? Een
wanhopig ‘cultuurbarbaren!’ van
Elines kant kan het tij niet meer
keren: Jurgen trekt aan het langste
eind. Of, zoals hij het zelf verwoordt:
“ik weet wat de mensen willen”.
Deze –opnieuw nipte – overwinning
van Jurgen brengt de stand op 1 – 1.
Volgens deze wedstrijd is Jurgen dus
alvast een waardige opvolger van
onze huidige vice! AD

1-1

menu Jurgen

menu Eline

“Lekker is goed genoeg”

“Fancypancy”

Voorgerecht

Voorgerecht

Paprikaroomsoep (vijf paprika’s
en 400g tomatenblokjes),
afgewerkt met een beetje
bieslook, vergezeld van in de
oven gebakken lookbroodjes

Zelfgemaakte guacamole
(avocado, tomaat, limoen, ajuin
en koriander) met natuurlijk
tortillachips

Hoofdgerecht

Hoofdgerecht

Wok met rijst (4 zakjes), kip
(600g), zes geroerde eieren,
worteltjes, sojascheuten en
pijpajuintjes

Pasta met broccoli en gerookte
zalm, room voor de liefhebbers
en parmezaan

Dessert

Dessert

Zes overgebleven eieren + suiker
+ chocolade = chocomousse

Zelfgemaakte crumble van
mango met een bolletje ijs

BUDGET OVER?

BUDGET OVER?

€0.11 - “Daarmee kan ik net
geen pintje kopen in de fak”

€3.33 - “Da’s wel genoeg voor
pintjes in de fak!”

Deze lente...

...was het galabal het hoogtepunt
Zonder Promking and -Queen is een galabal geen
galabal, dus nodigden we hen uit voor een photoshoot.
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Sloopwerken De Beucker
Zondag 24 april:
19:00 - 22:00
22:00 - ...		

Openingsreceptie
Bouwfakfeestje

Kiesweek VTK
24 - 26 april ‘16

Maandag 25 april:
12:00 - 14:00
18:00 - 21:00
14:00 - 22:00
19:30 - 22:00
20:30 - ...		

Fancy boterhammen
BBQ
Wiestoernooi
Filmavond
Werfcantus

Dinsdag 26 april:
09:00 - 13:00
12:00 - 14:00
20:00 - 22:00

Plein voor Alma 3

Brunch
Pasta
Comedy Night

Woensdag 27 april:
14:00 - ...		

Lolploegennamiddag

Doorlopend:

Randanimatie - Toog - Tussendoortjes - Frietkot
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meer info:
sloopwerken.vtk.be
facebook

Sloopwerken De Beucker
Algemene Standpunten Kiesploeg ‘16

CONSTRUCTIE

VTK TOT IN DE DETAILS

VTK typeert zich door zijn ervaring als een zeer professionele vereniging. Die professionaliteit willen we dan ook tot
in de details uitstralen.

VTK ALS 1 GROTE GROEP

VTK is veel breder dan de meesten denken, ze ondersteunt ook jaarwerkingen en werkgroepen. We streven er enerzijds
naar de jaarwerkingen beter te begeleiden/ondersteunen en anderzijds het ontstaan van nieuwe jaarwerkingen aan
te moedigen.

VTK LAAT ZICH MERKEN

VTK zal proberen sterk te staan in Leuven. We, waarmee we uitdrukkelijk onze leden en het praesidium bedoelen,
zullen actief aanwezig zijn op andere activiteiten. We trekken sporadisch uit Arenberg en nemen onze leden mee.

DESTRUCTIE

VTK ZET EEN NIEUW BEELD

Het imago van een burgie of archie in Leuven kan soms zeer stereotiep zijn. Het is evident dat we trots zijn op
onze titel als toekomstig ingenieur(-architect) en de bijhorende aannames, maar we gaan proberen te tonen wat
we als ingenieur(-architect) in petto hebben. We doorbreken de clichés en we smijten ons 100 % als functionele,
pragmatische, sociale en creatieve mensen!

VTK ALS TRENDWATCHER

De huidige professionele werking van VTK maakt het soms moeilijker om spontaan of actueel te zijn, of in te spelen
op trends. Hier gaan we tegenin, door bijvoorbeeld een K3-cantus te organiseren.

RENOVATIE
VTK VOLGT OP

VTK is een vereniging die visies profileert die niet in 1 academiejaar voltooid kunnen worden. We erkennen dat en
bouwen verder op sterk geformuleerde standpunten van lange adem.

VTK WORDT DUURZAAM

Het duurzaamheidsaspect wordt belangrijker en belangrijker. Dit is een verantwoordelijkheid die we niet langs ons
laten liggen. Een efficiënte, duurzame en ecologische manier van werken zullen we zo veel mogelijk naar buiten
brengen.

OPTIMALISATIE
VTK EVALUEERT

VTK heeft jaren gestreefd zich te ontwikkelen en verbeteren door kwantitatief meer te voorzien. Het wordt stilaan
duidelijk dat we op dat aspect tegen het plafond zitten. Daarom is het hoog tijd de aandacht voluit te vestigen
op de kwalitatieve waarde. Activiteiten die door de jaren uit de mode zijn geraakt, worden herzien of geschrapt.
Succesvolle activiteiten worden nog verder verbeterd.

VTK LAAT ZICH EVALUEREN

Niet alleen wij willen destructief en constructief uit de hoek komen, ook sporen we onze leden aan kritisch naar onze
werking te kijken. Op onze site kunnen leden voortaan feedback geven.
Voor meer info, kom zeker eens een kijkje nemen op onze site: sloopwerken.vtk.be !
CONCREET
We plaatsen deze standpunten op onze site en geven geregeld een update over hoever we staan in het behalen ervan.
Op diezelfde pagina kunnen jullie kritische feedback geven over wat jullie vinden van VTK.
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ASML PRECISION ROOM
25-27 APRIL AT KIESWEEK

How precise are you?
Because the world is in need of ever smaller and
faster microchips, we constantly push the limits of
technology to develop and manufacture the world’s
most revolutionary chip machines. Precision is key.
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Leuven

I nterview

met

R ik ,

de studentenflik

Als je iemand als Nick de studentenflik, die na 6 jaar de fakkel doorgeeft, opvolgt
zijn de verwachtingen hooggespannen en slaat iedereen elke gemaakte beweging
gade. Anderhalf semester is het stof wat gaan liggen, maar is Rik de studentenflik
nog steeds op post. Nu hij zich wat ingewerkt heeft, vinden wij het hoog tijd om
eens te kijken wat Rik Vanlanghe als nachtridder uitspookt in Leuven. Maar laat ons
ook eens kijken wie Rik zelf is. Al vlug blijkt dat er aan zijn aanstelling een lange
tocht vooraf ging.

W

Leuven?

el Rik, terug naar jouw
eigen tijd van weleer:
wat heb jij gestudeerd in

R: Ik heb eerst een jaar sportkot gedaan.
Helaas viel ik hier uit door een blessure.
Twee maanden heb ik toen niet kunnen
sporten. Toen in hersteld was, was mijn
achterstand al redelijk groot. Bovendien
miste ik voor veel vakken een behoorlijke
achtergrondkennis. Ik heb er na dat ene
jaar een punt achter gezet. Het volgende
jaar heb ik criminologie gekozen. Deze
studie heb ik ook afgemaakt.
Is het niet moeilijker om met dat
diploma een job te vinden?
R: Tja, dat is misschien wel waar. Je komt
van alles iets te weten en maar niet van
iets alles, hé. Uiteindelijk zit je in dezelfde
sector als mensen met een opleiding
“Maatschappelijk werk”. Het belangrijkste
verschil is dat zij al ervaring opdoen in hun
studies. Ik had dat niet bij mijn universitaire
opleiding.
Dus u had dan een diploma. Wat
toen?
R: Wel eerst kwam er de stage, hé. Ik deed
die bij de politie. Het pas op dat moment
dat mijn interesse gewekt werd. In mijn
master heb ik selectieproeven gedaan. Na
het behalen van mijn master heb ik nog
een jaar politie school gedaan. Toen was
ik helemaal klaar met studeren en kon het
werk beginnen.

zone”. Het probleem dat nu zo veel in het
nieuws komt, was er toen al. Anderlecht
ligt dicht bij Molenbeek. Dergelijke
problematiek stopt natuurlijk niet aan de
gemeentegrens. Het is een breed en vooral
maatschappelijk en structureel probleem.
Het is geen wij-zij probleem.
Het is dus minder erg dan de media
ons vertellen.
R: Ja zeker, dat zijn echt wel leefbare
buurten.
En hoe ben je dan in het Leuvense
terecht geraakt?
R: Ik had dat al eerder aangevraagd. Dat
was altijd al mijn plan. Dus kwam ik in
2010 hier aan. Ik ben toen bij de dienst
“interventie” gegaan.
Wat is dat precies?
R: Dat zijn alle oproepen. Iedereen die
“den 100” belt, komt bij ons terecht. Dat
gaat dan over veel uiteenlopende gevallen:
inbraken,
ongevallen,
burenruzies,
geluidsoverlast. We zijn zelfs eens
opgeroepen voor loslopende honden en
everzwijnen.
Everzwijnen? Zijn er
uitzonderlijke dingen?

nog

zo’n

R: Ja, inbrekers pakken op heterdaad. In
de Carrefour waren ze aan het stelen. Ze
hebben ons toen gebeld en we hebben ze
allemaal kunnen pakken. Soms zijn we
echt wel sneller dan zij, hoor.

Het werk, hoe zat dat dan precies?

Maar toen was u nog steeds geen
studentenflik he.

R: Ik kreeg toen de rang van inspecteur.
Als werkplek kon ik kiezen uit een aantal
plaatsen in en rond Brussel. Ik ging naar
Anderlecht. Dat was toen al een “no go

R: Tja, na 6 jaar had ik nood aan iets
nieuws, ik moest opnieuw geprikkeld
worden. Een nieuwe uitdaging. En toen
kwam de betrekking van studentenflik vrij.
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Ik heb mij direct kandidaat gesteld. Het
is veel toffer om conflicten op te lossen in
plaats van ze op te ruimen.
Waarin verschilt u van een gewone
flik
R: Ik zit veel meer samen met alle betrokken
partijen. Samen plegen wij overleg. Dat
is preventief handelen. Als iemand de
interventieploeg belt, is er meestal al iets
gebeurd. Bij mij is dat het niet het geval.
Zo ben je niet 1 maar 3 stappen voor. Daar
gaat het uiteindelijk om.
U bent de opvolger van Nick. Gaat
u ook in zijn voetstappen treden op
het vlak van Stijl? Zien we straks
levensgrote borden van u in de
straat.
R: Nick was goed, maar een stijl moet je
zelf ontwikkelen. Het is een beetje zoeken
hé. Neem nu sociale media. Nick was daar
vlot mee. Hij rouleerde daar beter dan ik
nu, maar ik ben daar nog bezig. Op termijn
zal dit ongetwijfeld beter gaan. Bij mijn
eerste post heb ik veel moeten nadenken en
herbeginnen. In zo’n post is het moeilijker
om nuance aan te brengen. Je hebt ook geen
gezichtsuitdrukkingen of intonatie wat
toch het belangrijkst is om een boodschap
over te brengen. Het is trouwens nog steeds
een stevige denkoefening.
Komt de realiteit van uw functie
overeen met de verwachtingen?
R: Het is vrij druk, drukker dan ik in eerste
instantie dacht. Iedereen heeft een mening
over de inhoud van mijn functie. Het is
ook een heel omvangrijke takenpakket. Er
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is het spreekuur, er zijn de nachtshiften. Je
moet op de hoogte zijn van alles. Je bent
er voor de studenten, maar ook voor de
hele studentengemeenschap. Daar horen
ook bijvoorbeeld buurtbewoners bij. Ik
krijg dan ook de klachtenmails van buren,
meestal omtrent nachtlawaai.
Hoe verloopt het contact met de
studenten?
R:
Goed
ik
heb
lijsten
met
fakverantwoordelijken en praesessen.
LOKO is ook een aanspreekpunt, maar
het contact kan ook rechtstreeks. Zo doen
we zelf ook aan stewardopleidingen. We
hebben een eerst opleiding gegeven in
het begin van academiejaar. We wisten
niet goed wat de opkomst ging zijn, maar
het was een groot succes. De hele sessie
was volgeboekt. Nu komt er een tweede
kans, voor zij die er de eerste keer niet bij

“ Je bent er voor de studenten, maar ook voor
de hele studentengemeenschap. ”
konden. Het studentencontact verloopt in
het algemeen dan ook zeer goed.
In het algemeen loopt het zeer goed.
Soms gaat het wat minder, zoals
enkele weken geleden aan HDR.
R: Ja daar is veel om te doen geweest. De
dag erna stond mijn telefoon roodgloeiend
met mensen die mijn commentaar wilden
op de gebeurtenissen. In sommige media
werden mijn woorden uit hun context

getrokken zodat de boodschap heel anders
overkomt. Het komt erop neer dat ik
geen probleem heb met het concept van
dagdisco. Het is de invulling die telt. Ik
kwam daar aan om 13 uur. Toen was alles
nog kalm, geen problemen te bespeuren.
Het volk stroomde pas toe om 16 uur, na
de lessen. Toen duwde de mensenmassa
de portier binnen. Het HDR was al vol.
Ik heb opgeroepen tot kalmte, maar daar
werd geen gevolg aan gegeven. De stoep
stond bomvol met mensen. Er wilden
bovendien ook mensen naar buiten. Dat
creëerde een gevaarlijke situatie. Niemand
wou achteruit, niemand wou zijn plaats
opgeven. In dat alles is het wel onze taak
om de openbare orde te handhaven en
als dat niet gebeurt falen wij in onze job.
Uiteindelijk werd vastgeklampt door een
student. Hij riep de hele tijd: “Mag ik
binnen, mag ik binnen!”. Hij wou mij niet
loslaten. De portier is mij komen helpen,
ik heb mij losgeslagen en hulp ingeroepen.
We hebben toen besloten om HDR even te
sluiten maar zelf dan bleef een deel van de
groep daar gewoon staan.
Hoe kan men dit in de toekomst
vermijden?
R: Wel in dit specifieke geval was er promo
gemaakt naar studenten van buiten Leuven.
Dat is misschien wat veel voor een fak die
bedoeld is voor studenten van deze stad.
Er is genoeg cliënteel binnen Leuven. Een
week later was er de dagdisco van politika
en die is zonder slag of stoot verlopen.
Waren
er
misschien
gewoon
amokmakers,
op
zoek
naar
problemen?
R: Neen dat niet, maar het verschil tussen
een student van binnen Leuven en een
student van buiten Leuven is toch wel
opmerkelijk.
Hoezo?
R: Wel de Leuvense student toont meer
respect voor de politie dan studenten van
buiten. Als ik student was, en ik kwam
in contact met de politie dan had ik de
reactie om heel beleefd te zijn. Als ze nu
naar mij komen om een “klapke” te doen
en vrienden beginnen u weg te trekken dan
weet ge wel dat ge niet goed bezig zijn.
Zijn ze farser nu dan vroeger?
R: Neen, niet specifiek. Ze zijn er altijd al
geweest en ze zullen er ook altijd zijn. Maar
in mijn functie zie je alle problemen en dan
lijkt het alsof er veel gebeurd is. Even in

de statistieken duiken, zie je duidelijk dat er
steeds minder overlastproblemen. Overlast
vermijden is een breed probleem en dat
moet je breed aanpakken. En dat lukt echt
wel.
Wordt er nog veel gestolen? Geldt het
principe “een fiets voor een fiets”.
R: Hahaha, ja de urban legend van voor
wat, hoort wat. Maar neen, dat gebeurt
niet.
Er is slechts 1 studentenflik voor
meerdere tienduizenden studenten,
is er geen back-up?
R: Iedereen op de dienst kan aan de mail.
Ik heb wel een back-up, Stéphanie, voor
internationale en residenties.
En de rest van de politie?
R: Ja, die hebben hun eigen wijk en
eigen werk. Die zullen ook bezig zijn met
studenten maar op hun manier.
Hoe lang denkt/hoopt u aan de
blijven?
R: Dat weet ik niet. Dat hangt af van de
toekomst. Dat weet je nooit. Ik ben net
studentenflik. Het is nog veel te vroeg met
speculaties over de toekomst.
Het terreuralarm, hoe staat u daar
tegenover?
R: Daar kan en mag ik niets over zeggen,
wend u hiervoor tot de woordvoerder.
Oei, dat klink serieus. Heeft u nog
1 tip voor de studenten om last en
boetes te vermijden?

“De Leuvense student toont meer respect voor
de politie dan studenten van buiten.”
R: Gezond verstand is een must. Uw
fatsoen erbij houden helpt ook wel eens.
Wij zijn er om te helpen, niet om boetes uit
te delen. Uw vrijheid stopt aan de grenzen
van andermans vrijheden. Wij bewaken
die grenzen voor iedereen.
Daar rekenen we alvast op. Hartelijk
dank voor uw tijd. Hopelijk zien
we u gauw nog eens aan onze fak,
in uniform of in burger. Liefst
natuurlijk in burger, want de politie
is onze vriend en wat is er nu
studentikozer dan een pint drinken
met vrienden? lCH
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Existenz

De hoogmis van ons Existenzjaar – de alom bekende en
wereldbefaamde Existenzweek – zit er weer op. Het was een week
die onze hoogste verwachtingen en wildste dromen overtrof. Voor
zij die er niet bij konden zijn, geven we bij deze een terugblik
naar enkele hoogtepunten van deze week. Hopelijk kunnen we
jullie reeds warm maken voor de Existenzweek van 2017, die
opnieuw een groot succes beloofd te zijn.

Op maandag hadden we het genoege om het Portugeese
Architectuurbureau FALA ATELIER over de vloer te hebben. Fala
atelier is een erg jong architectuur bureau gevestigd in Porto. Ze
beschrijven hun architectuur als naïve architectuur. Het bureau werkt
vanuit een optimisme op een wijd gamma van projecten, van woningen
tot vogelhuisjes. Ze geloven dat architectuur een blijvende vorm
van herhaling is: elke vorm van architectuur is gewild of ongewild
gebaseerd op een oudere versie; ‘architecture is persistent’. Elk werk
wordt zo een museum, een collectie van referenties naar eerdere erg
uiteenlopende architectuur. Ter gelegenheid van deze lezing hebben
we het bovenstaande ontwerp, dat weliswaar nooit eerder gebouwd
geweest is, leven ingeblazen.
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Onder het overkoepelende thema ‘interactief’ hadden we een breed gamma aan workshops
voorzien. De bezoeker mocht meebouwen om zo het uitzicht en het functioneren van het
gebouw doorheen de week te laten evolueren. Van perspectief-illusies verspreid over de
locatie en het metselen van een barbecue, tot actionpainting van de volledig wit geschilderde
kapel. Ook boekbinden, betonschalen, experimentele muziek en 3d printen kwamen aan bod
in het programma.
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Tijdens de workshop ‘inclusive design’ gingen
we met een slechtziende doorheen de locatie,
waarop zij vervolgens de hekelpunten op het
vlak van toegankelijkheid aanduidt. Samen met
de architectuurstudenten werd gezocht naar
oplossingen om de Existenzweek begaanbaar te
maken voor mensen met een beperking.
Op woensdag kwamen jong en oud op het
marktje snuisteren tussen de kraampjes op de
speelplaats. Ginbar Gintro, koffie van de Noir
en de bierstand met het Existenzbier lesten de
dorst van de vele bezoekers. Naas hen stonden
er kraampjes waar je oorbellen, LP’s, totebags
of hippe tweedehandsartikelen kon kopen.

De locatie biedt ook aan kunstenaars de mogelijkheid
hun werk tentoon te stellen. Zo verzorgde straatartiest
Bisser de inkom met zijn eigenste imposante
illustraties. Illustratrice Sire leefde zich uit op glas
in de ateliers met fantasierijke tekeningen.

Er gebeurde tijdens de Existenzweek natuurlijk meer dan de eerder genoemde workshops en activiteiten.
Zo was er bijvoorbeeld nog een lezingenavond met architecten van verschillende uithoeken van de
wereld, werd het tijdschrift Unité van Existenz gepubliceerd, waren er optredens van bandjes en kwamen
er verschillende DJ’s het beste van zichzelf geven tijdens het feest van het jaar: het Cocktailfeest. Maar
de Existenzweek is ook meer dan dat: in zijn essentie is het een plek waar creatief leuven een week
lang samenkomt en met elkaar in interactie gaat. Begint het bij jou ook al te kriebelen voor een nieuwe
Existenzweek? Heb dan even geduld want in maart 2017 zijn we weer van de partij om jullie opnieuw
te overdonderen met hopen creativiteit!
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Onderwijs

B rief

van onderwijs

Geachte verhevenen der aardlingen, tot u spreekt VTK’s meest vooruitstrevende
post, alom ook bekend als VTK Onderwijs. Om u van nieuwbakken kennis te
voorzien, bij dezen uw onderwijs artikel, geschreven door ons, literair vrijgezinden.

Deze editie nemen wij u mee op reis,
op reis naar ‘hogere’ sferen: naar onze
samenwerking met de faculteit. Sferen van
mordicus machtsvertoon, buitensporige
bureaucratie en meesterlijke manipulatie.
Of dat dacht u misschien, want niets is
minder waar.
De band tussen universiteit en student
kende diepe dalen en hoge toppen,
waarbij de overgang enkel tijd kostte.
Sinds het Vlaams decreet van 2004 (voor
de geïnteresseerden onder ons, zoek het
zeker eens op) moet elke universiteit een
participatieraad hebben, waar studenten
deel van uitmaken. Een raad die bovendien
meewerkt aan het beleid en de werking van
de universiteit waaronder hij werkt. Op
heden en voor onze universiteit kennen we
deze raad onder de naam ‘Studentenraad
KU Leuven’.
Een constructieve wisselwerking tussen
studenten en professoren is een fenomeen
waarvoor vorige generaties op straat brand
en moord schreeuwden, en wat hen, zo
merken we nu, geen windeieren heeft
gelegd. Want net zoals de relatie tussen
universiteit en student soepeler werd, is
dezelfde tendens op andere niveaus ook
doorgedrongen. VTK Onderwijs en zijn
POC’ers hebben over het algemeen, en dat
mag onderlijnd geschreven worden, een
heldere, bruisende (i.e. koolzuurhoudende,
nvdr) en cordiale band met de faculteit.
Zo maken studenten duchtig deel uit
van een varia aan beleidsorganen. Onze
eigenste praeses, Lucas Vanlaer, spreekt,

weliswaar sporadisch met overaanbod
aan emoties, het studentenwoord uit
naar het faculteitsbestuur. Daarnaast
vertegenwoordigen
zeven
studenten,
waaronder het voltallige quintet van VTK
Onderwijs, de ingenieurs en ingenieurarchitecten op de Facultaire POC.
Maar tussen al deze stressaanmoedigende,
serieuze zaken fungeert VTK Onderwijs
ook als een verwarmende verlosser, daar
we incidenteel trachten de distantie
tussen prof, pint, plezier en pupil (wijzelf)
teniet te doen. Zo houden wij elk jaar
onze Proffentap, waarop proffen zich
gretig tegoed komen doen aan vaten vol
studentennat. Voor velen een avond van
goede jeugdherinneringen of melancholie,
voor enkelen een moment van beschamend
besef van onwetendheid hoe een juiste pint
te tappen of een kreet van verbazing dat
pinten tegenwoordig niet meer in Belgische
franken, maar in euro’s worden betaald.
Ook onderwerpen wij onze geliefde
professoren en assistenten elk jaar aan een
populariteitswedstrijd. Zij die de harten
van onze studenten weten te verwarmen
met uitmuntende didactische prestaties
of bekoorlijk visueel lesmateriaal worden
hiervoor in de bloemetjes gezet. Bovendien
kan hij die af en toe eens neerdaalt om
een ludieke opmerking te maken op het
niveau van de studenten hiermee de titel
Grappigste prof in de wacht slepen.
Tot zover dit allermeest allitererend artikel
over de voortreffelijke verstandhouding
tussen studenten en professoren aan onze
faculteit. lONDERWIJS

		
Met de meeste hoogachting,
					
VTK Onderwijs
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Humasol

H umasol ,

wat is dat eigenlijk ?
Getuigenis van Charlotte
Ik ben Charlotte en ik heb de voorbije
zomer biovergisters gebouwd in Peru.

H
umasol
is een ontwikkelingsorganisatie die

werkt rond hernieuwbare energie
in het Zuiden. Onze organisatie
bestaat volledig uit vrijwilligers.
Zowel de projectstudenten, als de
ondersteunende coaches, managers
en bestuursleden zijn vrijwilligers. Al
deze personen dragen hun steentje
bij aan de ontwikkeling van een
betere wereld. Humasol is actief in
Zuid-Amerika, Afrika en Azië en
werkt onder andere rond zonneenergie, waterkracht en bio-energie.
Humasol geeft studenten met een
technisch
of
socio-economisch
profiel de kans kennis te maken met
hernieuwbare energie en duurzame
ontwikkelingsprojecten. Doorheen het
academiejaar worden deze studenten
intensief begeleid door een sterk team
van coaches zodat de Humasollers
klaargestoomd raken om tijdens de
zomer in het Zuiden hun project ook
echt te realiseren. Zeg nu eerlijk: zalig
toch?
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Laat me beginnen met een korte inleiding
over biovergisters. Een biovergister vergist
koffiepulp (afval van de koffie) en mest.
Dit geeft twee eindproducten: biogas als
energiebron voor het koken en digestaat
dat als meststof gebruikt kan worden, in
ons geval voor koffieplanten. Biovergisters
zijn nuttig voor de lokale bevolking om
verschillende redenen. Koken is nog steeds
één van de meest energieverslindende
activiteiten in rurale gebieden in Peru. Als
men hiervoor het biogas kan gebruiken
moet men minder hout kappen om vuur
te maken en bovendien brandt biogas
zuiverder dan fossiele brandstoffen zoals
steenkool en aardolie. Ook de productie van
mest is zeer belangrijk aangezien kunstmest
een grote kost is voor de lokale boeren.
Het werd ons duidelijk dat, alhoewel in
het Westen de nadruk bij een biovergister
meestal ligt op het geproduceerde biogas,
in de beoogde regio de productie van een
goede meststof een groter voordeel van de
biovergister vormt.
Hoe is het project nu verlopen? Tijdens
het jaar vóór de uitvoering hebben we
alles voorbereid met hulp van onze
coach. We hebben een literatuurstudie
uitgevoerd, prototype gemaakt van

bepaalde onderdelen, Spaans geoefend,
voorbereidingsessies gevolgd via Humasol
over
veiligheid,
cultuurverschillen,
enzovoort. Kortom: best veel werk, maar
helemaal de moeite waard want nog geen
twee dagen na mijn laatste examen was het
tijd om aan het echte werk te beginnen:
acht weken Peru. We zijn daar begonnen
met het verkennen van de stad en het
aankopen van de materialen. Hierna zijn
we meer de bergen in getrokken om onze
vergisters te bouwen. We hebben er in
totaal twee gebouwd, één voor het stadje
Chirinos en één voor een internaat in het
dorp el Corazón.
We hebben er een heleboel van bijgeleerd,
op technisch vlak maar toch vooral
ook op persoonlijk vlak. Zo was er de
voortdurende samenwerking met mijn
medeprojectstudent, Joram, en de
samenwerking met de lokale partners
tijdens de werken ter plaatse. Joram en ik
moesten goed communiceren zodat we
steeds als één team konden optreden ten
opzichte van de lokale partner. Bovendien
leerden we zelfstandig te werken, met twee
studenten de verantwoordelijkheid krijgen
voor een dergelijk project is een behoorlijke
uitdaging. Het leerde ons ook de leiding te
nemen in bepaalde gevallen, maar ook te
proberen die leidingsrol te delen met de

partner, indien mogelijk. Het doel van het
project was immers om de lokale partner
zoveel mogelijk te betrekken zodat deze
van het volledige project op de hoogte
was en de kennis werd overgedragen. Dit
was niet altijd even gemakkelijk. In Peru
heerst een meer hiërarchische orde dan
wij gewoon zijn. Wanneer we bijvoorbeeld
een idee wilden bespreken met de helpers
in Chirinos om in samenspraak met hen
te beslissen wat de beste methode was
,verwezen zij ons vaak door naar hun
bazen, alhoewel deze minder voeling
hadden met het project. Ook werden wij
vaak als enige leider aanzien terwijl zij
evenveel of meer wisten op praktisch vlak.
Naarmate de projecten vorderden en we
onze medewerkers beter leerden kennen
verbeterde dit en kon meer als collega’s
worden samengewerkt aan het project.
Het mooiste aan het project was het
leven in een andere cultuur. Verschillen
in mentaliteit zijn moeilijk uit te drukken
in woorden. Ik had me al ingebeeld dat
men meer open of ‘zonniger’ zou zijn,
en zo voelde het wel aan, toch kan je het
je natuurlijk niet helemaal voorstellen.
Dingen die me opvielen waren bepaalde
vormen van luxe die wij als vanzelfsprekend
beschouwen, en zij zelfs niet missen. Een
ding is warm water: alhoewel de jeugd de
hipste smartphones heeft, is warm water
een ongekende luxe. Men komt zelfs niet
op het idee dit te willen. In de stad was het
er weliswaar warm genoeg voor, maar in
de hoger gelegen dorpen vonden wij het
toch behoorlijk koud! Een ander voorbeeld

is het volledig ontbreken van wasmachines.
De stad Jaén, waar we in het weekend
verbleven, was vrij groot, toch bestonden
er geen wasmachines. Zelfs padre Paco, die
best een invloedrijke en belangrijke man
was, liet een dame komen om zijn was met
de hand te doen. Een laatste voorbeeldje
is dat er in het dorp Chirinos vaak geen
leidingwater is, maar dan wordt er gewoon
creatief naar oplossingen gezocht. Flessen
water worden opgevuld wanneer het
water wel werkt om je tanden te poetsen
en handen te wassen, naast de wc staat
een ton water met een emmer om door te
spoelen… en hup, allemaal geen probleem
meer, douchen doen we wel wanneer het
water terug is!
Kortom, het was een superleuk project, ik
heb er veel mooie herinneringen aan over
gehouden: in het weekend met de andere
Humasollers gaan zwemmen en telkens
kennismaken met nieuwsgierige Peruanen,
op het internaat bij de juffen aan tafel
eten en Joram bij de meesters, ‘s avonds ik
onderonsjes bij de meisjes op de kamer en
Joram bij de jongens, de prachtige natuur,
een weekendje koffie helpen oogsten…
Kon ik maar terug!
Omdat Humasol zo’n dynamische en
interessante organisatie is help ik nu mee
aan de verdere uitbouw van de organisatie.
Ik zal het volgende biovergisterproject
coachen en ik help bij de recruiting van
de studenten voor de zomer van 2017.
lCharlotte Vervaet
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Duurzaamheid

E en T rui

in

N epal

A

ls het bestuur van de Vlaamse
Technische Kring het besluit
neemt om een nieuwe kledinglijn
in de markt te zetten, dan is daar iemand
goed mee.
Deze keer was ik het, of liever : mijn project
in Nepal.
Eén jaar geleden, eind april 2015
werd Nepal getroffen door 2 grotere
aardbevingen. Nadien kwamen er nog
meer dan 100 naschokken. De Himalaya
verhoogde hier en daar met 10 tot 40 cm.
Het dak van de wereld is adembenemend.
En dat heeft ook een keerzijde : de
grondvesten deinen af en toe als water in
een woelige rivier, zei Lieve Blanckaert.
Meestal om de 80 jaar. Het was nu 81 jaar
geleden.
Het oorspronkelijke plan was
in
samenwerking met Bouworde een
schoolbibliotheek van rekken, tafels en
stoelen te voorzien. Dit plan werd echter
afgevoerd. We zouden een schoolgebouw,
getroffen
door
de
aardbeving,
heropbouwen.
Op een dagreis van Kathmandu, richting
Noord-Oosten, ver in de hills, nog vóór de
Mountains, de Himalaya, ligt Pharpu, een
dorp op 6 heuvels. Er wonen 600 families.
Er zijn 5 lagere scholen en een secundaire
school in het “centrum”. Daar werken we.
Er is werkelijk niets in het dorp : landbouw
is er beulenwerk. Het werk gebeurt er
met de bufallo en met handenarbeid.
Het is terrasbouw. Alles wordt in manden
op de rug gedragen op de bergpaden. Je
bent er het jaar rond bezig met je eigen
voedselvoorziening. Er is enkel nog tijd om
lokaal bier te brouwen, te drinken en te
gokken. Gelukkig zijn er veel godsdienstige
feesten(festivals). Hindoe en boedha,
zusterlijk naast mekaar.
De omstandigheden waren bar. Alles was
moeilijk en hard. Het werk, de hoogte, de
koude. Zelfs de bedden waren hard.
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We konden goed werk leveren. We bouwden
(gedeeltelijk) een kleine nieuwbouw van 6m
op8m .
We fristen 4 klassen op met plakwerk
en verf. We gaven een budget voor het
ontstoppen en opfrissen van 4 toiletten.
Verder deden we een tandenpoets-project
in 4 van de 5 lagere scholen en deelden we
10 kilo HB’s uit aan de mama’s.(Ja, BH’s…
De vrouwen centraal. Een suggestie van
vroegere reizigsters. En blij dat de vrouwen
waren. Een schot in de roos.)
En wat gebeurde er met de T-shirts en de
truien???
Door de massa HB’s en tandpasta, kon
slechts de helft van de massa pulls mee. Dat
was spijtig.
In het begin functioneerden ze als ons
eigen uniform. Na enkele dagen werden ze
ook nog eens extra avond- en nachtkledij.
(sorry, dat was niet echt de oorspronkelijke
bedoeling) Dagelijks schonken we er weg
aan onze helpers-bouwvakkers. Een klas
meisjes kregen allemaal een T-shirt.(het
waren enkel nog de kleine maatjes.) De
laatste 10 gaven we weg in Kathandu, in
een kamp van daklozen.
En wat doe ik nu met de andere helft ? In
juli ga ik naar Burkina Fasso. Ik bezoek er in
het Noorden 2 dorpsgemeenschappen die
aan een voedselsouvereiniteits- project van
Broederlijk Delen deelnemen. Daar dragen
ze een warme pull of jas bij 25°, want ze
hebben dan kou. Een pull met kap is een
‘precious good’. Ze zullen er ook goed van
pas komen want daar leeft zowat 50% van
de mensen onder de armoedegrens.
Een dikke dankuwel aan de kring. Ze zijn
goed besteed. Dat hebben jullie goed
gedaan.
Soms vind ik het jammer dat ik er zelf
geen heb, want ze zaten zo lekker, daar in
Pharpu. lTrui Troost…Whats in a name.

25

De faculteit

A fter L ife :
M atthias van

der

H allen ,

doctoraatsstudent

Een weloverwogen studiekeuze is de sleutel tot succes, toch? Niet altijd, zo blijkt.
Maar misschien was het muntje zwaarder aan die kant.

M

atthias van der Hallen is
momenteel twee jaar aan het
doctoreren, wij gingen bij een
goed glas eens vragen hoe het al verlopen
is.
Waarom heb je voor Burgerlijk
Ingenieur gekozen en hoe is je
parcours tot nu toe verlopen?
Ik was vrij laat met mij in te schrijven aan
de KU Leuven, maar op een gegeven
moment kwam er een moment dat ik
moest kiezen. Ik reed met mijn ouders
naar Leuven en ik wist eigenlijk nog
altijd niet goed voor wat ik mij ging
inschrijven. Wiskunde interesseerde mij
wel en computers in het algemeen ook,
al wou ik geen informatica doen. Dus als
ik de computerrichting ging uitgaan, dan
was dat computerwetenschappen via de
burgerlijk ingenieurs. Maar geschiedenis
interesseerde mij ook heel erg. Achteraan
in de auto deed ik alsof ik het al wist, maar
eigenlijk totaal niet. Dus gooide ik op de
achterbank een muntje op en het werd
Burgerlijk Ingenieur. Gelukkig was er geen
ingangsexamen, want daar was ik te laat voor.
De bachelorkeuze was sneller gemaakt:
computerwetenschappen.
Eigenlijk
stond dat al vast nog voor ik voor
ingenieurswetenschappen koos.
Was de keuze voor een doctoraat
even evident?
Eigenlijk wilde ik ook al langer een
doctoraat doen, het sprak mij heel erg aan
om echt een hele tijd alleen met onderzoek
bezig te zijn in plaats van onmiddellijk de
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industrie in te gaan. Al is het uiteindelijk
wel mijn doel om daar mijn opgedane
ervaring te gebruiken en niet verder te
gaan in de academische wereld. Maar dat
doctoraat was inderdaad iets wat ik wilde
doen vanaf jaar één.
Wat is dan je onderzoeksdomein?
Ik ben bezig met een logische
programmeertaal. Dat is een taal waarin
je niet beschrijft hoe de computer een
probleem kan oplossen, maar eerder het
probleem zelf. Vervolgens reken je erop
dat de computer, met die informatie, wel
een manier zal vinden om het probleem
op te lossen. Het grote voordeel is dat
het eigenlijk niet echt uitmaakt dat wat je
weet nu bekend of onbekend is en hoeveel
informatie je hebt. Zelfs met een kleine
hoeveelheid kan de computer een model
genereren dat voldoet aan al de gegeven.

Naam: van der Hallen
Voornaam: Matthias
Leeftijd: 25 jaar

Diploma: Burgerlijk Ingenieur
C.W.
een

Dus
eigenlijk
zoals
differentiaalvergelijking
met
verschillende randvoorwaarden.

Ongeveer ja, inderdaad! Je hebt een systeem
dat je beschrijft met een differentiaal
vergelijking en randvoorwaarden die een
invloed hebben op je uiteindelijke resultaat.
Een aantal van die randvoorwaarden is
gekend en afhankelijk daarvan kom je veel
of juist weinig oplossingen tegen.
Is het een doctoraat met een duidelijk
doel voor ogen? Zoals toepassingen
voor het dagelijkse leven of voor de
industrie bijvoorbeeld.
Eigenlijk wel. Ik heb een IWT-beurs sinds

Job: Doctoraatsstudent

dit jaar, dat is een beurs om onderzoek te
ondersteunen dat specifiek voor de industrie
breekpunten oplevert. Dus het idee is dat
binnen de twee jaar na het aflopen van
zo’n doctoraat, de industrie een stap verder
staat. In mijn geval is die finaliteit dat de tijd
die nodig is om software te ontwerpen sterk
gereduceerd wordt. In het proces waar ik
mee bezig ben, is dat allemaal veel minder
verankerd. Dat wil zeggen dat als ik opeens
doorheb dat mijn doel opeens gegeven is,
ik met dezelfde kennis terug andere dingen
kan berekenen zonder heel mijn code te
moeten aanpassen. Dat is een essentieel
verschil in aanpak en de natuurlijke
manier van uitdrukken van problemen.
Onze hypothese is dat deze methode veel
efficiënter is in tijd, kleine veranderingen
in de randvoorwaarden kunnen veel sneller
doorgevoerd worden.
Zou je het aanraden aan andere
studenten?
Ja, ik ben heel tevreden van mijn keuze
voor een doctoraat. Het is een heel andere
kijk uiteraard, 4 jaar lang focussen op en
specifiek onderwerp. In het begin is er heel
veel vrijheid, je moet je niche nog zoeken.
Maar op een gegeven moment moet je
naar een einde toe werken en dan kan het
zijn dat je de rode draad in je onderzoek
nog moet vinden. Terwijl je misschien
onderweg het gevoel had dat je heel
weinig keuze had om iets anders te doen.
Dat is een vaak voorkomend probleem bij
doctorandi.
Als je bereid bent je te focussen op één
welbepaald gebied, dan is een doctoraat
zeker iets voor jou. Er is in de bedrijfswereld
heel weinig kans om je vast te bijten in een
bepaald onderwerp en te accepteren dat
de resultaten misschien negatief kunnen
zijn, terwijl dat eigenlijk ook resultaat is.
Jammer dat jij de persoon bent die er tijd
in hebt gestoken, maar anderen kunnen er
uit leren.
Wat zijn je plannen na je doctoraat?
Als er zich interessante jobs aanbieden in
de lijn van mijn onderzoek, dan ga ik er
voor, maar die zijn niet vanzelfsprekend.
Zolang het niet te specifiek blijft, want op

een gegeven moment krijg je er ook genoeg
van. Het zou mij evenwel niet storen dat
het iets totaal anders wordt.
Met een doctoraat toon je eigenlijk aan
dat je kwaliteitswerk kan doen in een zeer
moeilijk vakgebied op het hoogste niveau.
Zo zijn er veel bedrijven die specifiek op
die state of the art mikken en dan heb je
mensen nodig die dat aankunnen. Wie
daar in slaagt, heeft voorsprong op de
concurrentie. Het is ook dat type job dat ik
het liefste zou doen, maar we zullen zien of
die effectief haalbaar zijn.
Laatste vraag: heb je advies voor
mensen die nu studeren, die nu hun
weg aan het zoeken zijn?
Er zijn een aantal punten zo: studeer goed
is daar één van. Maar zorg toch ook voor
voldoende plezier en waar mogelijk haal uw
plezier uit engagement. Ik heb bijvoorbeeld
in Revue gezeten, een jaar praesidium
gedaan. Maar er zijn uiteraard nog andere
mogelijkheden: sociaal werken, inzetten
in derdewereldlanden. Dat soort dingen,
meestal met een leuke groep mensen,
zijn heel plezant en staan daarnaast ook
nog eens heel goed op een CV. Dat komt
in het algemeen heel goed over. Dat kost

“Met een doctoraat toon je aan dat je
kwaliteitswerk kan doen op het hoogste
niveau.”
tijd, maar dat is jezelf ontplooien op een
heel andere manier dan dat een diploma
laat zien. Er zijn heel veel mensen die
een diploma hebben dat gelijkaardig is,
maar weinig mensen daarvan hebben een
dergelijk engagement opgenomen. Dat
staat heel mooi en is bijzonder leerrijk.
Denk dus niet alleen aan je diploma.
Dingen die je er naast doet, zijn minstens
even belangrijk.
Bedankt voor dit gesprek en succes
nog met je doctoraat!
Bedankt!
lAA

En

graag

gedaan.
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C reemers ,

terug van nooit weggeweeest

Na 40 jaar spelen met atoompjes, molaliteiten en redoxreacties is het tijd om op
emeritaat te gaan. Desondanks, desalniettemin en niet tegenstaande klampten wij
professor doctor ingenieur Claude Creemers even vast. We lieten hem terugblikken
op zijn carrière en zijn mening geven over de student van nu. Mis poes als u denkt
dat er geen verhaaltjes “uit mijnen tijd” bij komen kijken.

N

oot voor de lezer: professor
Creemers is groot fan van “het
bakske”. Bij het binnenkomen
begon hij meteen over het raadsel van die
week, de dronken student op queeste naar
zijn fiets. Pas ogenblikken later kon de
opname starten.
Dus…
C: Ja maar wacht even he. We waren bezig
over het raadsel he. Theo (Professor Van der
Waeteren naar wie het theokot vernoemt
is) gaf het vak “waarschijnlijkheidsreken”
in het tweede jaar, en ik herinner mij heel
goed dat “den Theo” op een dag, de dag na
carnaval nota bene, woensdag na carnaval,
het auditorium binnenkwam en zonder
een woord te zeggen ging hij naar het bord
en hij begon te tekenen. Hij tekende een
heel kromme lantaarnpaal en een dronklap
eraan. Pas na vijf minuten zei hij zijn eerste
woord, en toen passeerde dat vraagstuk van
het dronkemansprobleem. Als hij honderd
passen heeft gezet, was de vraag, wat is dan
de meest waarschijnlijke afstand tussen
hem en de lantaarnpaal?
Inderdaad, dat is het raadsel van
deze week ongeveer. Maar in het
bakske staat de eendimensionale
versie, waren het daar meerdere?
C: Ja bij ons was het in 2D, dus de
moeilijkere versie van dit. Zou het iets
kunnen zijn van 100/e? Ik weet het niet
meer. Maar ik herkende het wel direct als
de eendimensionale versie ervan. Soit, wij
hadden in het vierde jaar ook een cursus
“motoren” van Theo. Wij zagen daar
alles hé. Gasturbines, benzinemotoren,
dieselmotoren. Helemaal van A tot Z.
Onderdelen en bewerking, noem maar op.
Hoe heet dat nu bij jullie?
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Ik heb dat niet hé, ik doe geen
werktuigkunde.
C: Ahnee he, maar toen had je twee
kandidaturen en drie specialisatiejaren.
En die twee kandidaturen was zuivere
wetenschap,
wiskunde,
scheikunde,
natuurkunde en dergelijke. Eigenlijk
nog veel meer dan nu de bachelors,
omdat die vakken toen voornamelijk
overgenomen werden van de faculteiten
van wetenschappen. Wiskundigen gaven
ons wiskunde, chemie kregen we van de
scheikundigen en nu nog zijn er docenten
van fysica die natuurkunde geven (Prof.
Houssa o.a.) En die gaven dat toen aan
ons zoals ze dat aan hun eigen studenten
gaven. Niet technische gekleurd of
ingenieursachtig.

Vindt u dat het toen
beter was dan nu?
Vindt u dat het toen beter was dan
nu?
C: Neuh, dat hoor je mij niet zeggen, neen
zeker niet.
Een aantal van u collega’s klagen
over het niveau van kennis van de
algemene vakken van de studenten
die vandaag starten. Het zou te laag
zijn, dat was onlangs nog te horen op
het VTK bureau.
C: Ja maar er zijn honderden veranderingen
geweest in van alles en nog wat. Toen
was het veel fundamenteler, veel strikter
en veel wetenschappelijker, ik durf ook
zeggen moeilijker. Maar misschien was de
hoeveelheid leerstof een beetje minder.
Toen ook bijvoorbeeld hadden al studenten
in het eerste en in het tweede jaar practica

van scheikunde. Dat werd gegeven door
zuivere scheikundigen, maar nu hebben
ze het kind helemaal met het badwater
weggegooid en weten studenten niet meer
wat mag en wat niet mag, wat veilig is, dat
is het nadeel ervan, hé. Wij hadden in het
tweede kandidatuur nog heel exotische
vakken zoals sterrenkunde.
En hoe maakt sterrenkunde een
student tot een beter ingenieur?
C: Ja da’s de vraag natuurlijk he. En
omdat te kunnen volgen, moesten we voor
het toelatingsexamen ook een examen
boldriehoeksmeetkunde afleggen. Dat
moesten wij kunnen om sterrenkunde te
snappen. En grafostatica, en nomografie.
Dat zijn vakken die nu totaal
niet meer gekend zijn onder de
studenten.
C: Grafostatica is het grafisch uitwerken
van sterkteleer en nomografie is het
grafisch weergeven van wetmatigheden
op schalen. De meeste gekke dingen eerst,

Sterrenkunde,
grafostatica,
nomografie,....
maar dat bestaat nu allemaal niet meer
he. Maar dan kwamen de drie technische
jaren en in het eerste technische jaar kreeg
je van alle specialiteiten een grondige maar
algemene cursus. Elektriciteit, bouwkunde,
scheikunde, materiaalkunde, noem maar
op. Echt specialiseren deden wij alleen in
het vierde en het vijfde jaar. Nu zijn er vele
programma hervormingen geweest, oei
oei oei, da’s eigenlijk een beetje de nagel
van mij doodskist geweest. Nog voor het
jaar 2000, dan zaten ze te denken aan
programmahervormingen, ja dat heette
“ingenieur2000” en dan is pas na 2000
het semestersysteem ingevoerd. Daarvoor
was er het jaarsysteem. En nog veel later
is hoofd- en nevenrichting ingevoerd en zo
voort en zo voort.
Maar bent u dan tevreden over het
huidige systeem?
C: Ja, ik vind het goed ja, en
ingenieursachtiger he. In veel opzichten

beter, maar twee “maren” als je wilt.
Ten eerste: voor een deel is de algemene
vorming weggegaan, want jij hebt geen
twee algemene jaren meer he. Die brede
algemeenheid, die basis is een beetje
aaneengeschoten. En dan kan bijna niet
anders als elke richting meer en meer
gaat specialiseren. Nu dat moet he, je
kan daar niet onder uit, alles wordt
dieper onderzocht, maar toch mag je
die brede basis niet vergeten. Dat is al
één. Ten tweede is met dat specialiseren
is dat hoeveelheid stof hoger geworden,
waardoor de studenten het minder grondig
kennen dan vroeger. Een ander minpunt is
de kwaliteit van de instroom.
Dus u bent voorstander van
een ingangsexamen, maar is de
ijkingstest dan niet goed?
C: De ijkingstest is een beetje te vrijblijvend
he. De ijkingstest zou misschien toch
moeten evolueren naar een examen voor
iedereen. Dan niet bindend, maar toch.
Zo’n goede filter als het vroeger was,
is het nu niet meer. Ik zal voorbeelden
geven. Vroeger als je geslaagde voor de
toelatingsproef, had je in je eerste jaar 75%
kans om geslaagd te zijn. En slagen was
toen geen buizen hebben he. Één buis was
genoeg om u tegen te houden. Allez, een
negen werd toen ook getolereerd he, maar
slagen betekende eigenlijk geen buizen. En
wat is dat nu?
30% ?
C: Tussen de 30% en de 40% denk ik. En
dat je géén onvoldoendes hebt, da’s nog
lager he, 15 of 20%. Hoe zit dat bij u?
Ik zit bij de 30% à 40%. (Soms
kan men zich afvragen wie wie
interviewt)
C: Nu, zonder te stoefen, wij waren een
goed jaar. Er waren er precies 300 is
eerste kandidatuur, zonder de ingenieurarchitecten. Dat waren er toen ook maar
een 20-tal. Het was het eerste jaar dat ze
van in het begin met ons samenzaten. Dus
300 echte ingenieurs (lacht). Toen wij na
de juni- en augustuszittijd terugkwamen,
zei de prof van mechanica dat er 81%
geslaagd was.

Wauw, dat is een
moeilijke vraag hoor.
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Voor mechanica?

Echt?

C: Neen voor het ganse jaar. Nu gy
en dan ik weer. Dat was dankzij het
toelatingsexamen.

C: HAHAHA, toen ik in het tweede jaar
zat, ik genoot met volle teugen van mijn
vrijheid, kwam mijn zus voor het eerst naar
Leuven. Die had het zo niet begrepen op
vrijheid, en op een avond hing die aan mijn
bel. Maar ik had nog zo geen signaalbel,
dus belde ze gewoon aan. Ik zat toen nog
bij een vriend op kot, bij particulieren. De
kotmadam was natuurlijk gaan opendoen
en zag daar een meisje huilen die naar mij
vroeg. Ik zei dat het mijn zus was maar ze
mocht niet naar boven. “Mijn zus, ja dat
zeggen ze allemaal!”: zei de kot madam.
Ze heeft het op de trap mogen uitleggen.
Zo was dat toen. In die tijd loerden de
kotmadammen elkaar ook af, als een
jaloerse buur. En als die zagen dat er op
een jongenskot een meisje binnen ging, dan
werd dat gesignaleerd aan de hallen. Dan
kwam er een onderzoek en God weer wat.

U heeft nu meer dan 30 jaar
lesgegeven. Wat zijn naar u mening
u grootste bijdragen?
C: Wauw, dat is een moeilijke vraag hoor.
Dat zullen studenten ook denken op
u examens, maar dan moet er ook
een antwoord zijn he.
C: Voor onderwijs vind ik toch dat ik
scheikunde een ingenieursachtig tintje
heb gegeven dat er voor mij niet was. Dat
geldt voor het vak algemene en technische
scheikunde maar ook voor het vak
chemische thermodynamica. Dat laatste
bestond voor mij zelf nog niet. Dat was een
appendix van het vak thermodynamica
dat we niet eens moesten
kennen. In het eerste
specialisatiejaar
kletsten
ze ons om de oren met
dingen die wij verondersteld
werden te weten maar nooit
gezien hadden. Zoals Raoul
en Henri, je kent ze wel he.

Avondjes lang pintjes
tappen.
Ik studeerde gemakkelijk,
dus ik had veel tijd

Waren dat ook de mooiste en
plezantste tijden?
Als plezante dingen? Ja mijn studententijd
was heel plezant. Ik had het nogal
gemakkelijk met studeren. Ik heb
ook veel avonden de bar in Arenberg
opengehouden, recht tegenover Alma III.
Staat dat er nog? Ik heb daar vele jaren
gezeten. Toen was dat echt nog “boys
only”. Het was in heel Leuven trouwens
zo dat koten niet gemengd waren. In die
tijd loerden de kotmadammen elkaar ook
af, als een jaloerse buur. En als die zagen
dat er op een jongenskot een meisje binnen
ging, dan werd dat gesignaleerd aan de
hallen. Dan kwam er een onderzoek en
God weet wat.
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Was dat echt zo streng?
C: Ja, ja. Als iemand wou leren kennen,
moest je op de TD’s zijn he. Daar mocht
dat. Naar onze TD kwamen de meisjes
af, en als de verpleegkunde een TD hield,
gingen wij daar naar toe. Maar hoe ben ik
hier eigenlijk bij gekomen?
U was bezig over de bar in Arenberg.
C: AH JA! Awel, ik spendeerde daar dus
veel tijd, avonden lang pintjes tappen, en
toen ben ik een beetje blijven plakken he.
Dat was plezant. Nogmaals, ik studeerde
gemakkelijk dus ik had veel tijd. Ik dacht
dat de studententijd kon blijven duren,
maar dat is eigenlijk niet waar. Als al uw
vrienden vertrekken, dan is dat voorbij
he. Zeker als je overblijft als uitzonderlijke
doctorandus, dan is het over en out he. Dus
als ik u één advies mag geven: geniet ervan,
want het zal heel rap voorbij zijn!!
We zullen proberen. lCH

VTK

De

grote

VTK- enquête

Enkele maanden terug hielden we een enquête onder onze leden en niet-leden.
De resultaten zijn ondertussen binnen, eens zien wat er gepresteerd is op dat VTKexamen.
VTK
Maakt VTK winst op haar activiteiten?
l Geen winst
l Anders
l Ja

60% van de studenten denkt dat het weinig tot niets is. Dit is
helemaal correct, er zijn er enkele waar we winst op halen, maar
het gros van de activiteiten draait negatief. Zo kunnen we feestjes,
cantussen of concerttickets aanbieden aan een democratische
prijs.

l Ja, maar niet veel
l Geen idee

Wist je dat je kan shiften op onze activiteiten en daarvoor beloond wordt?

l Ja

Maar liefst 88% van de ondervraagden heeft het bij het rechte
eind: voor ieder gedraaid shiftje, worden bonnetjes uitgedeeld.
Voor al die gratis pintjes en broodjes, begint de weg op onze site
www.vtk.be, bij ‘mijn shiften’!

l Geen idee

Waarvoor gebruik je onze website het meest?
Komt als koning uit deze vraag: de pagina van cursusdienst. Daar
zijn we uiteraard heel tevreden om, maar onze website heeft nog
veel meer: onze agenda, het foto-archief, de bedrijvenrelaties
pagina... De meest underrated is misschien wel de vakwiki, dit is een
verzameling van info over ieder mogelijk vak dat aan onze faculteit
gegeven wordt. Het staat bomvol met oude examenvragen, info
over de prof, de lessen, noem maar op. Zeker een aanrader tijdens
de blok!

Onderwijs
Weet je wie je POC-verantwoordelijke is?

l Ja
l Geen idee

60 % procent van de Bachelorstudenten heeft hier een goed zicht
op, ter vergelijking: slechts 38% van de masterstudenten kan dit
ook zeggen. Zijn die masterstudenten lui geworden? De POC, de
permanente onderwijscommissie, zorgt ervoor dat ons onderwijs
kwalitatief blijft en haalt eventuele problemen aan. Het is dus
zeker een voordeel om daar een zegje in te hebben of er iemand
te kennen.
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Weet je wie je vertegenwoordigt op Stura, de studentenraad van de KU Leuven?

l Ja

90% van de studenten hoort het donderen in Keulen, tijd om daar
verandering in te brengen. Officieel vertegenwoordigt heel het
VTK Praesidium ingenieursstudenten op de studentenraad, in de
praktijk zijn dit enkele personen met goede kennis van zaken.

l Nee

Weet je wat het VTK Bureau is en ben je er al geweest?
Een dikke 60% van de studenten heeft geen idee wat het VTK
Bureau is en logischerwijs zijn er nog maar enkelingen geweest.
Het VTK Bureau is een vergadering waar alle onderwerpen die op
de studentenraad worden aangesneden, op voorhand besproken
worden. Dit doen we om de stem van de studenten te horen en
om tot een gelijke mening te komen die we naar de studentenraad
meenemen. Uiteraard is iedere ingenieursstudent welkom op het
VTK Bureau om zijn mening te geven over die onderwerpen.

Cursusdienst en Theokot
Is de tijd tussen het reserveren en afhalen van de boeken goed?

l Snel genoeg
l Het varieert

De meerderheid van de ondervraagden vindt dat dit goed is en
30% vindt dat het sterk varieert. Ze hebben beide gelijk en we
doen onze uiterste best om de wachttijden zo klein mogelijk te
houden. Soms kunnen we er nu eenmaal niet aan doen, maar dat
komt gelukkig niet zo vaak voor.

l Te traag

Wat had je graag nog in het aanbod van onze cursusdienst gezien?
Cursusblokken zijn blijkbaar gegeerd goed. Ook vullingen voor
fluostiften willen sommige mensen vinden bij ons. We vinden dit
ook goede voorstellen en trekken op onderzoek uit!

Hoe vaak kom je in het Theokot?
l Geen winst
l Anders
l Ja
l Ja, maar niet veel
l Geen idee
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De meerderheid komt hier maandelijks, daar is dus ruimte
voor verbetering. We zijn al begonnen met onze broodjes te
vernieuwen: meer groentjes, meer beleg, lekkerder! We bekijken
de mogelijkheden om meer sfeer te brengen, meer plaatsen aan te
bieden en het kortom gewoon beter te maken.
Over de gehele lijn zijn de examenresultaten van de studenten positief.
De decaan zal tevreden zijn. Maar dit valt in het niets tegenover de
info en feedback die we van jullie gekregen hebben. Zo kunnen we
wat bijschaven aan onze werking en het volgend jaar nog beter doen!
De winnaars van de prijzen die verloot werden, worden binnenkort
via onze Facebookpagina bekend gemaakt!
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