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Interview

E en

harde les is more

Na 3 maanden volop en
vooral ook voltijds leven
voor VTK, praten we nog
eens met de praeses en de
vice, Lucas en Eline. Wat
hebben zij gedaan met die
maanden, maar ook, wat
hebben die maanden met
hen gedaan?

I

k heb met hen afgesproken op een
donderdagochtend om 11u. Op blok 6
begroet Eline mij vrolijk. Lucas heeft nog
geen teken van leven gegeven. We zoeken
hem op in zijn kamer, waar hij weliswaar
fysiek aanwezig is, maar even weinig tekenen
van leven geeft. Of het een zware avond was,
vroeg ik. Neen, kwam er een klein stemmetje.
Gewoon zwaar vermoeid.		
Zoals het een goede vice betaamt, zette Eline
meteen wat koffie voor ons. Daarna konden
we (rustig) aan het interview beginnen.

Wat hebt ge de voorbije maanden
geleerd?
Eline (Vice): Euhm... ik kan beginnen
met wat ik een beetje meer moet
leren, maar wat Lucas eigenlijk ook
moet leren: goede time management.
(Lucas glimlacht gegeneerd.)
Dus om al het werk voor VTK te
balanceren met de thesis, want vaak komt
die pas op de tweede, of derde...
Lucas (Praeses): (Nog met een zwak
stemmetje.) De laatste plaats.
Alberick (Interviewer): Want gij
doet inderdaad daarnaast nog van alles:
evaluatiegesprekken, etentjes....

De synergy tussen
mijn thesis en
mijn praeses is
suboptimaal
Lucas

4

E: Ah! Dat is iets wat ik echt heb bijgeleerd:
koken! Ik kookte gewoon niet de voorbije
4 jaren. Ik kreeg diepvriesmaaltijden mee
van de mama en als ik er geen had, dan
maakte ik een lasagna van 1 euro van de
Delhaize. Maar nu kook ik dus wekelijks
voor 7 willekeurige praesidiumleden.
Natuurlijk ook credits to Margo, die mij
heel goed helpt: bedankt Margo.
Ik heb nu ook
de interne
evaluatiegesprekjes met praesidium. Dus
ja... mensen inschatten heb ik ook wat
geleerd en hoe hard ge kritiek kunt geven.
Ik denk trouwens dat ik vaak zelfs nog aan
de milde kant blijf.
L: Verbaast me...
A: Zijt gij dan al geweest op uw evaluatie?
L: Ja, “zeer slecht”. (Eline lacht.)
A: En wat hebt gij geleerd?
L: Dat ballenbaden toch wel de meest
onhygienische plek op deze aardkloot zijn, ik
heb namelijk een oogontsteking opgelopen

op de BallenbadTD van LBK.
Maar over het algemeen heb ik geleerd
dat ik toch meer slaap nodig heb dan ik
dacht en dat mijn takenpakket veel meer
is dan ik vooraf had ingeschat. Ik vervul
die taak met veel plezier, maar mijn thesis
is daardoor wel verwaarloosd.
A: Positieve dingen?
L: Ja, ik ben aan het denken...
Ik heb geleerd hoeveel inspraak we
als studenten wel niet hebben.
Het is een heel uitgebreid systeem met
veel vergaderingen en raden en daar
kruipt dus veel tijd in, maar dat zorgt er
wel voor dat we actief dingen gedaan
krijgen vanuit de studenten.

Goede time
management zou ik
meer moeten leren
Eline
E: Ah ik weet nog iets dat ik heb geleerd:
mijn kot proper houden! Want de voorbije
jaren was mijn kot vegelijkbaar met dat
van Lucas.
A: Lucas, hebt gij dan niks geleerd op vlak
van het opruimen van uw kot?
L: Dat het een werkpuntje is, maar dat ik
goed bezig ben.
E: Ik kan daar echt niet tegen. Ik vind dat
een opgeruimd kot echt zo een zekere rust
met zich meebrengt.
L: Ik wordt daar ook ambetant van als
mijn kot niet is opgeruimd, maar op een
gegeven moment gaat ge zo voorbij de
point of no return.

A: Anders verwoord: hoe groter de hoop,
hoe kleiner de hoop.
L: (4 seconden stilte.) Ah.
E: (Nog 4 seconden stilte.) Ah... zo een
hoop... Wauw... (Lacht gegeneerd.)
Korte tussenvraag: hoe staat het met
de thesis?
E: Ik ben eigenlijk vooral bezig geweest
met informatie te verzamelen, maar ik zou
dringend dringend aan het technische aspect
moeten beginnen, want over drie weken
moet ik een presentatie geven
L: 3 weken al? Oei, da’s jammer.
E: Ja, ik weet het. Laten we zeggen dat ik
blij ben dat ik niet op Athens ga.
A: In zekere zin hebt ge nu nog
altijd een weekje Wenen natuurlijk.
(De grap wordt niet gesmaakt.)
Goed... en hoe staat het met uw thesis?
L: Erbarmelijk. Of in managementtermen:
de synergy tussen mijn thesis en mijn
praeses is suboptimaal. Op het moment
van het opnemen van het interview sta
ik nergens, maar ik hoop dat ik op het
moment van het verschijnen mijlen verder
sta.

Terug een hoofdvraag dan. Gezien
december en januari toch wel sterk
getekend zijn door een bepaalde
invulling...
L: Kerstmis?
E: Kerstmis!
A: Kerstmis ja, en heel veel vrije tijd,waarin
je je dus op één ding gaat moeten focussen...
L: Slapen! Ik wil u al even onderbreken
voordat ge uw vraag stelt: ik kijk echt
enorm hard uit naar de blok omdat ge dan
maar één ding moet doen. Ik ga blij zijn
omdat ik dan even platte rust heb en geen
gezeik meer aan mijn hoofd. Ge merkt
heel hard dat er dan 3 versnellingen lager
geschakeld wordt.

Ik heb geleerd
hoeveel inspraak we
als studenten wel
niet hebben
Lucas
Dus nu de vraag: hoe zien de komende
maanden er uit voor u?
E: Ik ben van plan om gewoon 2 maanden
in Gent te gaan wonen, bij mijn vriend.
Ik heb maar één examen, waar ik nog

niks voor heb gedaan, dus daar ga ik wel
tijd voor moeten uittrekken. Ik denk dat
ik safe ga spelen en voor 8 dagen ga. De
rest van de tijd ga ik aan mijn thesis
werken. Ik ga die afmaken! Hopla! Zien dat
het allemaal geimplementeerd is zodat ik
daarna kan gaan testen. En dan skivakantie
met de mama en de papa, dus gratis.
L: Zingt: En laat je kring maar in de steek,
en laat je kring maar in de steek.
In tegenstelling tot die prutsrichting
heb ik twéé vakken, en daar trek ik
minder tijd voor uit dan 8 dagen.
Voor de rest wordt het vooral thesissen, en
ook tot rust komen, “onthaasten”, aan de
mindfulness werken in de abdij van Tongerlo,
waar ik ga studeren.
En wat zijn de plannen op lange
termijn? De dromen voor na dit jaar?
E: Ik ga een jaar bijstuderen. Ik wil nog de
ManaMa Artificiële Intelligentie doen. Ik
wil nog niet gaan werken, maar nog een jaar
echt focussen op mijn studies. Gewoon ook
eens los van VTK - ik zal er waarschijnlijk
wel nog erg mee betrokken zijn, want het
ligt na aan mijn hart natuurlijk.
Nu zijn mijn schoolprestaties niet om over
naar huis te schrijven. Ze zijn wel oké, maar
ik zou het graag ook eens “goed” doen.
L: (Lacht.) Goed, maar meer hoeft ook
niet. We gaan enkel voor de bovenmaat.

Fake it until
you make it
Eline
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A: En dan hebt ge al over uw job nagedacht
of is die ManaMa het enige plan?

niet meer wist wat ik wil doen.
Maar ik wil zeker niet meer iets bijdoen
in Leuven, ik zie niet direct wat er hier
in Leuven of Belgie mij een gigantische
meerwaarde kan geven voor mijn CV of
gewoon voor mij als persoon.
Dan zijn er dus twee opties: ofwel gaan
werken, ofwel in het buitenland iets doen.
Wat dat dan is weet ik nog niet. Ik ben nu
aan het proberen om zo veel mogelijk te
solliciteren om te zien wat er zoal naar mij
wordt gesmeten. Een beetje zien wat er op
mij afkomt.

L: ik vind al straf dat Eline zo ver vooruit
heeft gedacht.
E: (Lacht.) Ik wil graag dat extra jaar
hebben om daarover na te denken...
L: Dat is een heel politiek correct antwoord,
ze wil eigenlijk zeggen dat ze er nog niet
over heeft nagedacht.
A: En uw dromen voor na dit jaar?
L: Ik heb 2 jaar VTK Bedrijvenrelaties
gedaan wat op zich goed is om bedrijven
te leren kennen, maar dat heeft er wel
voor gezorgd dat ik telkens met nieuwe
sectoren in contact kwam en iedere keer
dacht “Oh dat is wel tof. Dat wil ik wel
doen.” met gevolg dat ik op het einde

A: Dus ge hebt geleerd te plannen, maar
uw plan nu is om te zien wat er gebeurt als
ge niet plant.
L: Ik heb geleerd te plannen, maar ik
heb vooral geleerd realistisch te zijn. Of
neen, om optimistisch te zijn en om niet te
stressen over dingen waar ge geen controle
over hebt. Dat helpt toch niet
A: Want als praeses is dat toch de core
business: doen alsof ge controle hebt, alsof
alles in orde is, iedereen gerust stellen zodat
het ook echt in orde komt.
L: Dat is.
E: Fake it until you make it. AL

Ik heb geleerd niet
te stressen over de
dingen waar je geen
controle over hebt
Lucas

Dienst Ongevraagd Studieadvies

Tijdens het interview toonden Lucas en Eline zich erg begaan met eenieder die (voor het eerst) voor zijn
examenreeks staat. Dit leidde tot een hele lijst van studietips, waar ik nochtans nooit om had gevraagd.

Plannen
Maak een goede tijdsplanning met
bufferdagen, die je dan kan opnemen
voor ongeplande problemen.
Maak kleine en duidelijke opdelingen:
per dag -zelfs per studeerblok- welke
hoofdstukken. Als het je motiveert zelfs de
minuten per blad.
En heb geen schrik om je planning aan
te passen. Soms gaat het moeilijker of
makkelijker dan verwacht.

Een study budy
Iemand die in dezelfde shit, bij voorkeur
zelfs iemand met dezelfde vakken. Maar
let op wie je kiest, en studeer ook niet met
te veel mensen. Hoe groter de groep, hoe
sneller je begint te slacken.
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Samenvattingen maken
Dat helpt met het verwerken
gestructureerd opslaan in je hoofd.

en

Ontspan na een examen
Tenzij je de dag erna terug examen
hebt. Doe de rest van de dag niks meer
tenzij sporten of ontspannen.
Lucas: Ik ben in juni na elk examen op cafe
gegaan of naar de film, en heb nog nooit zo hoge
punten gehaald als die examenperiode. En ik ben
een paar keer echt heel zat geweest...

Afwisselen van studieomgeving
Sluit je niet op in je kot, daar maak je
jezelf gek mee. Zie wat voor jou werkt,
maar leer bijvoorbeeld nooit meer dan
een week op één plaats.

Sporten
Liefst lopen, zeker langere afstand,
dat is mentaal heel goed voor
je. Er komen heel veel goede
stoffen vrij, zoals endorfines.
Lucas: De mens is één van de beste
langeafstandslopers van alle dieren. Voor we
wapens hadden joegen de mensen door dieren te
achtervolgen tot die er dood bij neervielen.
Het boek Born To Run van Christopher
McDougall is echt een aanrader als je gemotiveerd
wil geraken om aan lopen te beginnen.
En hoe meer mensen gaan lopen, hoe beter VTK
het doet op de 24 urenloop!

Zoek je eigen manier
Voor iedereen is studeren anders, dus
zoek vooral wat voor jou werkt.
Eline: Er is eens een studie geweest dat markeren
niet zou helpen, maar als dat voor jou wel werkt,
blijf dat vooral doen.

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
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De faculteit

M ini - erasmus ,

maxi pret !

Aaaaah, de zomermaanden. Gevuld met herexamens, festivals, herexamens, een
BBQ, herexamens, regenweer, citytrips, herexamens, kamperen en, last but not least:
herexamens. Toch zijn er ook VTK’ers die iets anders doen dan studeren, genieten en
zeggen dat ze moeten studeren.

E

r zijn er die een vakantiejob
aannemen bij de Delhaize, er
zijn er die in het familiebedrijf
werken en er zijn er die ’s ochtends vroeg
opstaan om warme broodjes te bakken
bij de bakker. Anderen kiezen ervoor om
“Summerschool” te doen. “Ho maar,”
denkt u nu, “niemand gaat toch vrijwllig in
de zomer naar school?” Mis poes! Maure
Desmedt van onze faculteit deed het en legt
het nu graag uit.
Eerste even kort: wie ben je, wat doe
je aan onze faculteit en hoe je bij
Summerschool bent gekomen?
Maure: Ik ben Maure. Ik woon in KesselLo, een deelgemeente van Leuven. Ik doe
burgerlijk ingenieur bouwkunde, optie
civiele techniek en zit nu in mijn laatste
jaar. Vorige zomer deed ik al een stage
in een bedrijf, dus was ik deze zomer op
zoek naar iets anders. Ik had een jaar
geleden gehoord van een “Summerschool”
waar bouwkunde studenten aan hadden
deelgenomen. Ik was toen te jong, maar dit
jaar kon het wel. En zo ben ik er terecht
gekomen.

zat elke dag in de les hier, en wilde weten
hoe het er aan toe gaat in een ander land.
Het internationale karakter sprak mij wel
aan.

En kun je dan eens uitleggen waar
het verschil zit met een stage of een
vakantiejob?

Waar zit dan precies de meerwaarde
van
een
Summerschool
in
vergelijking met een stage in België?

Bij een stage of een vakantiejob ga je
werken bij een bedrijf en voer je bepaalde
taken uit. Bij een Summerschool volg
je echt lessen voor twee weken in een
andere universiteit in het buitenland.
Dus ben ik lessen gaan volgen aan de
Bauhausuniversiteit in Weimar. Dus zat
ik wel bij een bedrijf, maar nu had ik in
de voormiddag lessen en in de namiddag
projectwerk, vergelijkbaar met de P&O
hier in Leuven. Mijn motivatie was wel dat
ik een beetje internationale ervaring wou
opdoen, zonder echt op erasmus te moeten
gaan. Ik wou iets breder dan Leuven gaan.
Hoe de samenwerking elders verloopt. Ik

Ha, het is echt gewoon iets compleet
verschillend. Bij een stage ga je echt al het
werkveld verkennen. Maar ik had al een
stage gedaan en ik ga heel mijn leven al
mogen werken, dus wou ik nu nog eens de
kans grijpen om van mijn vakantie om toch
nog in het buitenland wat internationale
ervaring op te doen en mijn Engels wat bij
te werken.
Staan ze in Weimar anders
tegenover bouwkunde dan ons eigen
departement?
De manier van werken valt goed te
vergelijken, het is uiteindelijk nog steeds
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Europa. Het grote verschil daar is dat de
Bauhausuniversiteit maar 4 afdelingen
kent: burgerlijk ingenieur, architectuur,
media en kunst. Door die combinatie
is daar wel een heel andere mentaliteit.
Wij zijn meer theoretische burgerlijk
ingenieurs, terwijl het daar ook heel vaak
gaat over het creatieve. Niet alleen bij de
burgies, maar ook bij de studenten van
andere afdelingen. Ze staan daar ook meer
open voor nieuwe dingen, en dat komt
omdat ze meer in die kunstenwereld zitten.
Naast burgerlijk ingenieur was architectuur
de enige wetenschappelijkere richting daar.
Daardoor heerst er op de campus wel een
andere sfeer als bij ons.
Wat hield dat projectwerk in?
Ik heb gewerkt rond “optimisation technics
in civil engineering”. Eerst kregen we daar
een heel pakket lessen over en daarna zijn

omdat je zelf moet zoeken naar wat je kan
optimaliseren.
Zijn er dingen die de KU Leuven
beter doet?
Iets dat minder goed was, was het feit dat
elke prof slechts één les gaf, waardoor er
nooit diepgaande lessen waren. Soms
waren er lessen over onderwerpen die ik al
gezien had, zoals een massa-veer systeem,
wat dan wel tegensloeg. Dan merk je wel
dat het niveau van bij ons hoger ligt. Een
Italiaanse medestudent vroeg van waar
ik kom. Toen ik vertelde dat ik in Leuven
studeerde was die wel onder de indruk.
Op zo’n moment besef je dat je studeert
op hoog niveau, maar in Leuven zelf sta je
daar niet bij stil.
Zou je het aanraden aan andere
studenten die een erasmus te lang
vinden?
Ik zou het zeker aanraden aan hen die
erasmus te lang vinden. Het was twee
weken lang heel kort en krachtig. Ik ben
er echt positief over. Als je liever een
langere ervaring wilt, is erasmus het logisch
antwoord. Wat hier ook niet was, is contact
met de lokale cultuur. Als je contact wil
hebben met één welbepaalde cultuur
is Summerschool niet geschikt omdat
je hoofdzakelijk in een internationale
omgeving zit. Er waren Russen,
Chinezen,
Japanners,
Colombianen,
Eritreeërs, Italianen, Sloven en zoveel
meer. Maar met de lokale studenten
hebben wij weinig contact gehad. De
meeste van hen zijn op vakantie nu. Ik
had een studentenaccomodatie van acht
slaapkamers, een keuken en een badkamer
en de enige andere die daar zat was een
Australische van de Summerschool. Al die
Duitsers waren op reis. Ik heb dus niet echt
met de “natives” samengeleefd.

we dat gaan implementeren in Matlab.
Vervolgens gingen we op zoek naar een
optimalisatieprobleem. Het was dus niet
zo dat we vragen kregen die we moesten
beantwoorden, we moesten zelf een
probleem zoeken. Ik werkte toen samen
met een jongen uit Colombia. Hij had
meetresultaten van betonproeven uit
Colombia. Op dit data hebben we dan
onze optimalisatiealgoritmes laten lopen
om het beste beton te bepalen en daar een
grafische voorstelling van te maken. Het
was echt een heel open opdracht, wat het
in het begin best nog wel moeilijk maakte
10

Zijn er nog dingen die je wil
meegeven aan de lezers?
(lacht) Duitse bruggen zijn echt super
interessant. Ik hoor mensen al denken
“huh, bruggen?” , maar we zijn op excursie
geweest en hebben daar een aantal bruggen
van binnen bezocht. Ik heb nu ook net de
cursus “bruggen en tunnels” gehad en dat
sloot daar perfect bij aan. Dus als iemand
in de buurt van Weimar rijdt, let erop, ze
zijn echt uniek.
We zullen er op letten!CH

Ook...

R evue

blikt terug

Bij een nieuw academiejaar hoort natuurlijk ook een nieuwe Revue. Voor we hier
vol goede moed opnieuw invliegen, blikken we graag nog eens terug op de
geslaagde werking van voorgaande edities. Hieronder vind je enkele sfeerfoto’s van
onze werking voor en achter de schermen (alle genomen door Zeger Knaepen).
PS: Noteer alvast 29 februari, 1 en 2 maart in je agenda, want dan vinden de
voorstellingen van dit jaar plaats!
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Publireportage

C isco
“Changing the Way We Work, Live, Play and Learn”, dit
is de tot de verbeelding sprekende visie van Cisco.
Dankzij innovatieve technologie, zoals routers en
switches, heeft Cisco voor een groot aandeel in
de opbouw van het internet. Tot op heden gaat
nog steeds meer dan 70% van het internetverkeer
wereldwijd over Cisco-infrastructuur.

V

andaag focust het in Silicon
Valley gebaseerde bedrijf zich
niet enkel op Networking,
maar ook op Cloud, ‘Software Defined
Networking,’ Security, Collaboration,
Unified Communications, Video, Data
Center en Service Provider. Hiertoe
behoren ook end-to-end oplossingen voor
‘The Internet of Things’ waar de fysieke
wereld verbonden wordt met de virtuele.
Als voorbeeld zijn er de Smart City
oplossingen die zijn geïmplementeerd
in Barcelona, Nice, Hamburg… Het
is onnodig te zeggen dat innovatie de
topprioriteit is bij Cisco: “We need to
innovate 2, 3 times faster than we do
today” is een vaak gehoorde quote.

Cisco’s “People deal” maakt duidelijk dat
die visie enkel haalbaar is door het talent
van zijn werknemers aan te wenden.
Teamwork is essentieel, kennis en
informatie delen is een must .. ‘Sharing is
caring’. Dat het Cisco menens is, vertaalt
zich in de verschillende development
programs binnen Cisco. Ook voor pas
afgestudeerden bestaan er op maat
gemaakte programma’s om jullie zo de
nodige skills aan te leren nodig voor jullie
rol binnen Cisco.
‘It’s a continuous learning
development experience’.

and

Een geweldige
groepssfeer heeft de
voorbije maanden
voorbij doen vliegen
Steven

foto: Steven en Michiel
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Oud-VTK’ers aan het woord

Michiel Vanthoor (Energie): Tijdens
mijn masterjaren was ik vooral geboeid door
onderwerpen zoals smart grids en smart
cities. De impact die je kan verwezenlijken
door het veranderen van onze samenleving
d.m.v. technologie, sprak me heel erg
aan. Als recent afgestudeerde wou ik ook
ergens terechtkomen waar ik in de eerste
plaats veel kon bijleren en er bovendien
voldoende doorgroeimogelijkheden waren.
Op de VTK Jobfair kwam ik voor het
eerst in aanraking met Cisco en stelden
ze me het CSAP programma voor. Deze
traineeship heeft als doel je voor te bereiden
om ’Systems Engineer’ te worden. In deze
rol werk je nauw samen met de klant om
zo een relevante, technische oplossing uit
te werken. Eigenlijk ga je te werk als een
consultant: eerst verifieer je het probleem,
en vervolgens ontwerp je een oplossing
op maat. Skills zoals probleemoplossend
denken en snel kunnen bijleren staan

hierbij centraal. Daarnaast zal je ook
communicatief sterk moeten staan, om zo
de klant mee te krijgen in je verhaal.
Na enkele zware, maar (achteraf gezien)
leuke sollicitatierondes, werd ik voor 1
jaar naar Amsterdam gestuurd. Dit is de
hub waar recent afgestudeerden vanuit
heel Europa, Afrika en het MiddenOosten geplaatst worden om het CSAPprogramma te volgen. Zo’n groep en
locatie is natuurlijk de ideale opportuniteit
om kennis te maken met de internationale
en multiculturele aard van Cisco. De
eerste 3 maanden stonden in het teken van
training, de volgende 9 maanden bestonden
uit 3 jobrotaties. Op deze manier kon ik onthe-job ervaring opdoen en een beter zicht
krijgen op de verschillende mogelijkheden
binnen Cisco.
Ondertussen werk ik terug in Brussel en
kan ik zeggen dat ik nog geen seconde spijt

heb gehad om voor Cisco te tekenen. De
internationale ervaringen (2 x Las Vegas,
Amsterdam en Milaan), gecombineerd
met supercollega’s en een uitdagende
omgeving, geven me iedere morgen een
boost om naar het werk te gaan. Of om van
thuis te werken natuurlijk, want m.b.v. onze
videoconferentietechnologie, zijn we heel
flexibel om te bepalen wanneer en van waar
we werken. Neem daarbovenop nog de vele
(internationale) doorgroeimogelijkheden,
zowel horizontaal als verticaal, en je kan
wel begrijpen dat ik heel benieuwd ben wat
me de komende jaren te wachten staat. Ik
kijk er naar uit!

Iedere morgen een
boost om naar het
werk te gaan... Of
van thuis te werken
natuurlijk
Michiel

Steven Janssens (Elektrotechniek):
Interesse voor Networking ontstond
in mijn masterjaren en na mijn eerste
job kwam ik bij het TelePresence TAC
team terecht voor support van onze
videoconferentietechnologie. Wereldwijd
complexe problemen oplossen, geeft
me een mooie mix tussen technisch
probleemoplossend denken in combinatie
met een vlotte communicatie naar de
klanten toe. Dit is dus een ideale start voor
een beginnende ingenieur die zowel op
technologisch als softskill-vlak vooruit wil.
De continue veranderende technologie en
het feit dat elk probleem anders is, maken
elke dag uitdagend.
Zelf kon ik niet deelnemen aan een
soortgelijk programma voor TAC engineers
(in Krakau) zoals Michiel volgde, maar ik
heb wel veel positieve reacties gehoord. In
kleine groep kreeg ik wel een uitstekende
opleiding en na twee weken eveneens al het

vertrouwen en de verantwoordelijkheid om
zelfstandig met klanten te werken. Hulp
van het team, indien nodig, is altijd snel
te vinden. Dit teamwork is wat er voor mij
toch boven uitsteekt en geweldig is, zeker
voor een beginnende ingenieur. Het staat
centraal, al worden individuele prestaties
ook erkend waardoor je snel progressie
kan maken. Zo is er altijd de mogelijkheid
om zelf verdere trainingen te volgen.
Daarnaast zijn we momenteel ook aan het
focussen op scripting om de complexiteit
van de problemen zo goed mogelijk te
kunnen beheersen en ons te helpen.
De verschillende uitdagingen, gloednieuwe
technologie in een groeiende markt en
een geweldige groepssfeer hebben de
voorbije maanden voorbij doen vliegen en
met alle potentiële mogelijkheden in het
vooruitzicht zal dit niet veranderen. Let us
connect the unconnected!

Meer weten? Get in touch!
Ook jij kan een leidende rol spelen om de
digitalisering van onze samenleving en het
internet van morgen te bepalen!
Aarzel niet om een mailtje te sturen naar
mivantho@cisco.com & stejanss@cisco.
com, of neem een kijkje op jobs.cisco.com.
CISCO
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De faculteit

H oe

zegt u ?

M omentenevenwicht ?

Menig student denkt tijdens de les mechanica: “Miljaar, dat is niet simpel”. In de
queeste naar iemand die het nog allemaal eens wil uitleggen komen ze terecht bij
professor Tinne De Laet. Vanuit haar uitvalsbasis, het monitoraat, helpt ze samen met
haar collega monitoren de eerstejaars door hun eerste jaar. Hoog tijd dus om eens
uit te vissen wie deze dame precies is.

De
meeste
studenten
zullen
Mechanica I onmiddellijk associëren
met professor Vandersloten en
professor Vandepitte. Ook u geeft
dit vak echter samen met hen. Hoe
bent u daarbij terecht gekomen?
Tinne De Laet: Ik ben sinds 1 oktober 2013
Hoofd van de Dienst Studentenbegeleiding
Ingenieurswetenschappen. Mijn statuut
is die van “Zelfstandig Academisch
Personeel”, ZAP,
of prof zoals de
studenten zeggen.
Elke ZAP’er verricht taken op drie
domeinen: onderzoek, onderwijs en
dienstverlenging. Ik doceerde al de vakken
Toegepaste Mechanica III (in Kortrijk)
en Uncertainty in Artificial Intelligence
(master
computerwetenschappen
en
master-na-master artificiële intelligentie).
Na mijn aanstelling wilde ik ook graag
mee vakken verzorgen die dichter staan bij
de studenten van het eerste jaar. Gezien
mijn achtergrond als werktuigkundig
ingenieur, is Toegepaste Mechanica deel
1 dan ook een evidente keuze. Tot hiertoe
heb ik naast het verzorgen van enkele
contactmomenten, vooral gewerkt aan het
ontwikkelen van bijkomend materiaal om
de flipped teaching te ondersteunen.
Wat vindt u van de reputatie van
“Buisvak in het 1e semester”?
Is die verdiend of ligt het aan de
studenten?
Toegepaste mechanica deel 1 is een
uitdagend vak. Het heeft inderdaad de
reputatie van een buisvak te zijn, maar ik
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wil benadrukken dat het wel een haalbaar
vak is. Toegepaste mechanica deel 1 is
uitdagend om verschillende redenen. Het
is het eerste vak dat de studenten uitdaagt
om weliswaar eenvoudige wiskunde op
échte technische problemen toe te passen.
Overgaan van de “abstracte” wiskunde naar
deze echte mechanische structuren is voor
veel studenten niet eenvoudig. Bijkomend
verwacht het vak dat de student snel en
efficiënt deze problemen kan oplossen met
bovendien realistische getalwaarden. Het
is dan ook belangrijk om de mechanica
echt in je vingers te hebben en dat bereik je
alleen maar door te oefenen, te oefenen en
nog eens te oefenen.
Geregeld wordt er geklaagd over het
gebrek aan vrouwen in academische
posities. Een faculteit waar bijna 9
op de 10 studenten mannen zijn, is
echt nog een mannenbastion. Hoe is
het om in zo’n omgeving te werken?
Kan u zich vinden in de kritieken
in opiniepagina’s in de kranten. Ik
denk dan in het bijzonder aan het
systematisch kiezen voor mannen in
verantwoordelijke functies.
Bij de opleiding ingenieurswetenschappen
schommelt het aandeel meisjesstudenten
al jaren rond de 15%, bij de opleiding
ingenieurswetenschappen:
architectuur
schommelt dit zelfs rond de 50%. Ik
heb helemaal niet het gevoel om in een
mannenbastion te werken. Ook als we
samen met de studenten aan de slag gaan
zie je dat de meisjes goed vertegenwoordigd
zijn. Ook als we naar de academische

posities in onze faculteit gaan kijken zien
we bij de nieuwe aanstellingen dat hierbij
heel wat vrouwen zijn. Ik ben er van
overtuigd dat binnen een aantal jaren de
vrouwen op alle academische niveaus goed
vertegenwoordigd zullen zijn.
Ik wil zeker nog meegeven dat ik tegen
“voorrangsmaatregelen” ben. Er is geen
enkele reden waarom vrouwen minder
academische kwaliteiten zouden hebben
dan mannen. Kwaliteit komt altijd
naar boven, dus zullen de vrouwen ook
doorgroeien in de academische posities.
Het laatste wat vrouwen nodig hebben
is dat anderen denken dat zij de positie
gekregen hebben “omdat ze vrouwen zijn”
De universiteit en wij allen zouden veel
beter inzetten op het ondersteunen van alle
KU Leuven personeel in de zoektocht naar
een harmonieus evenwicht tussen privé en
werk. Dit zal iedereen ten goede komen,
zowel mannen als vrouwen.
Kan of moet de faculteit meer doen
om vrouwen te motiveren voor de
studies of moeten mensen gewoon
kiezen wat hun ligt?
Uiteraard moet je vooral kiezen wat je
interesseert. Ik vind wel dat de faculteit de
taak heeft om te tonen dat ingenieurs heel

“Een goed examen opstellen is telkens een
grote uitdaging en tijdsinvestering”
maatschappelijk relevante taken kunnen
opnemen. Ik denk dat veel vrouwen dit
niet voldoende zien en daarom onterecht
beslissen dat ingenieursstudies, of andere
studies in het STEM domein niets voor
hen zijn.
Vaak wordt gesteld dat onze
economie
een
kenniseconomie
is. Terwijl de grote industrieën
verhuizen naar lage loonlanden
blijven de hightech-sectoren bij ons
aanwezig. Sommigen merken echter
op dat in deze landen meer mensen
zijn en dus ook op termijn meer
brains. Hoe kan de studierichting
de ingenieursstudenten, die toch
met speerpunttechnologie werken,
wapenen tegen deze numerieke
overmacht?
We moeten vooral uitgaan van onze

eigen talenten en kwaliteiten. KU Leuven
probeert niet ingenieurs vol te stoppen met
kennis, maar leert hen ook een kritische
houding aan. Als we bijkomend de
innovativiteit van studenten aanwakkeren,
zullen we wel gewapend zijn tegen de
numerieke overmacht.
Als u uw studentenleven naast dat
van vandaag legt, wat zijn dat de
grootste verschillen?
Hoewel ik nog niet zo oud ben, zie je
toch een aantal verschillen. Het grootste
positieve verschil is de toegankelijkheid
van informatie en de veelheid aan
communicatiemogelijkheden
tussen
studenten. Het grootste negatieve verschil
is dat studenten veel meer afleiding hebben
via social media, internet, … Dit maakt het
niet altijd gemakkelijk om geconcentreerd
met je studies bezig te zijn.
Zijn er ook
veranderen?

dingen

die

nooit

Zeker. Studenten zijn nog altijd even slim
als vroeger. De overstap van secundair
naar hoger onderwijs is ook nog steeds een
uitdaging.
De examens komen eraan, een
tijd van zweten en zwoegen. Vele
studenten vergeten echter dat die
examens ook allemaal verbeterd
moeten worden. Hoe verloopt dat?
Ik zou nog even willen toevoegen:
examens moeten ook opgesteld worden!
Een goed examen opstellen is telkens een
grote uitdaging en tijdsinvestering. Het
verbeteren van examens verloopt erg
gestructureerd, dat kan ook niet anders als
je weet dat we soms 700 examens moeten
verbeteren op enkele dagen tijd. Dikwijls
verbeteren de verschillende docenten en
assistenten één bepaalde vraag. Zo spreid
je de last, kan je toch snel verbeteren, en
behoud je de consistentie.
Tot slot: heeft u ooit deelgenomen
aan de 24urenloop?
Ik heb zelf nooit meegelopen. VTK loopt
gemiddeld zeer snel, mijn sportiviteit had
nooit toegelaten om onder de gemiddelde
tijd te gaan. Supporteren doe ik uiteraard
wel. Dit jaar ben ik bijvoorbeeld met mijn
twee kindjes langslopen op de VTK stand
om onze studenten een hart onder de riem
te steken. Denk eraan: volgend jaar is de
overwinning terug aan ons! Go VTK! lCH
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Sport

T om G ijselinck ,

één van de sterren van de

24

urenloop

Zoals het een echte sportman betaamt, bestelde Tom een watertje toen we elkaar
ontmoetten. Hij had al een duurloop achter de rug en kon wel wat hydratatie
gebruiken. Benieuwd naar hoe het leven van zo’n sportieve burgie eruit ziet, vuurde
ik meteen een spervuur van vragen op hem af.

‘T

ommeke Tommeke Tommeke!’
De kans is groot dat je deze
woorden niet enkel van het
wielrennen herkent. Ze werden namelijk
door menig (VTK-)supporter geroepen
tijdens de afgelopen – en hopelijk nog vele
komende – edities van de 24 urenloop.
Maak kennis met de atleet achter de
toptijden.
Hey Tom, eerst en vooral bedankt
voor je 27 rondjes met een snelste tijd
van maar liefst 1 minuut 13! Je hebt
heel sterk meegestreden met VTK,
ben je hiervan al wat bekomen?
Ja, nu wel (2 weken na datum, nvdr.). Enkel
de eerste dag na de 24 urenloop voelde ik
er wel echt veel van, maar vrijdag was dat
al grotendeels weg. Het weekend voor de
24 urenloop had ik een wedstrijd, en het
weekend erna ook, dus ik kon niet echt heel
diep gaan omdat ik moest gerecupereerd
zijn voor die wedstrijd. Ze was niet heel
belangrijk, maar voor een wedstrijd wil
je toch altijd een beetje klaar zijn. Ik had
niet veel last van de wedstrijd ervoor,
want dat was geen officiële maar meer
een oefenwedstrijd. Maar het blijft een
wedstrijd natuurlijk.

Crosscup Relay, een aflossing over drie
afstanden in een team van drie. Bart zit in
mijn club in Mechelen, en we zaten samen
in een team.
Wanneer ben je begonnen met
atletiek?
Ik heb altijd graag gelopen, maar ben pas
echt begonnen met atletiek toen ik 12 was.
Dan ben ik in een lokale atletiekclub gegaan,
maar dat was vrij kleinschalig. Die club was
niet aangesloten bij de VAL, de Vlaamse
Atletiekliga die het officieelst is, maar bij de
KAVV, de Koninklijke Atletiekvereniging
voor Vriendenclubs. Dat is kleinschaliger
en hoort bij de provincie Antwerpen. Dat
was dus een iets lager niveau. Na één jaar
was ik al de beste loper daar. Het was dus
duidelijk dat ik talent had en hier best iets
mee kon doen, maar ik heb er lang mee
gewacht om de overschakeling te maken
naar de VAL, waar de beste atleten van
heel België zitten. Daar ben ik pas op mijn
zeventiende bijgegaan. Dat ging goed, ik
zat meestal in de top drie van de crossen
waaraan ik meedeed. Niet het Vlaams of
Belgisch kampioenschap; daar heb ik nog
nooit aan meegedaan.

De wedstrijd na de 24 urenloop is
hopelijk ook goed gedaan?
Ja, eigenlijk wel, ik had totaal geen last
van de 24 urenloop. Ik was best wel
tevreden over die wedstrijd. Dat was met
Bart, trouwens, de praeses van Apolloon
(lacht). Dat was wel plezant: dinsdag de
24 urenloop, tegen Bart, en dan zondag
samen met Bart. Dat was trouwens ook een
aflossing. Het was op de Crosscup in Gent,
de grote wintercompetitie. Die bestaat uit
ongeveer 8 wedstrijden, en begint met de
16

Tom in actie op de 24 urenloop

Wat is je grootste doel in de atletiek?
Dat is een moeilijke, want je wilt natuurlijk
altijd zo hoog mogelijk proberen te
geraken. Maar je moet ook realistisch
blijven. Wat ik sowieso wel wil bereiken is
aan de Belgische top staan, dus de top drie
halen op een Belgisch Kampioenschap. Dat
is mijn eerste doel nu. Mijn trainster heeft
er altijd in geloofd dat ik verder dan dat
zou kunnen geraken, maar het probleem is
natuurlijk dat je het nog moet combineren
met je studie. Als je echt goed wilt zijn in
om het even wat, moet je daar heel veel tijd
insteken en je echt kunnen focussen, en best
niets anders belangrijks doen. Studies zijn
natuurlijk belangrijk en burgelijk ingenieur
is dan nog eens vrij zwaar, dus zolang ik aan
het studeren ben zal het waarschijnlijk niet
lukken echt een heel hoog niveau te halen.
Ik heb momenteel ook geen sportstatuut, ik
weet zelfs niet of ik hiervoor in aanmerking

“Een uitdaging is leuker dan winst alleen”
zou komen. Ik wil voor ik het aanvraag ook
echt een goede prestatie neerzetten, zodat
ik kan tonen waar ik sta. Ik denk ook niet
dat het zo ideaal is voor je studie eigenlijk,
met spreiding van examens en dergelijke.
Ik doe liever het standaardtraject, en
combineer dit dan zo goed mogelijk met
atletiek, wat voorlopig redelijk goed lukt.
Moet je naar aanloop van de 24
urenloop extra trainen op die
afstand?
Neen, ik ben een middellange afstandloper,
dat is 800, 1500, 3000 en 5000 meter. Ik
focus dan op de kortere afstanden, dus
800 en 1500 meter. In zeker zin komt dat
dus al vrij goed uit voor de 24 urenloop,
waar de afstand iets meer dan 500 meter
bedraagt. Ik moet dus niet speciaal trainen
om dat goed te kunnen lopen, plus, ook al
is de 24 urenloop wel belangrijk, mijn eigen
trainingsschema staat altijd op de eerste
plaats. Als het van mijn trainster afhing zou
ik niet meedoen aan de 24 urenloop, maar
het is gewoon zo leuk dat ik daar wel aan
meedoe.
Wat is voor jou het mooiste aan de 24
urenloop?
Dat je als een heel team samenwerkt en
er helemaal voor gaat. Je hebt natuurlijk
de lopers, maar ook de mensen die alles
organiseren, de ondersteuning, de logistiek,

de supporters natuurlijk. De competitie met
Apolloon is hard, dus dat is superspannend.
Het is mooi om te zien hoe iedereen zijn
bijdrage levert en een toch uitzonderlijk
resultaat kan neerzetten. De sfeer is ook
gewoon fantastisch.
Hoe sterk speelt winst hierin mee;
was het voor jou veel leuker toen we
wonnen vorig jaar?
Zeker niet, integendeel. Ik vind het leuker
als er een uitdaging aan is. Vorig jaar was
er eigenlijk geen uitdaging aan, het verschil
was zo groot. Op een bepaald moment was
het gewoon binnen. Terwijl het deze keer
spannend bleef tot op het einde. Ik denk
dat het nog nooit zo spannend is geweest
als dit jaar. Dat maakt het voor mij heel
plezant.
Merk je als loper wat de mensen aan
de zijlijn schreeuwen; of je wordt
toegejuicht of uitgejouwd?
Dat verschil hoor je zeker, maar je hoort
meestal de supporters die voor jou roepen
en niet degenen die tegen je roepen. Het
is ergens wel opvallend, van alle supporters
op de 24 urenloop lijkt bijna idereen
tegen Apolloon, en iedereen is voor VTK.
Zelfs als VTK aan het winnen is. Je hebt
weinig last van mensen die boe roepen,
enkel die van Apolloon (lacht). Je hoort
vooral aanmoedigingen, dat is keiplezant
natuurlijk.
Waarschijnlijk is VTK wel de leukste
kring om voor te lopen dan.
Ik denk het wel ja. Qua supporters zeker en
vast. Het idee dat je misschien kan winnen
van Apolloon is ook heel motiverend.
Iemand van Apolloon voorbijsteken is
echt het leukste deel. Dan loop ik ook
mijn beste tijden. Als ik iemand zie lopen,
kan ik er ook over, tenzij hij onder 1’13”
loopt, dan wordt het moeilijk. Zelf ben ik
niet ingehaald door iemand van Apolloon
(lacht).
Hoe belangrijk zijn de
weersomstandigheden voor jou?
Heel belangrijk, omdat ik het moet kunnen
combineren met mijn trainingen. Dus ik
moet zien dat ik bijvoorbeeld geen blessures
oploop. En dan is het weer een belangrijke
factor. Als het geregend heeft en het is heel
nat, zoals vorig jaar het geval was, dan is
het vrij glad en moet je echt uitkijken dat je
niet uit de bocht vliegt. Een paar bochten
zijn echt vrij scherp, vooral de laatste.
Als je dan te snel gaat, glijd je echt uit,
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dus ik moet zelfs mijn tempo een beetje
minderen om niet uit de bocht te vliegen
dan. Dat is dus niet zo ideaal. Te koud weer
is ook niet zo goed voor de spieren, dat voel
je echt hard. Sinds dit jaar loop ik met
compressiekousen, die de bloedcirculatie
stimuleren en dat helpt wel een beetje om
warm te blijven. Als je met koude spieren
begint krijg je sowieso een blessure, dus
warm blijven is van groot belang.
Is het aanmoedigend of net
ontmoedigend als er iemand net
achter je loopt?
Voor mij persoonlijk maakt het niet zo
heel veel uit. Het is misschien wel leuker
om achter iemand te lopen. Als er iemand
achter je loopt, is het heel belangrijk om
niet te snel beginnen te lopen, want je wilt
er dan voor blijven. Maar zelf heb ik daar
niet zoveel last van omdat ik heel goed kan
inschatten hoe snel ik kan lopen. Heel veel
maakt het voor mij dus niet uit, maar het
is natuurlijk leuker om achter iemand te
zitten en die voorbij te steken. Iemand van
Apolloon die voor je loopt werkt een beetje
als een magneet en doet je sneller lopen
dan normaal, en dat werkt omgekeerd
natuurlijk ook zo.
Ben je naar de looptrainingen van
VTK geweest?
Ja, dat heb ik gedaan. Ik heb de trainingen
wel niet echt meegedaan die werden
opgesteld, buiten het loslopen dan. Ik ben
op dezelfde momenten gaan lopen maar
deed dan gewoon mijn eigen trainingen.
Ik moet toch elke dag trainen, dan kan ik
dat beter combineren met die van VTK.
De stokwissel is ook heel nuttig om te doen,
die heb ik ook wel af en toe meegedaan. Ik
denk dat ik mijn stokwisseltechniek puur op
de 24 urenloop heb kunnen perfectioneren
(lacht).
Het is trouwens echt ongelooflijk hoe
professioneel het er bij VTK aan toe gaat,
echt fantastisch. Het is gewoon superhandig
om een overzicht te hebben van hoe
het ervoor staat en welke tijden gelopen
worden. Het inschrijfsysteem, waarbij je
je r-nummer ingeeft en automatisch in de
wachtrij komt, is ook erg handig. Dat helpt
echt voor een vlotte organisatie.
Wat vond je van onze mascottes?
Fantastisch (lacht). We hadden natuurlijk
de beste mascotte. We hebben ook een
ideale burgie voor Obelix, hé. En Asterix
was ook heel goed natuurlijk. Het was een
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heel tof thema, erg leuk gedaan. Dat moet
ik echt wel zeggen hoor, VTK slaagt er echt
in om het allemaal heel goed te brengen.
Het is veel meer dan een loopwedstrijd,
er draait zoveel rond, dat maakt het zo
plezant voor iedereen, ook voor wie niet
wil of kan lopen. Zo ook de DJ-contest en
alle eetstandjes.
Krijg je genoeg appreciatie van VTK
voor je prestatie?
(Krachtig:) Meer dan genoeg. Dat is
ongelooflijk eigenlijk, die appreciatie van
andere mensen. Dat doet echt heel veel.
En die appreciatie kwam echt van iedereen
gewoon. Zelfs van buiten VTK; de mensen
die ik ken van andere kringen, en ook LBK
in het algemeen eigenlijk, supporterden
superhard voor me.
Nogmaals bedankt voor al je snelle
rondjes Tom, en we zullen volgend
jaar zeker even hard supporteren
voor jou!lADV

Deze herfst...

...studeren de studenten
Deze herfst werd er (uiteraard) weer hard gewerkt. Boeken zijn
volgeschreven, maquettes zijn gemaakt en dat ene groepswerk dat er
net te veel aan was, dat is ook af.
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Op het scherm

R omantische S ci F i

in het

A renbergpark

Een burgerlijk ingenieur als regisseur en het Arenbergpark als setting. Welke film leent
zich beter tot een recensie in Ir.Reëel dan ‘Terug naar morgen?’ Met deze film maakt
regisseur Lukas Bossuyt zijn filmdebuut in het genre romantische sciencefiction. Al
koos hij na zijn opleiding aan onze geliefde faculteit voor een opleiding filmregie
in Londen, zijn voorliefde voor wetenschap, techniek en de stad Leuven is zeer
duidelijk aanwezig doorheen de film.

T erug

naar morgen

A

nno 2040: Victor (Koen De
Graeve) en Titus (Robrecht Vanden
Thoren), onderzoekers aan ESAT,
doen een baanbrekende ontdekking:
gebruikmakend van het Casimireffect
zijn ze er in geslaagd elektronen te doen
terugkeren in de tijd. Dit opent vele
mogelijkheden; zo kunnen ze bijvoorbeeld
mails terugsturen naar het verleden. Of dit
wel een goed idee is, is een andere zaak...
Voor Victor wordt de verleiding echter te
groot; hij kan nu immers het ongeluk dat
zijn vrouw Lena (Karina Smulders) in
een rolstoel deed belanden voorkomen.
Aan het verleden sleutelen heeft echter
verregaande gevolgen, niet het minst voor
Tom (Matteo Simoni), hun correspondent
uit het verleden.

de klus gewoon niet. Niet alleen qua uiterlijk
komt Matteo Simoni heel ongeloofwaardig
over als een pakweg vijftigjarige man;
hij lijkt ook niet echt moeite te doen om
‘ouder’ te acteren. Hij komt uit een boom
geklommen alsof hij geen dag ouder is dan
aan het begin van de film, zijn kledingstijl
is nog steeds vrij jeugdig en ook zijn manier
van spreken blijft hetzelfde.
Wel goede punten voor de casting van
jonge Lena, zij valt veel harder op dan de
jongen die jonge Victor speelt en laat echt
een indruk na. Ook Dimi wordt bijzonder
goed neergezet door Bart Hollanders
(bekend van onder meer T., Cordon en
Groenten uit Balen).
Het tempo van de film zit echt goed, de kijker

Deze film, met als oorspronkelijke
werktitel ‘Alles voor Lena’, begint in 2015
maar spoelt al snel door naar 2040. Het
2040 van Bossuyt is gevuld met een hele
hoop nieuwe elementen; zo heeft de
smartphone de nodige upgrades gekregen
en zijn de wolkenkrabbers in het Leuvense
straatbeeld voorzien van een rijke flora.
Of dit toekomstbeeld ook strookt met de
werkelijkheid, zal natuurlijk pas blijken
in 2040, maar het zag er alleszins zeer
realistisch uit.
‘Terug naar Morgen’ heeft een vrij kleine,
naar mijn mening zeer goed gekozen cast.
Toch heb ik mij aan één ding erg gestoord,
namelijk dat voor de 25 jaar oudere
Tom geen andere acteur gecast werd.
Een twintiger een laag bruine make-up
opsmeren en wat grijze haren geven klaart
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Opnames in de schaduw van het Arenbergkasteel

Spotted in ESAT :Koen De Graeve en Robrecht Vanden Thoren
krijgt net voldoende informatie. Er worden
op een leuke manier parallellen getrokken
tussen de verschillende ‘werkelijkheden’
door telkens de sprong naar 25 jaar later te
beginnen met hetzelfde beeld. Leuk detail;
wie blijft treuzelen tot de aftiteling voorbij
is ziet dit beeld een laatste keer. Wat erna
gebeurt, laten de makers over aan de kijker.
De film bevat verschillende sterke scènes,
met als uitschieter voor mij de protestactie
met fatale afloop. Deze is heel chaotisch
in beeld gebracht, wat de kijker in de war
brengt en het dodelijke ongeluk extra hard
laat aankomen.
Studeren aan onze faculteit maakt de film
nog wat interessanter omdat er zoveel
herkenningspunten zijn. Een heel groot deel
speelt zich af rond het Arenbergkasteel, de
wetenschappers werken dan ook aan ESAT.
De makers hebben een zeer geslaagde
poging gedaan om alles wetenschappelijk
onderbouwd te doen lijken, hoe
onrealistisch terugkeren in de tijd
voorlopig ook lijkt. Wel één punt dat nogal

ongeloofwaardig overkwam: de personages
uit 2040 geloven zomaar dat er vanuit een
soort andere werkelijkheid effectief mails
zijn teruggestuurd naar het verleden, en
dat ze daardoor het leven leiden dat ze nu
leiden. Ze hebben amper tijd nodig om hier
even over na te denken of meer uitleg te
vragen, terwijl dit toch niet zo’n alledaags
stukje informatie is om voorgeschoteld te
krijgen.
De film heeft een open einde: er gebeurt een
laatste aanpassing van het verleden, waarna
de film een laatste keer verderspringt naar
de toekomst en het vervolg overlaat aan de
kijkers. Er wordt echter wel sterk gehint
dat het een ‘happy ending’ is, waarin de
hoofdpersonages alsnog gelukkig worden
met de persoon voor wie ze zich het hele
verhaal lang in allerlei bochten wringen.
De film had voor mij nog veel langer
mogen duren, ik heb geen enkel moment
op mijn horloge (smartphonescherm*)
gekeken. Los van wat kleine mankementjes
dus zeker een aanrader! lADV
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E xxon M obil
In België is ExxonMobil vooral bekend via de
tankstations met merknaam Esso en de raffinaderij in
Antwerpen. Daarnaast heeft ExxonMobil echter ook
een belangrijke chemische tak, in België onder andere
vertegenwoordigd door twee polymeerfabrieken:
de Antwerp Polymers Plant en de Meerhout Polymers
Plant.

D

e Meerhout Polymers Plant werd in 1977 gebouwd door ExxonMobil langs het Albertkanaal,
in de buurt van Geel. In Zwijndrecht bevindt zich de Antwerp Polymer Plant, gebouwd in
1968. Op beide sites werden sindsdien een hele reeks projecten uitgevoerd, waardoor de totale
productiecapaciteit meer dan verdrievoudigde en ook de efficiëntie verhoogd werd.

Het proces

Hoge druk,
Een waaier aan producten uitdaging

In beide plants wordt ethyleengas onder
hoge druk gepolymeriseerd tot lagedensiteit polyethyleen (LDPE). Ethyleengas
komt de site binnen via een pijplijn en
wordt vervolgens in verschillende stappen
de druk opgevoerd tot 2000 à 3000 bar. Na
toevoeging van “initiator”, “modifiers” en
eventueel “comonomeren”, reageert het
ethyleen tot polyethyleen in een reactor. Na
recuperatie van niet-gereageerde ethyleen
uit het eindproduct, wordt de gevormde
plastic afgekoeld en versneden tot kleine
bolletjes, pellets genaamd. Deze worden
opgeslagen in silo’s, waarna ze, verpakt of
in bulk, getransporteerd worden naar onze
klanten.

Door te variëren met de druk en
temperatuur in de reactor, maar ook met de
gebruikte “modifiers” en “comonomeren”,
zijn de polymeerfabrieken in staat om
LDPE te produceren met een brede waaier
aan eigenschappen.
De polyethyleen
uit de Antwerp en Meerhout Polymers
Plants is dan ook terug te vinden in heel
wat producten waar je dagelijks mee in
aanraking komt, zoals bijvoorbeeld in
verpakking van voedsel, schoenzolen,
zonnepanelen en zelfs asfalt. Dagelijks zijn
ingenieurs bij ExxonMobil bezig met het
ontwikkelen en testen van nieuwe types
of het optimaliseren van de productie van
bestaande types.

een

hele

Ook de hoge druk waarbij deze sites
polyethyleen produceren, zorgt voor de
nodige uitdaging voor ingenieurs. De
compressoren, die in staat zijn om gas samen
te persen tot 3000 bar, zijn namelijk zeer
complexe machines. Door het uitwerken
van verbeterde onderhoudstrategieën,
of het implementeren van een verbeterd
design, slagen we er in om de compressoren
op een veilige en betrouwbare manier te
opereren.
Zoals je kan zien, biedt ExxonMobil je heel
wat mogelijkheden om je als ingenieur uit
te leven. Interesse? Neem dan zeker een
kijkje op www.exxonmobil.be/careers en
ontdek onze startersposities, stageplaatsen
en events.

Het vooruitzicht op
continue ontwikkeling
en nieuwe
verantwoordelijkheden
zorgt ervoor dat je je
nooit gaat vervelen
Yannick
foto: Meerhout Polymers Plant
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Interview met Yannick De Munter,
Process Engineering Section Head
Yannick, kan je een korte uitleg
geven over je huidige functie binnen
ExxonMobil?
Sinds november vorig jaar ben ik
Section Head van Process / Applications
Engineering and Quality Assurance op
de Antwerp Polymers Plant (APP), een
heel dynamische groep met veel nieuwe
collega’s. Samen met mijn groep ben
ik verantwoordelijk voor de technische
ondersteuning van de fabriek. Een heel
gevarieerd takenpakket gaande van
complexere onderzoeken van de werking
van de installaties, monitoring van het
proces, begeleiden van testen, training
geven tot het uitdenken en definieren
van verbeteringsvoorstellen. De adviezen
van mijn team worden strikt opgevolgd
en moeten dus duidelijk en absoluut
foutloos zijn. Daarnaast ben ik ook
de technische contactpersoon van het
Business Team. Dit multidisciplinaire team
met vertegenwoordiging van Productie,
Onderhoud en Technical afdelingen is
verantwoordelijk voor de dagdagelijkse
operatie van de fabriek. Dankzij mijn
verworven expertise kan ik in overleg
met het team op een efficiente manier
beslissingen nemen. Het is interessant om
op die manier op de hoogte te blijven van
het reilen en zeilen in de fabriek en zo blijf
ik, dankzij het continue overleg met andere
departementen, steeds bijleren.
Wat heb je vroeger gestudeerd
en hoe ben je bij ExxonMobil
terechtgekomen?
In 2007 ben ik in Leuven afgestudeerd aan
het CIT (Chemische Ingenieurstechnieken
red.) als burgerlijk scheikundig ingenieur.
Tijdens mijn voorlaatste jaar heb ik in
de zomervakantie een maand lang stage
gedaan in de petrochemie. Ik kan iedereen
aanraden om deel te nemen aan dit soort
initiatieven. Dit was voor mij een unieke
kans om te begrijpen wat een ingenieur
nu exact doet en was een bevestiging dat
een job in de petrochemie echt iets voor
mij was. Eens ik mijn solliciatiebrief naar
ExxonMobil verstuurd had, is alles zeer

snel gegaan.
Wat was je eerste job bij ExxonMobil?
Mijn eerste functie was Operations
Support Engineer, dit was een functie
binnen de operationele afdeling van de
fabriek waarin ik rapporteerde aan de
Operations Manager. In tegenstelling tot
de contactingenieurs moest ik heel kort op
de bal spelen en was heel de fabriek mijn
speelterrein. Daardoor heb ik op zeer korte
tijd heel diverse uitdagingen voorgeschoteld
gekregen.

Ik vertrok op mijn
eentje naar Thailand
waar ik onthaald
werd als de expert
van ExxonMobil
Yannick
Hoe heb je deze eerste job ervaren?
Door de vele vragen die op me afgevuurd
werden, moest ik de juiste prioriteiten
zetten. Je leert ook snel bij wie je ten rade
moet gaan en hoe belangrijk het is om alle
betrokkene te raadplegen voordat je een
oplossing voorstelt. Als ingenieur moet je
uiteindelijk met een werkbaar voorstel op
de proppen komen, wat natuurlijk enkel
mogelijk is door rekening te houden met
alle aspecten. Daarnaast heb je als “new
hire” natuurlijk ontzettend veel bij te leren
over de systemen die in een globaal bedrijf
toegepast worden.

Kan je een overzicht geven van het
traject dat je hebt afgelegd binnen
ExxonMobil?
Na een jaar werd ik contactingenieur voor
drie van de zes reactorlijnen. Nadien kreeg
ik als speciale opdracht de leiding van een
actieteam dat zich gedurende een jaar
focuste op het structureel verhogen van
de betrouwbaarheid van de installaties.
Vervolgens heb ik de overstap gemaakt
naar de “Global HPPE Technology” groep
waar ik voornamelijk Projectontwikkeling
Manager was van een project om de VOCemissies (volatiele gassen) van de fabriek
verder te reduceren. Momenteel ben ik dus
bezig aan mijn vijfde job in acht jaar tijd!
Wat is je beste herinnering uit je
carriere tot nu toe?
Na drie jaar kreeg ik de kans om bij een van
onze licensees een fabriek opnieuw op te
starten nadat er onder onze begeleiding een
groot verbeteringsproject geimplementeerd
was. Ik moest me dus op enkele dagen
volledig inwerken in een vreemde fabriek
en de wijzigingen gerelateerd aan het
project. En dan vertrok ik in mijn eentje
naar Thailand waar ik onthaald werd
als de expert van ExxonMobil. Op zo’n
moment moet je al je kennis op een korte
tijdspanne weten toe te passen en ben je
dus extra gefocust. De apotheose voor mij
en het hele team was de succesvolle opstart.
Na al die jaren heb ik nog steeds een goed
contact met hen.
Waarom werk
ExxonMobil?

je

graag

voor

Het
langetermijn
vooruitzicht
op
continue
ontwikkeling
en
nieuwe
verantwoordelijkheden zorgen ervoor dat
je je nooit gaat vervelen. Daarnaast is de
open en erg specifieke bedrijfscultuur een
van de belangrijkste aspecten waarom ik
graag voor ExxonMobil werk. ExxonMobil
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Deze herfst...

...werd er weer stevig gefeest.
Van Halloween TD tot underground
Bauhouse, aan keuze geen gebrek. Een
fotoverslag van al dat feestgeweld.
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De faculteit

R ien

A fter L ife :
H oeyberghs , mobiliteitsadviseur

Rien studeerde af in 2014 aan onze faculteit, maar heeft
het studentenleven nog niet de rug toegekeerd. Een
extra master en een voltijdse job later spreken wij hem in
de vertrouwde omgeving van blok 6 over alles wat hem
vandaag bezighoudt.

V

oor velen onder ons is Rien
Hoeyberghs een bekend gezicht.
Als oud-praeses is hij namelijk nog
vaak te vinden op activiteiten van VTK.
Na zijn thesis in de master VLITS, en een
jaartje beleidseconomie, wilde hij nog wat
bijstuderen. Althans, dat was het plan tot
Bart De Wever zijn pad kruiste. Nu werkt
hij voltijds op de studiedienst van de N-VA.
Is er veel veranderd na je leven aan
de universiteit?
Voor mij persoonlijk niet zo heel veel, ik
heb het nog niet helemaal kunnen loslaten.
Ik zit namelijk nog altijd op kot in Leuven.
Ondertussen werk ik wel voltijds, maar ’s
avonds ga ik regelmatig iets drinken. Ook
op activiteiten van VTK is de kans groot
dat je me tegen komt.
Je ziet wel dat je er stilletjes aan uit begint
te groeien, zeker doordat het volk steeds
jonger wordt. Maar ik ga niet zeggen dat
mijn leven al volledig een switch genomen
heeft, want ik zit nog altijd half in het
studentenleven. Het bevalt mij wel op deze
manier.
Heb je snel een job gevonden na je
master?
Ja, eigenlijk wel. Ik was van plan om de
master beleidseconomie die ik nog moest
afwerken aan te vullen met andere vakken
en zo een vol jaar te vullen, maar toen
kwam ineens een jobaanbieding van de
N-VA. Het was vrij onverwacht, want ik
had eigenlijk niet echt gesolliciteerd.
De

manier

waarop

ik

daar

ben

terechtgekomen, is eigenlijk wel grappig.
Bart De Wever had een paar dagen voor
de verkiezingen in de media gezegd dat
iedereen met een goed cv werk kan vinden.
Daar was toen veel commotie rond en
bijgevolg hebben veel mensen als grap hun
cv doorgestuurd. Een paar dagen later had
hij ’s avonds op televisie gezegd dat er al
veel cv’s waren binnengekomen en dat er
wel interessante tussen zaten. Ik vond dat
zo dom nog niet, dus heb ik een serieus
mailtje naar Bart De Wever gestuurd met
mijn cv. Drie dagen nadien won de N-VA
de verkiezingen en hadden ze dus veel
nieuw personeel nodig. En zo is de bal aan
het rollen geraakt. Enkele weken later heb
ik bericht gekregen met de vraag of ik wou
solliciteren en ik ben in november gestart.
Sluit je job aan bij wat je als burgie
gestudeerd hebt?
Niet helemaal, ik heb burgerlijk ingenieur
verkeer en logistiek gedaan en later
economie. Ik wou eigenlijk niet als technisch
ingenieur gaan werken. Ik had in mijn
bachelor chemische technologie gevolgd,
maar dat technische was niet echt iets voor
mij. Tussen mijn bachelor en master heb ik
dan een stage consultancy gedaan en dat
beviel me al meer. En dan later ben ik in de
politiek beland op de studiedienst van de
N-VA. Daar doe ik mobiliteit, ruimtelijke
ordening en overheidsbedrijven, dus in
die zin heeft het nog wel wat te maken
met elkaar, maar het is niet echt vanuit de
wetenschappelijke invalshoek. We doen
natuurlijk ook wel objectief werk, maar
ik reken geen transportmodellen meer uit

Naam: Hoeyberghs
Voornaam: Rien
Leeftijd: 25 jaar
Diploma: Burgerlijk Ingenieur
V.L.I.T.S.
Job: Mobiliteitsadviseur
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zoals in mijn opleiding.
Werk je samen met mensen met
gelijkaardige studies?
Dagelijks werk ik eigenlijk vooral met
mensen die economie of rechten hebben
gedaan, maar dat is niet erg. Als er iets
binnenkomt dat wat meer rekenen is - de
taxshift bijvoorbeeld (lacht) - dan komt dat
al snel bij mij terecht. Zo vullen we mekaar
goed aan, want van wetten en rechten ken
ik niet zo veel. Ik heb niet echt spijt dat
ik burgerlijk ingenieur heb gestudeerd,
want je kan er overal mee terecht. Een
supergoeie basis dus, maar ik wou liever als
iets anders werken.

“Dat puur technische was toch niet echt
iets voor mij.”
Heb je tips voor huidig studenten/
afstudeerders?
Ik ben op zich wel blij dat ik nog een jaar
extra gestudeerd heb, want ik wilde niet
direct gaan werken na mijn opleiding. Ik
was daar nog niet echt klaar voor. Daar heb
ik zeker geen spijt van: werken zal je nog
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de rest van je leven moeten doen, terwijl de
studententijd toch wel een tijd is om van te
genieten.
In mijn eerste en tweede bachelor ging ik
altijd naar de lessen en ’s avonds zat ik ook
vooral op kot. Ik ben pas vanaf de derde
bachelor meer beginnen onder de mensen
te komen. Als ik op voorhand had geweten
hoe plezant VTK was, dan was ik al
vanaf het eerste jaar veel actiever geweest.
Daarmee dat ik nog een jaartje langer ben
gebleven om die ‘verloren’ tijd in te halen,
te compenseren. Iets bijstuderen kan dus
zeker geen kwaad, zeker niet als het je
interesseert. Iets in de economie sluit zeker
goed aan bij de burgie-opleiding. Zeker
als je later in managementfuncties wil
terechtkomen.
En voor Lucas?
(Lacht), geniet van je jaar, want het is
voorbij voor je het weet. Dat is spijtig
want het is echt een heel plezant jaar. Ook
een andere tip: als je merkt dat er dingen
beginnen fout te lopen, grijp op tijd in.
Maar geniet er vooral van en grijp elke
kans om je te laten zien.
Bedankt!
Graag gedaan. lAA

Onderwijs

W onderwijs
VTK onderwijs heeft de eervolle taak op zich genomen om u in deze Ir.Reëel enkele
interessante onderwijsonderwerpen toe te lichten. Het zal gaan over het zeer ruime
begrip ‘Flexibilisering’, met een uitbreiding over de ‘harde knip’, en over COBRA.
Verwacht u alvast aan een openbaring!. Blijf je echter met vragen zitten? Twijfel
niet en spreek iemand van ons vijfkoppig team aan!

Flexibilisering
Flexibilisering, wat betekent dat nu
eigenlijk?
Materiaalkundigen denken
misschien spontaal aan het meer buigzaam
maken van materialen, seksuologen
denken hier waarschijnlijk dan weer
helemaal anders over, terwijl dyslectici zich
blijven afvragen wat ‘xilefibiresing’ is. Wat
vaststaat is dat je het vaak gedrukt in de
Veto zal terugvinden, mocht dat toevallig
tot uw lectuur behoren.
Op de site van de KU Leuven staat deze
definitie van flexibilisering: ‘het aanbieden
van keuzemogelijkheden aan studenten
en dit op verschillende vlakken, o.a. de
leerinhoud, het studietijdstip, het tempo
van studievoortgang, de plaats van studie,
de leerstijl, de vorm van evaluatie...’
Dit klinkt op het eerste gezicht als iets erg
positief en handig voor studenten. De tijd
dat je je jaar opnieuw moest doen omdat
je maar niet door dat ene vak raakt is
voorgoed voorbij. Zo’n flexibel traject heeft
echter ook een keerzijde: sinds de invoering
van de flexibilisering zijn er véél minder
studenten die een modeltraject volgen en
de gemiddelde studieduur van studenten is
langer geworden.

dat je na je eerste jaar niet meer verder
kan met je opleiding indien je minder dan
30% cumulatieve studie-efficiëntie haalt.
Statistieken van de laatste jaren hebben
uitgewezen dat studenten die de grens van
30% CSE niet halen, bijna geen kans meer
hebben om te slagen in hun opleiding. De
KU Leuven is wel de enige universiteit in
Vlaanderen waar deze regel bestaat, ze
onderscheidt zich dus duidelijk van andere
universiteiten en dit kan misschien op
het eerste gezicht een afschrikkend effect
hebben voor startende studenten.

Harde knip
Een ander actueel thema dat rond
flexibilisering draait is de ‘harde knip’.
De ‘harde knip’ houdt in dat je je
bachelordiploma moet gehaald hebben

De tijd van het streven naar als maar
meer flexibiliteit in de universitaire
gemeenschap is dus voorbij. Nu rijzen
de vragen: zijn we te ver gegaan, hebben
studenten té veel vrijheid gekregen? De
laatste jaren zijn er (met de KU Leuven
voorop) extra maatregelen getroffen om
deze flexibilisering tegen te gaan en de
oneindige mogelijkheden om een flexibel
traject te volgen in te perken.
Een recent voorbeeld hiervan is de onlangs
ingevoerde 30% cse regel die ervoor zorgt
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voor je aan je master kan beginnen. In
de praktijk wordt op deze moment een
zachtere knip gehanteerd, je mag dus
beginnen aan een masteropleiding als je je
bachelor nog niet helemaal hebt behaald.
Discussies over het al dan niet invoeren
van een harde(re) knip worden momenteel
voluit gevoerd.
Net zoals je in je eerste jaar 30% cse
moet behalen, zijn er ook al maatregelen
genomen in de overgang tussen bachelor
en master. Die is niet zo drastisch als
de hierboven beschreven uitleg. Je kan
bijvoorbeeld pas een mastervak opnemen
als je 66 aantal studiepunten verwijderd

“Education is the movement from
darkness to light”
Allan Bloom
bent van je bachelor diploma. Daarnaast
zijn er ook voorzorgen genomen die
betrekking hebben tot de masterproef.
Je moet daarvoor in de eerste plaats je
bachelor diploma op zak hebben en
daarenboven 72 studiepunten verwijderd
zijn van het masterdiploma. Samen met het
trissen van vakken (een maatregel die aan
de orde is en zeker nog wordt besproken
op ons VTK Bureau), spreken we meer
en meer over een halfzachte (of halfharde)
knip. Een belangrijke aanvullig is dat zulke
maatregelen faculteitsgebonden zijn. Niet
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bij elke opleiding is het behalen van het
bachelor diploma vereist om de thesis te
beginnen, bijvoorbeeld bij opleidingen met
een 1-jarige master.
Een minder flexibel systeem moedigt
studenten meer aan om een modeltraject te
volgen en bovendien daalt de gemiddelde
studieduur. De keerzijde hiervan is wel dat
studenten minder vrijheid krijgen om hun
eigen traject te volgen en zelf te beslissen
hoe ze hun loopbaan invullen. In de
toekomst zal een evenwicht moeten gezocht
worden tussen de (te ver) doorgevoerde
flexibilisering en een verplicht modeltraject
zoals dat decennia geleden werd gebruikt.
Mocht je, bij je volgende cafébezoek, die
ene persoon waar je wel wat in ziet vragen
of hij/zij flexibel is, hopen we vanuit VTK
Onderwijs bijster dat je intersse hebt of
hij/zij vakken uit meerdere fases opneemt.

COBRA
COBRA is een woord dat je in de
onderwijswereld de laatste tijd veel hoort,
maar wat houdt dit nu juist in? COBRA
is behalve een kunststroming (waar de
naam vandaan komt) het nieuwe interne
kwaliteitszorgsysteem van de KU Leuven.
Om dit alles te snappen is er wat context
nodig over hoe het vroeger was en hoe het
in de toekomst zal zijn.
Om alle opleidingen aan de universiteit
kwalitatief te houden bestaat er een
controlesysteem. Tot vorig jaar werd
elke opleiding apart door een externe
commissie ‘gevisiteerd’. De personen in

deze visitatiecommissie hadden ervaring
vanuit andere onderwijsinstellingen in
het binnen- of buitenland. Zij beslisten
of een opleiding ‘kwaliteitsvol’ was en
of ze geaccrediteerd zou worden (i.e. of
de opleiding verder mag bestaan). In het
academiejaar 2014-2015 werd beslist om
dit (toch wel dure) systeem af te voeren en
voor een interne kwaliteitszorgmethode te
gaan met externe controle op dit systeem.
Opleidingen worden voortaan dus intern
(binnen de KU Leuven) gecontroleerd
en het interne kwaliteitszorgsysteem
(COBRA) wordt extern gecontroleerd
en geaccrediteerd. Deze externe controle
gebeurt door de NVAO (NederlandsVlaamse AccreditatieOrganisatie).

3 niveau’s
COBRA 1: Er worden jaarlijks
gesprekken georganiseerd over de opleiding
(bv. bachelor ingenieurswetenschappen:
elektrotechniek) met een groep aselect
gekozen studenten. De verslagen van deze
gesprekken worden gebundeld en worden
besproken op de POC, de POC zet gepaste
verbeteracties op. Voor de docenten en
medewerkers van de universiteit gebeurt
dit tweejaarlijks.
COBRA 2: De tweede cyclus
bevindt zich op niveau van de faculteit, de
besprekingen vanuit alle POC’s worden
samengebracht, er wordt bekeken welke
punten regelmatig terugkomen en de

faculteit zet acties op om de kwaliteit van
het onderwijs te verbeteren.
COBRA 3: In deze cyclus komt
alles op universitair niveau samen. Zowel
de Onderwijsraad als de Studentenraad
KU Leuven brengen een oordeel uit en dit
advies gaat naar het universiteitsbestuur.
Zij reflecteren hierover en komen tegemoet
aan de bezorgdheden uit de vorige twee
COBRA cycli.
COBRA heeft dus als doel om elke
opleiding kwaliteitsvol te houden,
eventuele problemen aan te kaarten en
deze op te lossen. Het is alles behalve een
ver-van-mijn-bed-show, elke student kan
geselecteerd worden voor een gesprek en
studenten zijn zelfs ook de gespreksleiders
bij de gesprekken in COBRA 1. Het
systeem staat dicht bij de studenten
en studenten krijgen een erg grote rol
toegewezen, dit brengt natuurlijk ook een
grote verantwoordelijkheid mee en vraagt
een professionele werking van de hele
studentenvertegenwoordiging.
Dit academiejaar doet onze faculteit nog
niet mee aan COBRA, omdat wij net nog
met een visitatie bezig zijn. VTK onderwijs
gaat echter wel, in samenwerking met
de faculteit, enkele proefgesprekken
organiseren. Zo zijn wij allen beter
voorbereid wanneer het echt zover is en
onze faculteit zeer binnenkort deelneemt
aan dit intern kwaliteitszorgsysteem!
lOnderwijs
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Ook...

BEST
De meesten van jullie denken bij het horen van ‘BEST’
uiteraard aan de superlatief van het woordje ‘goed’.
Er schuilt echter nog een tweede betekenis achter
deze vier letters.

B

EST is de afkorting voor Board of European Students of Technology, een
studentenorganisatie voor en door ingenieursstudenten verspreid over maar
liefst 33 verschillende Europese landen en 96 Local BEST Groups (LBG’s) . In
totaal zijn er meer dan 3500 members! Ook in ons eigenste Leuven is er zo een LBG,
die nauw samenwerkt met VTK en LBK.
Het doel van BEST is om de ingenieurs van de toekomst over heel Europa dichter bij
elkaar te brengen. Je vraagt je nu ongetwijfeld af: “Hoe doet BEST dat eigenlijk?” Wel,
BEST zorgt voor talloze mogelijkheden om jouw grenzen te verleggen!

EBEC
Elk jaar vindt de European BEST
Engineering Competition (EBEC) plaats.
Hierbij kan je deelnemen aan twee
competities: een Case Study of een Team
Design opdracht.
Bij de eerste moet je de meest innovatieve
oplossing voor een reëel theoretisch
probleem van een bedrijf bedenken. Dit
kan een logistisch probleem zijn, een
vraag omtrent de instalatie van nieuwe
apparatuur,...
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Bij Team Design steek je de handen uit
de mouwen en bouw je met een beperkt
aantal objecten die je gegeven worden
een object dat aan de richtlijnen voldoet:
een hamer die een deur inslaat op eigen
kracht, een systeem dat een lading op een
treintje kan zetten in een beperkt aantal
seconden... Met een beetje geluk (en de
nodige vaardigheden) kan je misschien
doorstoten naar de Benelux-ronde of zelfs
de finale! Een Leuvens Team is dit twee
jaar geleden nog gelukt. De eerste ronde
vindt plaats in Leuven op 27 februari.

Seasonal Courses

RM

Deze zijn verdeeld in Spring, Summer,
Autumn en (je raadt het nooit) Winter
Courses. Gedurende deze Courses verblijf
je 1 à 2 weken in een Europese stad om er
te leren over een super boeiend onderwerp.
Uiteraard is leren zeker niet het enige dat
je daar doet. ‘s Nachts word je namelijk
ondergedompeld in de plaatselijke
studentikoze cultuur (lees: de coolste
feestjes ooit). En het best van al? Het kost
nooit meer dan 45 euro!

Een ander event waar we twee keer per
jaar aan mee doen is een Regional Meeting
(RM).Vele LBGs zijn samen in een regio
gegroepeerd. In oktober zijn ook wij
afgezakt naar het Zuiden van Frankrijk,
Lyon, waar wij andere leden van over heel
Europa hebben leren kennen tijdens een
weekend vol trainings, presentaties, bier en
intiem inter-LBG contact…

Interesse? Don’t be shy, just apply! Ook
BEST Leuven organiseert jaarlijks een
eigen Summer Course, die dit jaar weer
een enorm succes was!

PM
Mocht je het nog niet doorhebben,
BESTies zijn nogal fan van afkortingen.
PM staat voor Presidents’ Meeting. Dit
is één van de grootste interne events die
door BEST georganiseerd wordt . Hierbij
komen de Presidents van alle LBG’s samen
en vergaderen over de toekomst van BEST.
PM werd in November 2015 georganiseerd
door Leuven en Gent in de Hoge Rielen
in Tielen.

Naast al deze events waar je lokaal aan kan
meewerken of zelf aan deelneemt, engageer
je je vaak op internationaal niveau. Er zijn
verschillende departments die de interne
structuur van BEST opmaken.
Ben je helemaal overtuigd dat BEST iets
voor jou is, neem dan zeker eens een kijkje
op onze facebook website, en aarzel niet
om ons te contacteren!
bestleuven.eu
facebook.com/bestleuven
BEST

foto: BEST Summer Course 2015
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Lekker

E fficiënte

frigo

Koken op kot is niet altijd even eenvoudig. Vaak heb je maar een klein beetje
ingrediënten nodig en dan blijft de rest schimmelen in de koelkast. Wat blijft lang
goed en is inzetbaar tot de duizendste? Een korte introductie tot de do’s and
dont’s

I

edere dag hetzelfde eten is geen
goed plan, maar iedere dag dingen
weggooien en andere bijkopen is dat
ook niet. Een zoektocht naar de meest
veelzijdige ingrediënten die helemaal niet
duur hoeven te zijn. Van de simpelste
aardappel tot de uberfancy risotto.

De basics
Iedereen is vertrouwd met de aardappel als
vaste waarde op het bord, maar op kot is
dit niet altijd gemakkelijk. Verse vormen
uitlopers, waardoor ze snel rotten. Ook
moeten aardappelen geschild worden en
lang gekookt worden, niet ideaal voor een
snelle hap. Voorverpakte aardappelen zijn
ook een optie, maar deze zijn dan weer
duurder en moeten in de koelkast bewaard
worden.
Gelukkig bestaan er een paar alternatieven
voor deze knol; De Italianen eten al
eeuwen pasta. In alle vormen en kleuren
is deze veelzijdige vriend te vinden in de
supermarkt. Combinaties zijn eindeloos,
van
een
oerklassieke
tomatensaus
tot gewaagde venusschelpen in look.
Ook in het Midden-Oosten is er een
alternatief: couscous. Dit zijn kleine
bolletjes grof gemalen tarwe. Deze
korrels blijven lang goed en zijn in een
handomdraai te maken, gewoon kokend
water toevoegen en wat geduld uitoefenen.
In Marokko worden de meest uiteenlopende
gerechten met dit gouden goed gemaakt.
Rijst is natuurlijk ook een goede keuze,
maar bevat niet zo veel smaak. Een
interessanter gerecht is risotto. Ook dit
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gerecht vindt zijn oorsprong in Italië en
is eigenlijk een rijstsoort die aangelengd
wordt met bouillon en allerhande soorten
vlees, vis, groenten, champignons en zelfs
kaas. Perfect voor éénpansgerechten en
weinig afwas!
Voor wie dit allemaal te exotisch vindt en
graag eten heeft binnen de vijf minuten,
is een eitje ook een goede keuze. Iedereen
kent wel het spiegelei, het gekookte ei, spek
met ei, maar in Spanje draaien ze nog
heel wat lekkers door hun omeletten: van
paprika’s en champignons tot aardappelen
en kaas. Zo kan je een volledige maaltijd in
elkaar steken op zeer korte tijd, die tegelijk
heel voedzaam is.

De lekkerbekken
De basics zijn noodzakelijk, maar hebben
niet veel smaak. Daarom enkele zaken
die dat wel hebben en ook gemakkelijk te
gebruiken zijn.
Om te beginnen zijn er champignons,
vindbaar in alle kleuren en maten en nog
eens makkelijk in gebruik. Draai ze in je
pasta, risotto’s, omeletten, bij een stukje
vlees of juist als vervanger voor vlees. De
combinaties zijn niet ver te zoeken. Ook
is deze voedzame knul lang houdbaar en
makkelijk klaar te maken. Gewoon in
stukjes snijden en hij is klaar om in de pan
te vliegen.
Een klassieker is de tomaat. Warm of koud,
deze rode vriend brengt altijd wat leven in
de brouwerij. Laat hem een paar dagen
liggen en de smaak wordt voller. Ideaal
gezelschap bij een slaatje of bij vis.
Een andere is de brocoli, met zijn frisse
smaak past deze bij alles. Bij een stukje vis,
in een pasta, bij een stukje vlees. Er is wel
wat snijwerk aan, maar je hoeft hem niet in
één keer op te eten, want hij blijft een hele
tijd goed in de frigo.
Een ander manusje-van-alles in de keuken
is de courgette, draai hem in je risotto,
maak er soep van of vul hem op met
gehakt! Succes gegarandeerd.
Maar de koning van veelzijdigheid en
handigheid is spinazie. Deze bladgroente
is lekker rauw, maar stoven duurt slechts

enkele minuutjes. Lekker in slaatjes met
couscous, bij een stukje vis of gewoon bij
een goeie kotelet.

De kers op de taart
Om af te sluiten nog deze kleine, maar
fijne krachtpatsers die elke dag van pas
komen. Ze geven net dat tikkeltje meer aan
alle gerechten.
Kruiden zijn tegenwoordig ook gedroogd
of diepgevroren te krijgen. Gedaan met die
dorre plantjes, waar geen mens plaats voor
heeft. Zo is zeker peterselie een aanrader,
lekker bij groentjes of op een eitje. Basilicum
is ook stevig in allerlei pastasauzen, maar
niet zo veelzijdig. Bieslook is goed voor
salades, het heeft een ajuinsmaak, maar
zonder te overheersen. Dille is dan weer
zeer lekker bij verschillende soorten vis.
Oregano helpt ieder Italiaans gerecht de
hoogte in.
Tot slot komen bouillonblokjes altijd van
pas. Te koop in verschillende vormen, van
poeder tot vloeibaar, geeft dit concentraat
veel smaak aan allerlei sauzen, risotto,
couscous, noem maar op. De blokjesvariant
blijft ook eeuwig houdbaar en hoef je
gewoon op te lossen in wat water.
Lekker en gezond koken is niet moeilijk en
hoeft ook niet veel werk te zijn. Met een
paar handige ingrediënten raak je al een
heel eind ver. Maar het makkelijkste blijft
nog altijd een kostje meepakken van thuis.
lAA
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Ontspanning

S udoku
Makkelijk

W oordzoeker
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Moeilijk

VTK
Bauhaus
Erasmus
Frigo
Halloween
Herfst
Ingenieur
Ir.Reëel
Koken
Lopen
Morgen
Paddestoelen
Park
Pasta
Polymeer
Revue
Risotto
Spinazie
Terug
Thesis
Uitdaging

K akuro
Makkelijk

Z oek

Moeilijk

de leeuw
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Beleggen
zonder
weggeblazen
te worden?
Doe mee
aan de KBCBeleggerskoers
en maak kans op
een trip naar
New York.
kbc.be/beleggerskoers

