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 We leven in tijden van veranderingen en uitdagingen, 
een snel evoluerende wereld gedreven door digitale 
transformatie, disruptie en een exponentiële toename 

van kennis en connectiviteit. Parallel met deze evolutie groeit 
de aandacht voor duurzaamheid, levenskwaliteit, gezondheid, 
welzijn en leefmilieu en dat zowel lokaal als mondiaal. In beide 
ontwikkelingen speelt technologie een cruciale rol en is bijgevolg 
een belangrijke taak voor industrieel ingenieurs weggelegd. 
Maar daar knelt precies de schoen. Enerzijds is er al sinds jaar 
en dag een nijpend tekort aan industrieel ingenieurs. Anderzijds 
zal het niet volstaan om straks méér (van dezelfde) ingenieurs op 
de markt te zetten. Het zullen ook àndere ingenieurs moeten zijn. 
Onze faculteit gaat de uitdaging aan en start in 2020 met een 
vernieuwde opleiding. 
 
In dit nummer richten we de schijnwerpers op de curriculum -
hervorming. Ze wordt belicht, toegelicht en doorgelicht vanuit 
verschillende perspectieven. Vanuit het standpunt van de docenten 
en de studenten uiteraard, maar ook vanuit het kritische oog van 
het werkveld. Omgekeerd wordt vanuit het nieuwe programma 
ook gekeken naar de omgeving, de onderneming en de wereld 
van morgen waarvoor we vandaag en straks opleiden. 
 
De vraag die zich daarbij stelt is: hoe maken we onze studenten 
en toekomstige ingenieurs weerbaar voor de veranderingen die 
op hen afkomen. Of – anders gesteld – hoe leiden we hen op 
voor jobs en functies die vandaag nog niet bestaan? Aan de 
hand van een programma met een beperkte houdbaarheids -
datum zal het niet lukken. Daarom zetten we in op zgn. generieke 
competenties die vertrekken vanuit tijdloze vragen als: wie ben 
ik? Waar ben ik goed in? Wat is mijn toegevoegde waarde? 
Wat wil ik worden? Het resultaat van deze reflectie is een ‘mindset’ 
die we kennen als ‘levenslang leren’. Voor alle duidelijkheid: 
een opleidingsonderdeel ‘levenslang leren’ zul je in het nieuwe 
curriculum niet vinden. Een handige gids met nuttige tips 
evenmin. Wat je wel zult aantreffen, dat zijn alternatieve leer- en 
werkvormen, ingenieursbelevingen, een solide gemeen schappelijke 
polyvalente ingenieursvorming, teamwork, interdisciplinariteit, 
samenwerking met het werkveld en keuzemogelijkheden. 
De student kan zich verdiepen in een niche binnen een rijk en 
gevarieerd aanbod van multicampusmodules, enz. 

Voortaan zitten de studenten in de ‘driver’s seat’ van hun 
ontwikkeling. Ondergaan maakt plaats voor ondernemen. 
Volgen voor zelfsturen. Werken wordt netwerken, leren wordt 
anticiperen. De opleiding ontpopt zich tot een expeditie naar het 
eigen kennen en kunnen, een exploratie van het future self als 
industrieel ingenieur. 
 
Eén zaak is zeker: morgen zullen industrieel ingenieurs andere 
taken opnemen en andere rollen spelen dan vandaag. Veel van 
de taken en rollen kennen we vandaag nog niet. Niettemin is en 
blijft het onze verantwoordelijkheid om industrieel ingenieurs op 
te leiden die het in deze snel veranderende wereld blijvend waar 
kunnen maken. 
 
‘Als het tij verloopt, verzet men de bakens’, zegt het 
spreekwoord. Nieuwe tijden vragen om andere ingenieurs en 
omgekeerd. Met de programmahervorming heeft de Faculteit 
Industriële Ingenieurswetenschappen niet alleen de bakens verzet 
maar ook het tij gekeerd. Hoe, dat leest u in dit nummer. 
 

 
Prof. Bert Lauwers 
Decaan, Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen 
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‘Driving Engineering Education to Meet Future Challenges’. Onder die vlag vaart de European 

Society for Engineering Education (afgekort SEFI of Société Européenne pour la Formation 

des Ingénieurs), het grootste en belangrijkste netwerk van al wie in dit continent bedrijvig is 

in het opleiden van ingenieurs. 

 Sinds oktober 2019 staat prof. Yolande Berbers (Faculteit 
Ingenieurs wetenschappen) als president aan het roer van 
deze prestigieuze organisatie met aan haar zijde de 

professoren Tinne De Laet (Faculteit Ingenieurswetenschappen) 
en Greet Langie (Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen) 
als bestuurders. Ze doen het verhaal van SEFI en de koers die 
ze zullen varen. 
 
De nieuwe president steekt onmiddellijk van wal. “De KU Leuven 
hield in 1973 SEFI mee ten doop en heeft al die jaren een 
prominente rol gespeeld in het bestuur en de werking van de 
organisatie. Onze universiteit leverde al 
verschillende voorzitters, maar voor zover 
bekend is het de eerste keer dat drie 
vrouwelijke KU Leuven-professoren zitting 
hebben in het hoogste beleids orgaan: 
de ‘Board of Directors’, bestaande uit 
22 bestuurders”. 
 
De Leuvense triade komt uiteraard niet 
onbeslagen op het ijs. Prof. Yolande 
Berbers bekleedde eerder al de functie van 
vice president van SEFI. Prof. Tinne De Laet 
is al drie jaar bestuurder en voorzitter van de Special Interest 
Groups on Engineering Education Research. En prof. Greet 
Langie was voorzitter van de Special Interest Group on Physics 
en is momenteel committee chair van ‘Capacity Building’. 
 
Onderwijs 
“SEFI is geen ingenieursvereniging of een exclusieve club van 
ingenieurs”, verduidelijkt Yolande Berbers. “Onze core business 
is trouwens niet engineering op zich, maar wel onderwijs voor 
ingenieurs. Bij deze veelzijdige taak spelen tal van actoren een 
rol. Ingenieurs uiteraard, maar evenzeer onderwijsontwikkelaars, 
onderwijsondersteuners, onderwijstechnologen, onderwijs onder -
zoekers en onderwijsverstrekkers. Tot onze leden behoren niet 
alleen een 120-tal universiteiten en instellingen voor hoger 
onderwijs, maar ook rectoren, decanen, professoren, studenten 

en vertegenwoordigers van beroepsorganisaties en het werkveld. 
We kunnen stellen dat SEFI zowat 1 miljoen ingenieursstudenten 
en 150.000 academici met elkaar in contact brengt. Door continu 
te blijven werken aan innovatie en excellentie willen we tevens 
het imago van het ingenieursberoep optillen en de onmisbare rol 
die ingenieurs spelen in de ondernemingen en de samenleving 
in de kijker zetten”. 
 
Prioriteiten 
“SEFI’s actieradius is zo breed en omvattend dat je onvermijdelijk 
keuzes moet maken”, vervolgt Yolande Berbers. “Daarom zijn 

vijf prioriteiten vooropgesteld. Het gaat 
om vragen zoals: hoe maken we de 
ingenieursopleiding aantrekkelijk(er) voor 
jongeren? Hoe dichten we de kloof tussen 
onderwijs en werkveld? Op welke manier 
bevorderen we de mobiliteit van studenten 
en afgestudeerden in Europa en de 
wereld? Hoe introduceren we de 
digitalisering in de opleiding en welke 
onderwijstechnologieën zetten we bij 
voorkeur in? En – last but not least – hoe 
zetten we het opleiden van ingenieurs als 

onderzoeksgebied op de kaart? Het is immers duidelijk dat 
onderwijsinnovatie op termijn echt effect kan sorteren als ze 
gedragen wordt door gedegen wetenschappelijk onderzoek. 
Ook in de sector onderwijs zijn onderzoek en ontwikkeling 
onafscheidelijk”. 
 
Werking 
“De activiteiten van SEFI spelen zich af op verschillende niveaus”, 
vertelt Tinne De Laet. “Het veldwerk gebeurt in de zgn. ‘Special 
Interest Groups’. Er zijn op dit moment elf zulke groepen in 
de weer met thema’s gaande van ‘Mathematics’ en ‘Physics’ 
tot ‘Ethics’ en ‘Gender and Diversity’. Elk van deze groepen 
organiseert geregeld workshops en studiedagen waar ervaringen 
en ‘best practices’ worden uitgewisseld. 

LEUVENSE TRIADE AAN HET STUUR 
VAN EUROPESE ORGANISATIE VAN 
INGENIEURSOPLEIDERS

NIEUWS UIT DE FACULTEIT
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Verder heb je nog de ‘European Engineering Deans Council’ en 
de jaarlijkse ‘European Convention for Engineering Deans’ 
waarvan de editie 2019 in Leuven plaatshad. De hoogmis is 
zonder twijfel de ‘SEFI Annual Conference’ waar de bevindingen 
worden gepresenteerd en belangrijke beleidsbeslissingen van de 
instellingen toegelicht”. 
 
Als Europese organisatie is SEFI eveneens een belangrijke speler 
in projecten als ERASMUS+ en HORIZON 2020. Een goed 
voorbeeld hiervan is het PREFER-project van Greet Langie. 
“PREFER staat voor ‘Professional Roles and Employability of 
Future Engineers’. Het wil toekomstige ingenieurs helpen bij het 
identificeren van hun sterktes en groeipunten en hen tijdens de 
opleiding vertrouwd maken met de professionele rollen die ze in 
de beroepspraktijk zullen of kunnen spelen. Vermeldenswaard 
is dat de competentietests, die resulteren uit dit project in 
2020-2021, geïmplementeerd zullen worden in de vernieuwde 
ingenieursopleiding van de Faculteit Industriële Ingenieurs -
wetenschappen. Het toont aan dat wat in het kader van SEFI 
gepresteerd wordt zijn weg vindt naar de educatieve praktijk”. 
 
Koers 
Aan ambities ontbreekt het de Leuvense triade niet. Sleutel -
begrippen in de te varen koers zijn: versterken, verdiepen en 
verbreden. 
 
Yolande Berbers wil het voorzitterschap aangrijpen om SEFI als 
organisatie stevig verder uit te bouwen en dat zowel kwantitatief 
als kwalitatief. Concreet betekent dit: meer leden aantrekken en 
meer topuniversiteiten engageren. Zo plant ze een ‘Tour de 
France’ om bij de zuiderburen een vastere voet aan de grond 
te krijgen. 
 

Tinne De Laet gaat zich verder concentreren op de ‘Special 
Interest Groups on Engineering Education Research’, meer in 
het bijzonder op een betere afstemming van vraag en aanbod 
en een efficiënte doorstroming van de onderzoeksresultaten 
binnen en buiten de organisatie. Belangrijke instrumenten daarbij 
zijn het tweemaandelijkse ‘European Journal of Engineering 
Education’, de maandelijkse elektronische nieuwsbrief, de SEFI 
Annual Reports en een groot gamma aan papers. 
 
Greet Langie ziet haar opdracht vooral verbredend en wil van 
een Europese organisatie een speler op het wereldtoneel maken. 
“SEFI onderhoudt op dit moment al goede contacten met o.m. 
UNESCO, de World Federation of Engineering Organizations, de 
International Society for Engineering Education en de American 
Society for Engineering Education. Het is tijd om de kijker 
scherper op het oosten in te stellen, naar o.m. China, India 
en Zuidoost-Azië. Het netwerk dat de Faculteit Industriële 
Ingenieurswetenschappen daar inmiddels heeft uitgebouwd, kan 
dienen als op- én als instap. Want ook hier is het spreekwoord 
van toepassing: als het tij verloopt, verzet men de bakens”. 
 
Eén zaak is zeker: voor de Leuvense triade breken drukke dagen 
aan. De repliek is unaniem: “We zijn hier niet bij toeval in verzeild 
geraakt. Wie zich aan het roer houdt, zal varen”. 
 

Jelle De Borger, Yves Persoons
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Op vrijdag 6 december 2019 werd het boek 

‘Van fabrieksterrein tot Technologiecampus 

Gent’ officieel voorgesteld. Prachtige 

illustraties, nooit eerder gepubliceerde 

documenten, foto’s en getuigenissen 

vertellen hoe een oud fabrieksterrein in 

tweehonderd jaar tijd transformeerde tot 

een universitaire campus met wijdvertakte 

regionale wortels en internationale allure. 

 

 Wij zijn een jonge faculteit met ‘oude’ campussen. 
Elk met een eigen historiek, een eigen 
verankering en een eigen cultuur. Onze 

‘verledens’ vormen het fundament waarop je een toren 
kunt bouwen die tot hoog in de toekomst reikt”. 
Dat was de teneur van prof. Frank Baerts welkomst woord. 
Als voormalig algemeen directeur van KAHO Sint-Lieven 
en huidig academisch beheerder van de Gentse 
technologiecampus, heeft prof. Baert tal van historische 
momenten actief meegemaakt. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat hij het initiatief nam om het rijke verleden 
van ‘zijn’ campus te boek te stellen. Verschillende oud-
strijders uit de turbulente tijden van fusies en integratie 
waren aanwezig op de voorstelling ervan. Onder hen prof. 
André Oosterlinck, voorzitter van de Associatie KU Leuven 
en prof. Karen Maex, destijds vicerector van KU Leuven 
en inmiddels rector van de Universiteit van Amsterdam. 
 
Stad en wijk 
Prof. Luc Sels, rector van de KU Leuven, beet de spits af 
en vertelde waarom de campus vandaag een hefboom is 
van de stad Gent en de bredere regio. Prof. Karen Maex, 
die destijds als vicerector nauw betrokken was bij de 
integratie van de industrieel ingenieurs in de KU Leuven, 
sprak vervolgens over het belang van academisch 
technologisch onderzoek in onderwijs en samenleving. 
Daarna was het de beurt aan schepen van Onderwijs Elke 
Decruynaere. Zij lichtte toe wat de campus betekend heeft 
en nog altijd betekent voor de stad in het algemeen en 
voor de volkse Rabotwijk in het bijzonder. Prof André 
Oosterlinck, de architect en bouwmeester van de constructie 
die de KU Leuven nu is, sprak het slotwoord uit. 
 

Voortrekkersrol 
Alle sprekers benadrukten de voortrekkersrol die de toenmalige 
hogeschool Sint-Lieven heeft gespeeld bij de integratie van de 
opleidingen industrieel ingenieur in de universiteit en het ontstaan 
van een aparte faculteit in de Groep Wetenschap & Technologie. 
“Dat was zeker geen toeval”, aldus rector Sels. “De voorgangers 
van Sint-Lieven genoten al van een ijzersterke reputatie op het 
gebied van onderzoek voordat er van academisering sprake was. 
De integratie in de universiteit was dan ook de bevestiging én de 
bekroning van een proces dat al decennia vroeger was 
begonnen. Het pad was geëffend, de tocht ingezet, we hoefden 
bij wijze van spreken nog enkel de toegangspoort te openen”. 
 

Yves Persoons 

Zie ook p. 24 voor een gesprek met coauteur en 
eindredacteur Luc Vanhooymissen
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Lab4U op Campus Diepenbeek heeft 

niet alleen een nieuwe naam, maar ook een 

nieuw huis. Het heet voortaan ‘Centrum 

voor Industriële Procestechnologie’ (CIPT) 

en betrekt een gloednieuw onderzoekslab, 

goed voor een investering van een half 

miljoen euro. Op 13 september 2019 opende 

het lab zijn deuren. 

 

 Op Campus Diepenbeek zijn vijf onderzoeksgroepen 
gevestigd. Ze zijn actief in gebieden zoals automatisering 
en visietoepassingen (ACRO), embedded systems en 

beveiliging (ES&S), kunststoffen en nieuwe energietoepassingen 
(Power Electronics & Energyville). Het CIPT concentreert zich 
op de verbetering van bestaande industriële processen met 
de bedoeling ze energiezuiniger, milieuvriendelijker en efficiënter 
te maken. CIPT-onderzoekers ontwikkelen eveneens nieuwe 
technologieën voor de (bio)chemische industrie. 
 
“Ons onderzoek gebeurt vaak in samenwerking met industriële 
partners”, vertelt prof. Leen Thomassen, afdelingshoofd van CIPT. 

“We hebben goede contacten met 
grote ondernemingen als AGFA en 
Janssen Pharmaceutica, maar ook met 
de industrie in de regio. Op vraag van 
de bedrijven onderzoeken wij hun 
productieprocessen (die vaak al 
decennia lang in gebruik zijn) en 
proberen die dan efficiënter en 
duurzamer te maken. Daarom testen 
we ook uit hoe nieuwe technologieën 
geïmplementeerd kunnen worden”. 
 
Flow-reactoren 
Tot de ‘klanten’ van CIPT behoren 
verschillende sectoren waar onder de 
bouw, waterzuivering en farmacie. 
Voor de productie van geneesmiddelen 
bijvoorbeeld zoeken de weten -
schappers naar nieuwe methodes om 
de actieve stoffen in de juiste grootte 
te kristalliseren. 
 
Een ander onderzoeksdomein is de 
zuivering van afvalwater door schaalbare 

reactoren op zonne-energie. Deze zogenaamde ‘flow-reactoren’ 
zijn kleine, bijna transparante blokjes waardoor buisjes lopen. 
Door die blokjes laat men continu een vloeistof of een gas 
stromen, terwijl de reactor bestraald wordt met licht. Dit licht 
zorgt voor een chemische reactie en zo krijg je een constante 
flow van het product dat je wil maken. Met flow-reactoren kun je 
niet alleen afval recycleren, maar ook lucht zuiveren. Daarvoor 
experimenteerden de onderzoekers met een speciaal type: 
de aerosol-reactor. Die volgt hetzelfde principe: druppels met 
chemicaliën erin worden verneveld – de druppels zijn de 
tegenhangers van de buisjes – en die reageren met het licht. 
Dit laat toe om bijvoorbeeld CO2 op te vangen, te concentreren 
en opnieuw te gebruiken. 
 
Aanwinst 
Volgens prof. Leen Braeken, vicecampusvoorzitter, was een 
nieuw lab een absolute noodzaak om het onderzoekswerk verder 
te kunnen zetten en nog te verbreden. “We werken in een domein 
waar strikte veiligheidsvoorschriften van kracht zijn, dus is een 
up-to-date infrastructuur onmisbaar. Maar ook de klanten, 
collega-onderzoekers en medewerkers stellen een moderne 
omgeving best op prijs”. 
 

Veerle Moons

CIPT: NIEUW ONDERZOEKSLAB 
IN DIEPENBEEK

NIEUWS VAN DE CAMPUSSEN
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Op 13 november 2019 legden prof. Gerard Govers, vicerector 

Wetenschap & Technologie en prof. Bert Lauwers, decaan 

van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen, de 

eerste steen van het nieuwe centrum voor insecten- en 

plantenonderzoek van de KU Leuven. Met een investering 

van 3,4 miljoen euro wil de universiteit ervoor zorgen dat 

Campus Geel aan de spits blijft in het onderzoek naar het 

gebruik van insecten voor duurzame voeding, veevoeder en 

andere toepassingen. 

 Het nieuwe gebouw bestaat uit een 
ruimte van 800m² voor onderzoek 
en vier serres met drie geklima -

tiseerde groeikamers van samen 450 m². 
Het complex wordt verwarmd met 
hernieuwbare energie. Als de werken 
volgens plan verlopen, is het gebouw in 
de zomer van 2020 klaar voor gebruik. 
 

In SymBIOnt zal de kweek van diverse 
insectensoorten – van vliegenlarven tot 
sprinkhanen – bestudeerd worden evenals 
de verwerking ervan in de voedings-, 
de chemische en de farmaceutische 
industrie. Andere onderzoeksfocussen 
zijn plantmetabolismen, de wisselwerking 
tussen insecten, bacteriën, schimmels en 
planten en het potentieel van insecten 

voor de voeding van mens en dier. 
Bovendien zijn insecten uitstekende 
verwerkers van voedselresten en kunnen 
ze bijgevolg een rol spelen in een 
duurzame kringloopeconomie. 
 
Duurzaam 
Duurzaamheid staat ook centraal in het 
plantenonderzoek. “Naast de interacties 
tussen micro-organismen, insecten en 
planten focussen we ook op de optima -
lisering van teeltmethodes en klimaat- 
 beheersing”, vertelt prof. Johan Ceusters. 
“De tuinbouwsector in Vlaanderen staat 
bekend om zijn innovatie met veel 
aandacht voor het duurzaam produceren 
van voedings- en sierteeltgewassen. 
Het plantonderzoek op Campus Geel richt 
zich vooral op het kweken van planten 
met een verhoogde weerstand, de reductie 
van chemische gewas bescherming en het 
verminderen van het gebruik van water en 
meststoffen zonder productieverlies”. 
 
Prof. Mik Van Der Borght geeft uitleg bij 
de naam ‘SymBIOnt’. “Een symbiont is 
een belangrijk onderdeel van symbiose. 
Het verwijst naar een samen werkings -
verband tussen organismen in de natuur 
waarbij alle partijen hun voordeel doen”. 
 
“In het nieuwe gebouw zullen verschillende 
onderzoeksgroepen samen multi disciplinair 
onderzoek verrichten in de domeinen 
bodem, plant, micro-organismen en 
insecten. Er zal eveneens worden samen -
gewerkt met andere onderzoeksgroepen 
van de KU Leuven, met binnen- en 
buitenlandse kennisinstellingen, land- en 
tuinbouwbedrijven en ondernemingen die 
geloven in de toekomst van insecten -
producten”, besluit prof. Leen Van 
Campenhout. 
 

Yves Persoons 

SYMBIONT: SMELTKROES VAN INSECTEN- 
EN PLANTENONDERZOEK IN GEEL

Prof. Bert Lauwers, decaan van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen en 
prof. Gerard Govers, vicerector Wetenschap & Technologie
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Op 11 december 2019 deed Campus Geel zijn 

reputatie als voedingsbodem van creativiteit, 

opnieuw alle eer aan. De master studenten 

Biowetenschappen, optie Voedingsindustrie 

pakten uit met hun eco-creatieve producten 

in een heus pitchcafé. De locatie was 

niet toevallig cocoon2440, het bruisende 

technologie centrum van de campus. 

We spraken met prof. Johan Claes. Samen 

met Eric Lens is hij de bevlogen bezieler en 

drijvende kracht van de Innovation Academy. 

 

 De Innovation Academy is een platform waar specialisten 
uit de voedingsindustrie hun expertise delen met onze 
master studenten”, legt prof. Claes uit. “Wat extra 

knowhow kunnen de masters best gebruiken als ze de opdracht 
die ze bij het begin van het academiejaar krijgen tot een goed 
einde willen brengen. Die luidt als volgt: ‘bedenk een nieuw 
voedingsmiddel met een beperkte ecologische impact. En laat 
ons in december zien welk product je op de markt zou willen 
brengen.’ Om zulke klus te klaren heb je niet genoeg aan je 
cursussen. Dus doen we een beroep op een twaalftal 
gerenommeerde ondernemingen om onze teams te coachen in 
expertisedomeinen als product ontwikkeling, marketing, duur -
zaamheid, ondernemerschap, maar ook in het verwerven van 
professionele skills als teamwerk, communicatie, enz. Om een 
voorbeeld te geven, hoe ver dat reikt: een van onze partners is 
de LUCA-School of Arts. Die adviseerde de studenten over 
branding en packaging design. Zelfs het beste product heeft 
nood aan een eigen ‘look and feel’ om commercieel door 
te breken”. 
 
Food happening 
Het pitchcafé in cocoon2440 was een food happening op zich. 
Wat dacht je van: een eetbare verpakking voor festivalsnacks? 
En vegan kaasimitatie op basis van pompoen? Krokante ontbijt -
vlokken met een smeuïge fruitvulling? Of een licht calorisch en 
verfrissend drankje op basis van kombucha? Een professionele 
jury bezocht alle stands om de producten te beoordelen op 
criteria zoals creativiteit, duurzaamheid, marketing and sales, 
verpakking, financiën, de presentatie van de teamleden en 
sensorische kwaliteiten zoals smaak, textuur, kleur, geur, enz. 

Award 
“Met dit product willen we onze studenten klaarstomen voor de 
prestigieuze Ecotrophelia Award van Fevia, de Belgische federatie 
van de Voedingsindustrie”, vervolgt prof. Claes. “Op dit terrein 
komen de studenten Voedingsindustrie van Campus Geel niet 
onbeslagen op het ijs. In 2019 wonnen Jasmien Debondt, Lotte 
De Vrindt, Lore Mennes, Wiebe Saerens en Achille Thys de eerste 
prijs met een nieuw soort bladerdeeg dat niet alleen veel minder 
vetten, maar tegelijk ook 30% meer groenten bevatte. In 2018 
wonnen we eveneens de hoofdprijs met de bierpizza van Toon 
Versmissen, Michaïl Bernaerts, Niels Van Dyck en Thomas Van 
Den Broeck. Eén van onze winnaressen bereidt zich momenteel 
voor om in het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor 
Ingenieurs met het winnend product een eigen bedrijf op te richten”. 
 
Prof. Claes kijkt inmiddels al uit naar de grote Europese 
competitie in het najaar van 2020. Daar nemen de winnaars uit 
een twintigtal landen het tegen elkaar op met hun beste 
producten. “Als we daar doorbreken, zetten we de nieuwe 
Innovation Academy meteen ook op de Europese kaart”, klinkt 
het vastberaden. 
 

Yves Persoons

INNOVATION ACADEMY 
VOOR ECO-VOEDING IN GEEL

NIEUWS VAN DE CAMPUSSEN

Eric Lens en prof. Johan Claes

“



10

EDTECH: BOOSTING COLLABORATION 
BETWEEN EDUCATION, TECHNOLOGY AND 
ENTREPRENEURSHIP

Europe represents the world’s second largest market for 

education. In order to keep pace with the rapid technological 

developments, there was an urgent need for cooperation 

between the main stakeholders: teachers, researchers and 

entrepreneurs in the field of education and digital technologies. 

In June 2019, the first European EdTech Network (EETN) was 

established. rofessor Wim Van Petegem tells the story at 

the Faculty of Engineering Technology – KU Leuven. 

 Prof. Van Petegem leaves no doubt 
about it: “The new EdTech Network 
is a unique opportunity for European 

universities and companies, big or small, 
in the EdTech industry to network, share 
and collaborate. EETN will help us to 
enhance end enrich our experiences in 
EdTech, from research to innovation and 
business. Together we can make a 
difference in the EdTech scene and 
improve education all over Europe and 
beyond”. 
 

ONDERWIJSONTWIKKELING IN DE KIJKER

Prof. Wim Van Petegem
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EETN is a three-year project funded by the 
European Commission within the 
Erasmus+ Strategic Partnership for Higher 
Education Programme. Four leading 
European universities – IE University in 
Segovia (Spain), University College London, 
KU Leuven and Oulu University of Applied 
Sciences (Finland) – decided to join their 
efforts, using their knowledge and broad 
experience in the field of EdTech, in order 
to create a collaborative space for all the 
players on the European EdTech scene. 
 
Quadruple purpose 
“The purpose of the new partnership is 
fourfold”, prof. Van Petegem explains. 
“First of all, we want to support EdTech 
start-ups and entrepreneurs by providing 
them with the results of research. This is 
closely in line with 

the second objective, namely the promotion 
of entrepreneurship in the field of education 
and training by supporting innovators in 
gaining quality and competitiveness. All this 
must lead to effective collaboration where 
experience, good practices and knowledge 
are shared. And finally, it is our goal to give 
innovation a boost by promoting ICT tools, 
pedagogies and methodologies”. 
 
Collaborative learning 
EdTech is a flag that covers many loads. From online learning, 
artificial intelligence in education, smart schools, virtual and 
augmented reality applications to lifelong and customized learning. 
The red line through all this is the idea that teaching should be 
learner-centred, more flexible and focused on 21st century skills. 
 
“At KU Leuven, we are primarily involved with collaborative 
learning”, notes Prof. Van Petegem. “Collaborative learning is 
commonly illustrated when groups of students work together for 
understanding and exchanging ideas or solutions or to create a 
product of their learning. It includes collaborative writing, group 
projects, joint problem solving, debates, study teams, etc. Over the 
past 10 years, technology has become an indispensable factor. 
The Internet has allowed for a shared space for groups to 
communicate. Virtual environments have been critical for people to 
bridge long distances, but still feel like they are part of the group. 

Some examples of how technology has been increasingly 
integrated include ‘Collaborative Networked Learning (CNL), which 
occurs via electronic dialogue between self-directed co-learners 
and experts, while Computer-Supported Collaborative Learning 
(CSCL) uses technology in a learning environment to help mediate 
and support group interactions in a collaborative learning context. 
Nowadays, collaborative learning is evolving fast as companies 
start taking advantage of unique features offered by virtual work 
spaces – such as the ability to record and map the flow of ideas, 
the use of 3D-models and virtual worlds mind mapping tools”. 
 
Good chances 
“Throughout the lifetime of the project, we are going to organize 
various activities that will allow us to exchange knowledge and 
experiences between the staff and the members of our partner 
organisations, as well as external experts, entrepreneurs and other 
universities from all over Europe and beyond”, prof. Van Petegem 
concludes. “We will have good chances to meet during our events 
and collaborate online and to learn more about best practices and 

methodologies used around the world to 
enhance innovative education”. 
 
Prof. Van Petegem is already proud that 
prominent high-tech companies such as 
IMEC and EPYC have joined the online 
network. “Our ambition is to become a 
leading platform where ideas, solutions and 
information can be exchanged between all 
our partners to boost the development in 
the EdTech sector in whole Europe. 
Moreover, we hope that our events will 

affect other, indirect beneficiaries, eager to improve education and 
entrepreneurship through technology by connecting with like-
minded peers”. 
 

Yves Persoons 
 
 https://eetn.eu

“At KU Leuven, 
we are primarily 

involved with 
collaborative learning.”
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Hoe zet je een opleiding op de kaart die jong talent laat 

groeien en openbloeien in veranderingsbekwame industrieel 

ingenieurs? En hoe speel je daarbij maximaal de troeven uit 

van een multicampusfaculteit? Dat waren de uitdagingen die 

de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen drie jaar 

geleden aanging toen ze besloot om het curriculum van de 

opleiding industriële wetenschappen opnieuw uit te vinden. 

In het najaar wordt het startschot van de eerste bachelor 

gegeven. Prof. Greet Langie, vicedecaan Onderwijs en 

voortrekker van de ‘Gideonsbende’ programmahervormers 

en Jeroen Buijs, vicecampusvoorzitter van Campus Groep T 

geven tekst en uitleg. 

 Onze ondernemingen – en bij 
uitbreiding onze maatschappij – 
vragen naar veel zijdige, leergierige 

en creatieve ‘problem solvers’ en ontwik -
kelaars”, zegt prof. Langie. “Industrieel 
ingenieurs die inzet baar zijn op vele fronten. 
Die verbanden kunnen leggen tussen 
vakgebieden om zo nieuwe oplossingen 
te bedenken en in de praktijk te brengen. 
We starten de opleiding dan ook met 
een stevige polyvalente ingenieursvorming 
voor alle studenten op onze campussen. 
(Dit nieuwe programma is niet van 
toepassing in Diepenbeek.) Hun hele 
opleiding rust voortaan op vier pijlers. 
In de eerste pijler ‘ingenieur en 
wetenschap’ leggen we een basis en zien 
de studenten onmiddellijk hoe de 
wetenschappen hun toepassing vinden in 
de technologie. De pijler ‘ingenieur en 
technologie’ begint eveneens met een 
polyvalente vorming die de basis vormt van 
de vier afstudeerrichtingen in de bachelor -
opleiding industriële weten schappen en 
eindigt in gespecialiseerde vorming binnen 
de acht masteropleidingen. In ‘ingenieur 
en wereld’ verruimen we hun blikveld. 
En in de ‘ingenieursbelevingen’ komt alles 
samen en dagen we hen uit om als een 

echte ingenieur concrete technologische 
oplossingen te bedenken en uit te 
werken. Dat daarbij ook vaardigheden 
zoals team work, communicatie en onder -
nemers zin aan bod komen, ligt voor 
de hand. Meer nog, voortaan zijn deze 
zgn. ‘professional skills’ structureel 
geïntegreerd in het nieuwe curriculum én 
begeleid door experten”. 
 
Groot aanbod, ruime keuze 
“Dit alles zorgt ervoor dat de studenten 
al van bij het begin van hun studie 
geconfronteerd zullen worden met 
concrete technologische onderwerpen”, 
vervolgt Jeroen Buijs. “Een andere 
vernieuwing is dat studenten voortaan 
zelf meer hun opleiding in eigen handen 
kunnen nemen. Het aanbod aan 
afstudeerrichtingen, opties, keuzevakken 
en -modules op zes van onze zeven 
campussen is dermate groot dat 
iedereen er zijn/haar gading vindt. 
Bovendien wordt het switchen tussen de 
campussen vanaf 2020 kinderspel. Maar 
ook wie liever op zijn/haar vertrouwde 
campus blijft geniet mee van de 
voordelen. In de multicampusmodules 
kan iedereen op elk van onze locaties 

zich campusoverschrijdend verdiepen in 
zijn/haar interesses. Mentaal mobiel blijven 
veronderstelt niet noodzakelijk veranderen 
van campus.” 
 
“Een vergelijkbare aanpak hanteren we 
ook internationaal. Uiteraard blijven we de 
studenten stimuleren om deel te nemen aan 
internationale uitwisselings programma’s. 
Dat doen we nu al en met succes. Maar 
tegelijkertijd zetten we eveneens volop in 
op de uitbreiding van het Engelstalig 
onderwijsaanbod op al onze campussen. 

Jeroen Buijs en prof. Greet Langie

“



Hiermee willen we nog meer internationale 
studenten aantrekken en een echte 
‘internationalisation at home’ creëren. 
Daar plukken ook de Vlaamse studenten 
de vruchten van. Ze leren samenwerken 
met andere nationaliteiten en omgaan met 
diversiteit, wat bijdraagt tot hun vorming 
als allround ingenieurs. Voor zowel de 
Vlaamse als de internationale studenten 
betekent het een leerschool voor het 
ontwikkelen van communicatieve en 
interculturele compe tenties. 

Werkveld 
En – last but not least – is er het contact 
met het werkveld. Dat wordt vanaf 2020 
beduidend geïntensifieerd. “Het past in 
onze opzet om ondernemende industrieel 
ingenieurs op te leiden”, legt prof. Langie 
uit. “Dat leer je niet louter uit een boekje. 
Dat leer je ook al doende. Door bijv. van 
bij de start een dag met een industrieel 
ingenieur mee te lopen. Door geregeld 
bedrijven te bezoeken. Door samen te 
werken in projecten. En door je creatief 
uit te leven in opdrachten die zo uit de 
bedrijfs realiteit zijn geplukt. 

Als de nieuwe instromers onmiddellijk 
uitzicht krijgen op de finaliteit, zal de 
opleiding eveneens aan attractiviteit 
winnen. Wie aan een ingenieursopleiding 
begint, is zich nog altijd te weinig of 
zelfs niet bewust van hoe gevarieerd en 
boeiend het ingenieurs beroep wel is. 
Dat willen we nog meer en beter in de verf 
zetten. Onze boodschap aan de jongeren 
is dan ook duidelijk: op elk van onze 
campussen kun je je vandaag uitleven als 
de industrieel ingenieur van morgen”. 
 

Yves Persoons
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HET CURRICULUM ALS TRAMPOLINE

 De opleiding is een koers en de docenten zijn de 
gangmakers. Dat is de teneur van de mening van de 
professoren Hilde Bonte (Campus Brugge) en Geert van 

Ham (Campus Geel) over de programmahervorming. Beide 
vicecampusvoorzitters blikken tevreden terug op de eerste 
etappe. “Als goed begonnen nog altijd garant staat voor half 
gewonnen, dan finishen we over vier jaar met ruime voorsprong”, 
luidt het eensgezind. 
 
Prof. Bonte heeft gedurende haar dertigjarige carrière in het hoger 
onderwijs al menige woelige veranderingswateren door zwommen. 
“Curriculum betekent letterlijk ‘lopen’, dus hoort een onderwijs -
programma ook permanent in beweging te zijn”, vindt ze met 
een knipoog naar Confucius’ uitspraak dat ‘running water does 
not spoil’. Al voegt ze er wel aan toe dat de veranderprocessen 
de laatste jaren versneld zijn in het vaarwater van de transitie 
naar een kennisgedreven en geconnecteerde maatschappij. 
 
Holistisch 
Beide vicecampusvoorzitters wijzen in het hervormingstraject op 
een aantal onmiskenbaar sterke punten. Prof. Van Ham vermeldt 
om te beginnen de holistische aanpak. “Hoe je het ook draait of 
keert, uiteindelijk leiden we momenteel industrieel ingenieurs op 
voor jobs waarvan de meeste nog niet bestaan. In het licht 
hiervan is de sterke polyvalente ingenieursvorming gekoppeld 
aan een structurele verankering van de professional skills in het 
curriculum de beste garantie om goed voorbereid het werkveld 
van de toekomst in te stappen”. 
 
“Je kunt het vergelijken met een trampoline”, vervolgt prof. Bonte. 
“De studenten maken gebruik van een sterke verende basis 
– het curriculum – en hun eigen spierkracht – hun competenties – 
om zich in verschillende standen in de lucht te laten veren. 
Daar maken ze sprongen, capriolen en overslagen, om daarna 
te landen en opnieuw te beginnen. Zo zal de carrière van wie nu 
de ingenieursstudie aanvat eruitzien en daar willen we hen nu al 
op voorbereiden. Wist je trouwens dat sinds 1999 trampoline -
springen een olympische sport is? Zoals elke atleet moet ook 
een ingenieur zijn/haar capaciteiten en talenten goed kunnen 
inschatten. Geen grotere afgang dan tijdens een wedstrijd naast 
de trampoline te belanden”. 
 
Interdisciplinair 
Een tweede troef is volgens prof. Bonte het onderzoeks -
gebaseerd onderwijs. “Geen kwalitatief hoogstaand academisch 
onderwijs zonder gedegen (toegepast) wetenschappelijk 
onderzoek. Op dit punt heeft de faculteit de laatste jaren grote 
vooruitgang geboekt en daar profiteert nu ook het onderwijs in 
toenemende mate van. Je zou onderzoek kunnen vergelijken met 
het canvas van de trampoline. Dankzij de nieuwe mogelijkheden 
inzake mobiliteit binnen de faculteit kunnen de studenten straks 
ook kennismaken met wat op andere campussen gebeurt”. 

Prof Van Ham pikt hierop in: “Het meeste – zoniet alle – 
onderzoek op onze campusssen is inderdaad interdisciplinair. 
Die interdisciplinariteit slaat bruggen tussen vakgebieden, tussen 
campussen én tussen mensen. We verwachten dan ook dat in 
het nieuwe bachelorcurriculum, naast de disciplinaire diepgang, 
zich ook het interdisciplinaire karakter verder zal ontwikkelen. 
Hiermee zitten we trouwens helemaal in lijn met het nieuwe 
strategische plan van de KU Leuven”. 
 
Activerend 
Interdisciplinariteit, groter belang voor professional skills, meer 
keuzemogelijkheden in een groter aanbod, het is maar een greep 
uit de elementen die ertoe moeten leiden dat de ingenieurs -
opleiding aantrekkelijker wordt voor jongeren. Prof. Van Ham wijst 
ook nog op de pijler ‘Ingenieur en wereld’, die het blikveld  van 
de student verruimt en op de ‘Ingenieursbelevingen’, waarin 
resoluut wordt ingezet op activerend onderwijs, niet toevallig een 
andere beleidsprioriteit van de universiteit. 
 
“Activering ontstaat door verschillende factoren, zowel aan de 
kant van de studenten maar ook – en vooral – aan die van de 
docenten”, merkt prof. Bonte op. “Docenten hebben nog altijd 
een voorbeeldfunctie. Als we willen dat de studenten over het 
muurtje kijken van hun vakgebied of hun campus, dan moeten 
de docenten dat ook eerst zelf doen. ‘Woorden wekken, 
voorbeelden strekken’, zegt het spreekwoord. Dit brengt ons 
terug bij de metafoor van de koers. Een gangmaker bij het 
stayeren is iemand die op een motorfiets – of derny – voor de 
renner uit rijdt om de luchtweerstand te verkleinen en zo de 
snelheid op te drijven. In de finale van de wedstrijd verdwijnt de 
gangmaker op de achtergrond en zijn alle schijnwerpers gericht op 
de renner die onder gejuich en applaus over de eindstreep rijdt”. 
 

Yves Persoons

prof. Geert Van Ham en prof. Hilde Bonte
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‘Positief met bemerkingen’, zo luidt de evaluatie uitgebracht 

door het Studentenoverleg Industrieel Ingenieur (STII) over 

de programmahervorming die in 2020 van start gaat. 

Sophie Verbergt, derdejaars bachelor op Campus Groep T 

en waarnemend voorzitter van STII, weegt de resultaten af 

tegen de ambitieuze doelstellingen.  

 De soep wordt nooit zo heet 
gegeten als ze wordt opgediend”, 
merkt Sophie op. “Dat geldt ook 

voor de programma hervorming. Maar een 
minder hete soep kan ook nog best 
lekker zijn. Dat de faculteit zich ten doel 
stelt het profiel van de industrieel ingenieur 
duidelijk in de markt te zetten, is een 
goede zaak. Voor de opleiding, maar ook 
voor de bedrijven en voor afgestudeerden 
van morgen. De introductie van meer 
technologie in de eerste bachelor is 
eveneens positief. Het maakt de taaie 
basiswetenschappen meer behapbaar als 
je ziet waar ze voor nodig zijn. Dat geldt 
ook voor de interactie met het werkveld. 
De verschillen tussen de campussen op dit 
punt worden nu weggewerkt. De brede 
polyvalente ingenieursvorming in het 
gemeen schap pelijke bachelor programma 
is wellicht het belangrijkste pluspunt. 
Niet alleen omdat ze op alle campussen, 
uitgezonderd Diepenbeek, identiek is, 
maar ook omdat er al van bij het begin 
van de opleiding een verbredende pijler 
‘ingenieur en wereld’ is opgenomen.” 
 
De invoering van de ‘Ingenieursbeleving’ 
op alle campussen, vindt Sophie zonder 
meer een doorbraak. “Op Campus 
Groep T zijn de ‘Engineering Experiences’ 
al jaren ingeburgerd. Het blijft verbazen 
hoeveel energie en dynamiek ze telkens 
opwekken, zeker op de finaledag, 
wanneer de teams uitpakken met hun 
realisaties. Jammer dat de opdrachten in 
de eerste bachelor niet meer open zijn. 
Hoe meer vrijheid, hoe meer vreugd. 
En hoe meer je uit je fouten kunt leren”. 

Educatieve technologieën 
Dat in de eerste bachelor niet meteen de 
meest geavanceerde technologieën op 
het programma staan, dat is volgens 
Sophie niet meer dan normaal. Anderzijds 
vindt zij het wel jammer dat de pro gram -
ma hervorming niet is aangegrepen als 
een opportuniteit om nieuwe educatieve 
technologieën in het onderwijs te injecteren. 
Er bestaan namelijk al heel wat tools 
om meer interactieve leeromgevingen 
te creëren en het onderwijs nog beter af 
te stemmen op de individuele noden van 
de student”, legt Sophie uit. 
“In het Smart Education & 
Schools project bijvoor beeld 
gaan leraren uit het secundair 
onderwijs aan de slag met 
virtual & augmented reality, 
artificial intelligence en 
adaptieve leer systemen. 
Dergelijke nieuwe educatieve 
toepassingen horen even eens 
bij een vernieuwd curriculum.  
 
Professionele rollen 
Over de integratie van de 
professionele skills in het 
curriculum heeft Sophie niets 
dan lof. “De studenten gaan 
de sessies Communicatie 
meer au sérieux nemen als 
ze aansluiten bij of bijdragen 
tot wat in de andere 
opleidingsonderdelen aan 
bod komt”, zegt Sophie. 
“Hetzelfde geldt voor 
kritische reflectie of complexe 
problemen oplossen. 

Dat mag niet apart staan in het curriculum. 
Het zijn precies deze skills die de opleidings -
onderdelen met elkaar verbinden”. 
 
Een positieve score geeft Sophie ook 
aan de aandacht voor de persoonlijke 
ontwikkeling van de student, meer 
bepaald voor de professionele rollen. 
“Vanaf 2020-2021  wordt de PREFER-tool 
gelanceerd. Die moet studenten helpen 
bij het identificeren van hun sterktes en 
zwaktes en hen tijdens de opleiding al 
kennis laten maken met de rollen die ze 
later kunnen spelen in de beroeps -
praktijk”. 
 

Yves Persoons 

SOPHIE VERBERGT: 
DE STEM VAN DE STUDENT
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Sophie Verbergt

“
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Karel Vinck

DE MAN AAN DE TOP 

Karel Vinck studeerde voor burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven, volgde ‘Productiemanagement’ 
aan de UGent en behaalde een MBA aan Cornell University ‘VS). Hij startte zijn carrière als 
consultant bij Eternit-Italië en werd later gedelegeerd bestuurder van de hele groep. Van 1983 
tot 1994 was hij bedrijvig bij de staalreus Bekaert, eerst als algemeen directeur, daarna als 
gedelegeerd bestuurder. Vervolgens nam hij het roer over van het toenmalige non-ferrobedrijf 
Union Minière (het huidige Umicore) en stelde hij orde op zaken bij Sibelco. In 2002 werd Karel 
Vinck aangezocht om topman te worden bij de NMBS en leidde hij ook de Community of European 
Railway and Infrastructure Companies (CER). In 2008 werd hij kort voorzitter van de 
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel. Sinds 2005 is hij coördinator van het European Railway 
Traffic Management System (ERTMS) voor de Europese Commissie. 

Karel Vinck is erevoorzitter van VOKA (Vlaams Economisch Verbond). In 1994 werd hij verkozen tot 
Manager van het Jaar. In 2012 werd hij bekroond met de European Railway Award en in 2016 
ontving hij het Groot Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap voor zijn verdiensten voor Vlaanderen. 

Karel Vinck’s passie is muziek. Als bariton trad hij op in verschillende concertzalen. Bovenaan 
de Karel Top 100 staat de Matthäuspassion van Johann Sebastian Bach. Daarnaast is hij ook 
een fervent lezer vooral van filosofische werken en biografieën. Hoog op zijn lectuurlijst staan 
de memoires van Winston Churchill. Van deze staatsman leende hij zijn lijfspreuk ‘When you go 
through hell, keep going’.  



Met het aantal managementboeken en autobiografieën van CEO’s kun je stilaan een hele 

straat plaveien. Als een komeet lichten ze op en even vlug zijn ze in de vergetelheid 

verdwenen. Een van de uitzonderingen die de slopende tand des tijds heeft doorstaan is 

‘De weg naar doorbraak’, exact 20 jaar geleden geschreven door Karel Vinck, topondernemer 

en lid van de Facultaire Senaat van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen. Aan de 

éminence grise van het Vlaamse ondernemerschap legden we de pregnante vraag voor: in 

welke mate is het nieuwe ingenieursprogramma dat in 2020 van start gaat baanbrekend? 

Of – anders gesteld – is de faculteit met het ING2020-project op weg naar doorbraak? 

 Karel Vinck is een man met een visie én met een mening, 
ook als het over onderwijs en vorming gaat. Grote 
theoretische bespiegelingen of wondermiddelen uit de 

management apotheek zijn aan hem niet besteed. In de grote 
bedrijven die hij leidde en herstructureerde, slaagde hij er telkens 
in om grenzen te verleggen en doorbraken te realiseren. Cruciale 
elementen daarbij zijn volgens hem: een doordachte visie, 
een gemeenschappelijk doel, overtuigingskracht, doorzettings -
vermogen en een behoorlijke portie gezond verstand. En – niet 
te vergeten – de wetenschap dat het 
minstens een paar jaar duurt om 
significante resultaten te boeken. 
 
Om doorbraken te realiseren zijn om te 
beginnen opportuniteiten nodig. Die kun 
je zelf creëren, maar ze kunnen zich ook 
gewoon voordoen. “Voor de Faculteit 
Industriële Ingenieurswetenschappen liggen 
ze voor het rapen”, merkt Karel Vinck op. 
“Enerzijds is er de knelpuntenparadox: 
tegenover de ruim 3000 vacatures die 
maar niet ingevuld geraken, staan er 1500 
industrieel ingenieurs die al meer dan een jaar werkzoekend zijn. 
Anderzijds worden we geconfronteerd met een niet te onder -
schatten imagoprobleem. Jongeren zien industrieel ingenieurs 
nog te vaak als wereldvreemde techneuten en voelen zich niet 
aangetrokken tot een in hun ogen saaie opleiding. Verder is er 
de integratie van de voormalige hogeschoolopleidingen in de 
universiteit, die maakt dat de industrieel ingenieurs hun plaats 
moeten vinden in een nieuwe constellatie. Aan de KU Leuven 
kunnen de industrieel ingenieurs zich gelukkig prijzen dat ze een 
eigen faculteit kunnen uitbouwen en niet zijn opgeslokt door een 
bestaande ingenieursfaculteit. Een andere opportuniteit – ik 
noem het een godsgeschenk – is het multicampusgegeven. 

We hebben te maken met een ‘piepjonge’ faculteit bestaande 
uit zeven ‘oudere’ campussen, elk met zijn cultuur, zijn regionale 
verankering en zijn wijdvertakt netwerk in het lokale socio-
economische weefsel. De kansen die zich hier aandienen zijn 
quasi onbeperkt: een ongeëvenaard aanbod aan studie -
mogelijkheden en synergieën in termen van onderwijs en 
onderzoek. In de programmahervorming zijn al belangrijke 
stappen gezet om deze opportuniteit te benutten, maar het is 
nog maar het begin van wat allemaal mogelijk is”. 

 
Productinnovatie 
Geen doorbraak zonder innovatie. Daarbij 
maakt Karel Vinck een onderscheid tussen 
product- en procesinnovatie. “Het product 
dat in 2020 op de markt komt, is een 
grondig herdacht curriculum. Ik stel met 
genoegen vast dat de academisering van 
de opleiding niet ten koste is gegaan van 
de praktijkgerichtheid die altijd al een 
kwaliteitslabel van de industrieel ingenieur 
is geweest. In de pijler ‘Ingenieur en 
wetenschap’ wordt bijvoorbeeld telkens 

de link gelegd naar de toepassingen. Idem in de pijler ‘Ingenieur 
en technologie’, die de eerstejaars al laat proeven van de 
afstudeerrichtingen die ze kunnen kiezen. De evenwichtige 
dosering van het polyvalente gemeenschappelijke gedeelte en 
het domeinspecifieke is zeker een pluspunt. De polyvalente 
vorming trekt als het ware een wissel op de toekomst van de 
toekomstige ingenieurs. In welke situatie ze zich ook bevinden 
of met welke problemen ze ook worden geconfronteerd, op hun 
stevige basisvorming zullen ze altijd terug kunnen vallen, ook als 
ze zich moeten inwerken in andere vakgebieden”. > 

ZORGT DE PROGRAMMAHERVORMING 

VOOR DOORBRAAK?
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“Jongeren zien 
industrieel ingenieurs 

nog te vaak als 
wereldvreemde 
techneuten.”
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“Kennis is niet vakgebonden”, vervolgt Karel Vinck. “Even 
belangrijk als de verdieping is de verbreding. De technologische 
ontwikkelingen volgen niet braaf de paden van afgelijnde 
disciplines. Integendeel, innovatie zoekt precies de grenzen op 
om ze te kunnen overschrijden. De continue afwisseling van 
verbreden en verdiepen, van integratie en transfer opent 
eveneens de deur voor doorbraak”. 
 
Professionele vaardigheden 
Een ander breekijzer voor doorbraak is volgens Karel Vinck de 
integratie van de zgn. ‘professionele vaardigheden’ – soms nog 
smalend afgedaan als ‘soft skills’ – in het curriculum. “Hoe vaak 
heb ik ingenieurs niet zien sukkelen om zich verstaanbaar te 
maken, zeker in contacten met niet-ingenieurs? Dat het aanleren 
van communicatieve vaardigheden in het nieuwe programma 
een absolute noodzaak is, kan ik enkel toejuichen. Dat geldt 
trouwens evenzeer voor economische en management -
competenties. Voor een industrieel ingenieur zijn dit zaken die 
essentieel tot hun job behoren. In een bedrijf worden alle 
belangrijke beslissingen op economische gronden genomen.  
Ingenieurs moeten aan het topmanagement niet alleen helder 
kunnen uitleggen waar ze mee bezig zijn, ze moeten de top ook 
kunnen overtuigen van het nut en het rendement ervan”. 
 
Een probleem dat ook al jaar en dag aansleept, is de kloof tussen 
school en beroepspraktijk of – anders uitgedrukt – tussen de 
opleiding en het werkveld. “Beide zijn gedoemd om naar elkaar 
toe te groeien”, vindt Karel Vinck. “In de nieuwe realiteit van 
Industrie 4.0 zullen leren en werken hand in hand gaan. 
De campus wordt m.a.w. werkveld en het werkveld wordt 
campus. Met initiatieven zoals ‘Een dag met een ingenieur’ in 
de eerste bachelor is al een goede stap gezet op weg naar 
doorbraak op dit gebied”. 
 
Werkplekleren en leerplekwerken 
“Interactie met het werkveld is wellicht de belangrijkste hefboom 
voor doorbraak”, aldus Karel Vinck. “Inzake onderzoek wordt al 
intensief met de bedrijfswereld samengewerkt. Nu is het de beurt 
aan het onderwijs om daar werk van te maken. Werkplekleren 
voor toekomstige ingenieurs is daar een goed voorbeeld van, 
maar ook de omgekeerde weg moet worden bewandeld. 
Dan heb ik het over permanente vorming en bijscholing. Als je 
in recente enquêtes leest dat de meerderheid van de industrieel 
ingenieurs amper bijscholing volgt, dan besef je pas goed 
hoeveel werk hier nog aan de winkel is. Dat de faculteit ook 
hierop wil inzetten – o.m. door het aanbieden van leermodules 
voor professionals – kun je ook baanbrekend noemen”. 
 

Procesinnovatie 
Met het nieuwe product gaat het volgens Karel Vinck de goede 
weg op. Het laat toe om snel en vlot in te spelen op wat de 
markt vraagt en dat is in het geval van de ingenieurs niet weinig. 
Optimale excellentie moet zich evenwel ook doorzetten in de 
processen. In het bedrijfsleven levert procesinnovatie doorgaans 
sneller resultaten op dan vernieuwingen van producten of 
diensten. Dat in een complexe multicampusfaculteit de kaarten 
anders liggen, begrijpt Karel Vinck volkomen. Toch is hij van 
oordeel dat de manier waarop de faculteit het innovatieproces 
heeft opgezet geslaagd genoemd kan worden. “Een kerngroep 
met vernieuwende geesten fungeert zoals in het bijbelboek 
Rechters als de Gideonsbende en tekent de krijtlijnen uit waarmee 
campusoverschrijdende docententeams en thematische 
werkgroepen – of ‘squads’ – aan de slag kunnen. De Facultaire 
Senaat, bestaande uit doorgewinterde ingenieurs en onder -
nemers, fungeert als klankbord en waakt over de waarden. 
Via de permanente onderwijscommissies, campusraden en de 
website wordt gecommuniceerd over de vorderingen. En het 
faculteitsbestuur neemt ten gepaste tijde de beslissingen.” 
 
“Een ingrijpende programmahervorming raakt iedereen in de 
organisatie”, bevestigt Karel Vinck. “Niemand ontsnapt eraan, 
dus is het van cruciaal belang om iedereen mee aan boord te 
hebben en te houden. Academici zijn kritische mensen en laten 
zich niet gemakkelijk op sleeptouw nemen. Het komt er nu op aan 
om met visie, overtuigingskracht en doorzettingsvermogen van 
de faculteit een koploper te maken. Niets werkt meer motiverend 
dan samen hoge toppen te scheren. In dat opzicht begint elke 
ingrijpende doorbraak eerst binnen de eigen organisatie”. 
 
Kortste weg 
Dit brengt ons terug bij de oorspronkelijke vraag: is de faculteit 
met het nieuwe programma op weg naar doorbraak? Karel Vinck 
haalt er de definitie uit zijn boek bij: ‘Doorbraak is de kortste weg 
om op de kortste tijd bij de koplopers gerekend te worden’. 
“Alleen al omwille van de impact op de organisatie, op de klanten 
en op de positionering in de markt is een ingrijpende curriculum -
vernieuwing als deze het meest aangewezen instrument om op 
de kortste tijd een weg naar de top te banen. Wat dat betreft, 
is naar mijn mening aan de voorwaarden voldaan. Al is tijd ook 
in deze materie een relatief begrip. Uit ervaring weet ik dat, 
om significante resultaten te boeken, de implementering van de 
vernieuwingsplannen gemiddeld twee jaar vergt. Aangezien de 
opleiding tot industrieel ingenieur vooralsnog vier jaar duurt, 
is de faculteit vertrokken voor een  minstens even lang  traject. 
Maar dat de goede weg is ingeslagen, dat staat buiten kijf”. 
 

Yves Persoons 
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KEURT ALLES, 
BEHOUDT HET GOEDE*

ONDERWIJSONTWIKKELING IN DE KIJKER

 Gij zult niet veranderen wat goed is’. Het klinkt als ware 
het het elfde gebod uit het Bijbelse boek Exodus. 
In werkelijkheid is het een aanrader van prof. Dorine 

Bruneel, programmadirecteur POC Chemie-Biochemie-
Biowetenschappen, bestemd voor de huidige en toekomstige 
programmahervormers. De kracht van de stelling is dat ze nog 
sterker wordt als je ze omkeert: ‘Je zult wel veranderen wat 
(nog) beter kan’. 
 
“Er kan niet ontkend worden dat we op dit ogenblik op elk van 
onze campussen een kwaliteitsvolle opleiding aanbieden”, 
stelt prof. Bruneel. “Onze jobbeurzen worden overrompeld door 
bedrijven op zoek naar industrieel ingenieurs. Onze afgestudeerden 
kunnen moeiteloos aan de slag. Elk van de campussen kan 
uitpakken met ‘good practices’ allerhande. Je kunt je afvragen: 
waarom zouden we het risico lopen kwijt te spelen wat 
verworven is en waar we inmiddels aan gehecht zijn?”. 
 
“Hervormen begint bij een duidelijke definitie van de term”, aldus 
prof. Bruneel. “Het begrip wordt te pas en te onpas gebruikt, 
waardoor het in de praktijk van alles kan betekenen: van al dan 
niet gemaskeerde bezuinigingen tot banenkostende reorganisaties. 

Telkens is de bijklank negatief. Als ‘hervormen’ betekent 
‘veranderen om te verbeteren’, dan krijg je een ander verhaal. 
Wat niet per se verbeterd hoeft te worden, moet niet noodzakelijk 
worden hervormd. Bovendien is een hervorming – in tegenstelling 
tot een revolutie – geen omwenteling maar een proces dat tot 
doel heeft de organisatie stap na stap van binnenuit te verbeteren”. 
 
Prof. Bruneel ziet de programmahervorming in eerste instantie 
als een beter uitspelen van de huidige sterke troeven en het 
optimaliseren van wat al goed is, maar mogelijks nog beter kan. 
Ze geeft in dat verband drie voorbeelden: het multicampus -
gegeven, de professionele skills en de samenwerking met het 
werkveld. 
 
“Wat de multicampustroef betreft, staan we nog maar aan het 
begin van de mogelijkheden”, zegt prof. Bruneel. “Neem nu de 
‘good practices’ op de campussen – van ingenieursbelevingen 
tot studentencoaching – laten we die nog meer delen. Hetzelfde 
geldt voor de lokaal aanwezige onderwijs- en onderzoeks -
expertise. Uiteindelijk gaat het om het connecteren van mensen 
en talenten en het optimaal inzetten van de financiële en HR-
resources”. 
 
Skills en werkveld 
Een belangrijke verwezenlijking van de programmahervorming is 
volgens prof. Bruneel het expliciteren van de professionele skills 
van de toekomstige ingenieurs. “Let wel, vaardigheden als 
communicatie en teamwork zaten nu al her en der verspreid in 
de curricula, vanaf het nieuwe academiejaar komen ze vanaf de 
eerste opleidingsfase op een geïntegreerde wijze aan bod”. 
 
En – last but not least – is er de samenwerking met het werkveld. 
“De ondernemers zijn onze natuurlijke partners en elke campus 
is diepgeworteld in het regionale bedrijfsleven en het sociaal-
culturele weefsel. In het nieuwe programma worden de banden 
nog nauwer aangehaald en verankerd in het curriculum. Als we 
erin slagen deze netwerken aan elkaar te koppelen kunnen we 
ook hier een multiplicatoreffect creëren waarvan we de 
opportuniteiten nu nog niet kunnen overzien. Dat geldt trouwens 
a fortiori voor de hele programmahervorming. Er is een dynamiek 
op gang gebracht waarvan we de contouren nog niet kunnen 
zien noch voorspellen”. 
 

Yves Persoons 
 
* Uit I. Tessalonicenzen 5, 21. 
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Prof. Dorine Bruneel



Wat begon als een originele masterproef verspreidde zich als 

een lopend vuurtje in technoland. Onderzoekers van Campus 

De Nayer hadden het gepresteerd om zichzelf onzichtbaar te 

maken voor slimme camera’s. Een simpel veelkleurig bordje 

vasthouden was voldoende om de grote verdwijntruc uit te 

halen. Prof. Toon Goedemé en postdoctoraal onderzoeker 

Wiebe Van Ranst van de onderzoeksgroep Embedded and 

Articicial Intelligent Vision Engineering (EAVISE) blikken terug 

op de onverwachte mediahype. 

 De bal ging aan het rollen toen prof. 
Goedemé, Wiebe Van Ranst en 
masterstudent Simen Thys in april 

2019 een paper publiceerden op arxiv.org, 
het online platform van Cornell University. 
De titel ‘Fooling automated surveillance 
cameras: adversarial patches to attack 
person detection’ werkte in de inter na -
tionale media en op gespecialiseerde sites 
als een rode lap op een stier. Het filmpje 
dat het drietal online had gezet werd op 
een paar dagen tijd door meer dan 
100.000 nieuwsgierigen bekeken. 
 
“Op het moment zelf waren we wel 
verbaasd over zoveel belangstelling”, aldus 
prof. Goedemé. “Maar als je het nu vanop 
een zekere afstand bekijkt, is het niet te 
verwonderen dat ons verhaal direct tot de 
verbeelding sprak. Waar je in sprookjes 
en fabeltjes minstens een toverstokje of 
een magisch drankje nodig hebt om jezelf 
onzichtbaar te maken, volstond bij ons 
een kleurrijk bordje om uit het alziend oog 
van een beveiligingscamera te verdwijnen”. 
 
Zwak punt 
Hoe zijn de onderzoekers erin geslaagd om 
een slimme camera om de tuin te leiden? 

“Eigenlijk hebben we een intelligent 
detectie  systeem op een zwak punt 
betrapt en gepakt”, legt Wiebe uit. “Zulke 
systemen werken op basis van patroon -
herkenning. De software die de camera- 
beelden analyseert, is zodanig ‘getraind’ 
dat die na verloop van tijd in staat is om 
mensen te herkennen en te onder scheiden 
van andere wezens en objecten. Hoe groot 
of klein je ook bent, jong of oud, wit of 
zwart, het algoritme identificeert je 
onmiddellijk als een mens”. 
 
“Dat je zulke intelligente systemen vooral 
in de bewaking en beveiliging van 
gebouwen en terreinen terugvindt ligt 
voor de hand”, vervolgt prof. Goedemé. 
“Zodra iemand in het gezichtsveld van de 
camera komt, gaat er een alarm af. 
Niemand hoeft nog urenlang naar een 
wand vol beeldschermen zitten staren tot 
er iets verdachts gebeurt”. 
 
Gesofisticeerd 
In de praktijk loopt het evenwel niet altijd 
zo gesmeerd. Hoe ‘slim’ ze ook mogen 
zijn, vaak hebben zulke detectiesystemen 
het moeilijk om sommige patronen te 
herkennen. 

Soms lukt het zelfs helemaal niet. Wiebe 
verwijst in dat verband naar hoe een 
kartonnen nepbril een gesofisticeerd 
gezichtsherkenningssysteem in de war 
kan sturen. Iets analoogs hebben prof. 
Goedemé en zijn team gedaan met 
YOLO, een van de populairste algoritmen 
om personen te detecteren. 
 
“Op zichzelf lijkt het kinderspel’, vertelt 
Wiebe. “Je houdt gewoon een veelkleurig 
bord van 40x40 cm voor je en YOLO 
herkent je niet meer als mens noch als 
dier of voorwerp. Je bent letterlijk en 
figuurlijk onzichtbaar. 

WIE NIET WEG IS, 
IS NIET GEZIEN

DOCENT IN DE KIJKER
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Wiebe Van Ranst en prof. Toon Goedemé
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Ieder weldenkend mens vraagt zich natuur -
lijk af: hoe is dat mogelijk? Welnu – en dat 
maakt de zaak nog intrigerender – we 
weten het niet. Algoritmen maken gebruik 
van zoveel parameters dat het onbegonnen 
werk is om de zwakke schakel te vinden. 
Je kunt het vergelijken met een speld 
zoeken in de hooiberg.” 
 
Waterdicht 
Hoe moet het nu verder? “Op zich lijkt 
ook dit simpel”, zegt prof. Goedemé. 
“Aangezien het om een intelligent systeem 
gaat, kun je het aanleren om iemand met 
zo’n bordje in de hand te identificeren als 
mens. Maar daarmee is de kous niet af. 

Wie zegt dat YOLO geen andere zwakke 
plekken heeft die tot op heden nog niet 
aan het licht zijn gekomen? En wie kan 
garanderen dat vroeg of laat een hacker 
met andere intenties dan academische 
nieuwsgierigheid geen lacune ontdekt? 
Meteen staat de beveiliging van honderden 
gebouwen en terreinen op de helling”. 
 
“Zo’n vaart zal het wellicht niet lopen”, 
meent Wiebe. “Elke aanval op een 
intelligent detectiesysteem heeft ook zijn 
beperkingen. Onze truc werkt bijvoorbeeld 
enkel bij één specifiek systeem en dan 
nog op voorwaarde dat de hele persoon 
in beeld komt. 

In andere omstandigheden of bij systemen 
die uitgerust zijn met andere software lukt 
het niet. Daar zullen dan weer andere 
zwakke punten zijn. Conclusie: alle slimme 
detectiesystemen waterdicht maken, is 
wel licht een illusie. Elk algoritme is een 
black box. Maar het is ook een lerend 
systeem. Eenmaal een lacune gedetecteerd 
is, kan ze worden ‘afgeleerd’. Tot er onver -
wacht een andere aan het licht komt …”. 
 

Yves Persoons 
 
 www.eavise.be 
 https://arxiv.org/abs/1904.08653 



EERST REKENEN, 
DAN ONTWERPEN
‘Bezint eer ge begint’, zegt het spreekwoord. Dat is ook van toepassing bij het ontwerpen. 

Met dit verschil dat je ‘verzinnen’ beter vervangt door ‘berekenen’. Hoe preciezer je het 

gedrag van je product in de conceptfase kunt becijferen, des te minder onverwachte problemen 

en onvoorziene kosten er in de volgende fasen opduiken. Simulatiesoftware en eindige 

elementenmethode zijn hierbij onmisbare instrumenten. Geert Bekaert, docent op Campus 

Brugge, organiseerde er op 12 september 2019 een druk bijgewoonde studiedag over. 

 Geert Bekaert maakt op Campus Brugge deel uit van 
het de departement Werktuigkunde en behoort tevens 
tot de onderzoeksgroep Mechatronica (de M-groep), 

die bedrijvig is op het vlak van machine design, mechanische 
structuren, elektrische en elektronische systemen en embedded 
software. Geert is evenwel bovenal een door de wol geverfde 
lesgever. Doorheen zijn cursussen en labs – van Computational 
Fluid Dynamics, Numeriek Modelleren, Dynamica en Sterkteleer 
tot Laminaattheorie – loopt een rode draad: de praktijk -
gerichtheid. In elk van zijn hoorcolleges, oefenzittingen en 
practica legt Geert de link naar concrete toepassingen. Daarbij 
kan hij putten uit zijn rijke ervaring met de ingenieurspraktijk en 
zijn wijdvertakte netwerk in het bedrijfsleven, inclusief de vele 
honderden alumni die er actief zijn. Met ‘Technologie vanaf dag 
1’, een van de stok paardjes in het nieuwe curriculum, zijn Geert 
en zijn collega’s al veel langer vertrouwd. 
 
Ontwerpcyclus 
‘First time right’, is zowat Geerts lijfspreuk geworden. “Innoveren 
is niet langer een kwestie van vallen en opstaan, zoeken en tasten 
of trial and error”, vindt hij. “Daarvoor ontbreekt gewoon de tijd. 
Verkeerde keuzes tijdens het ontwerpproces leiden onvermijdelijk 
tot het overschrijden van de deadlines en tot hogere kosten. 
En hoe verder het ontwerpproces gevorderd is, hoe meer de 
kosten oplopen.” 
 
“Hoe vaak gebeurt het nog altijd dat een ontwerp in detail 
wordt uitgewerkt vooraleer de structurele berekeningen worden 
uitgevoerd? Als er dan wordt vastgesteld dat er in de beginfase 
niet altijd de juiste keuzes zijn gemaakt, dan beginnen de problemen. 
Wat ik nu zeg, dat geldt niet alleen voor het ontwerpen van een 
massaproduct, maar eveneens voor één stuk series”. 
 
Proactief 
Volgens Geert hebben de simulatietools inmiddels hun waarde 
ruimschoots bewezen. “Waar simulaties eerst werden ingezet als 
een tool om problemen op te lossen, zijn ze vandaag uitgegroeid 
tot een tool die het hele designproces kan sturen. 

De trial and error methode maakt op die manier plaats voor 
ontwerpen die onmiddellijk beantwoorden aan de eisen en 
verwachtingen van de klant. De inzet van nieuwe technologieën 
zoals de automatisering van de workflow, het gebruik van nieuwe 
zoekfuncties en een betere voorstelling van de resultaten 
versnellen niet alleen het ontwerpproces, maar bevorderen ook 
de tevredenheid van de klant”. 
 
Consultant 
Tijdens de studiedag op Campus Brugge deden zes gast sprekers 
hun verhaal: onderzoekers, docenten en alumni. Zeno Poupeye, 
doctoraatsstudent, sprak over eindige elementen modeling en 
industriële toepassingen voor lijmverbindingen. Christophe 
Vandevelde, werkzaam bij Siemens PLC Software, had het over 
‘Innoveren door te simuleren’. Een andere doctorandus, Wim Six, 
demonstreerde hoe je de sterkte van een 2K-spuitgegoten wiel 
kunt simuleren. En twee alumni, Lucas Rootsaert, consultant bij 
het Zwitserse bedrijf AXPO Power en Adriaan Vandenbrande van 
LM Windpower in Denemarken onderhielden het publiek over 
resp. het inzetten van simulatietechnieken in de nucleaire sector 
en het ontwerpen van windturbinewieken. 
 
Naast zijn drukke onderwijsopdracht voert Geert nog geregeld 
consultancy opdrachten uit voor bedrijven, maar ook voor KMO’s 
die niet altijd over de resources beschikken om te investeren in 
de eindige elementen methode. Verder is hij de steun en 
toeverlaat van menige doctoraatstudent in zijn technologiecluster 
of onderzoeksgroep. Het houdt hem naar eigen zeggen alert 
voor de nieuwste ontwikkelingen in zowel het onderzoek als in 
de bedrijfspraktijk. Wie er ongetwijfeld ook wel bij vaart, dat zijn 
de studenten op Campus Brugge. Op hen is dan weer een ander 
spreekwoord van toepassing: ‘Goed begonnen is half gewonnen’. 
 

Yves Persoons
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Geert Bekaert



Ingenieur, docent Bouwkunde, departementshoofd, 

geschied schrijver en straks stadsgids van Gent. Prof. em. 

Luc Vanhooymissen is niet voor één gat te vangen, laat staan 

voor één of meer professionele rollen. Hij doorzwom menige 

woelige waters, worstelde zich door evenveel decreten en 

leidde ‘zijn’ opleidingen industrieel ingenieur van de KaHo 

Sint-Lieven met zachte doch vastberaden hand behouden in 

de Leuvense Alma Mater. Een portret van de man die 40 jaar 

geschiedenis heeft mee-gemaakt. En nu met vreugde en trots 

in spraak en schrift reflecteert op het verleden en de campus 

van heden. 

“‘Gij zijt niet meer gelijk weleer’, schreef 
Karel Lodewijk Ledeganck in 1846 over 
Gent in zijn ‘Drie Zustersteden’. Waar de 
dichter vol weemoed mijmert over de 

vergane glans en glorie van zijn stad, 
spreekt en schrijft prof. Luc Vanhooymissen 
vol lof en hoop over zijn campus van 
vandaag en morgen. 

Hem sterkt de overtuiging dat alles wat 
de Technologiecampus Gent gemaakt 
heeft tot wat hij is en tot wat hij worden 
zal, al in de kiem aanwezig was toen tien 
jaar na Ledegancks ‘Vaderlandsche 
trilogie’ het Institut Saint-Liévin werd 
gesticht, genoemd naar de patroonheilige 
van de stad. 
 
Geen wonder dus dat Luc en de coauteurs 
hun boek laten starten in het rijke 
industriële verleden van Gent. “Het was 
de tijd van de gebroeders De Smet”, 
vertelt Luc. “Zij zorgden ervoor dat in de 
jaren 1870 in de moerassige buurt de 
katoenfabriek La Louisiane een begrip 
werd. Ze creëerden jobs in de Rabotwijk, 
lieten straten aanleggen en bouwden 
arbeidershuisjes gegroepeerd in beluiken. 
De geschiedenis van de Hogere Technische 
School Sint-Lieven, een van de moeder -

LUC VANHOOYMISSEN: 
DE CHRONIQUEUR VAN DE CAMPUS

DOCENT IN DE KIJKER

24

Prof. em. Luc Vanhooymissen



25CONNECTING

scholen van de KIH-Oost-Vlaanderen, 
maakt duidelijk dat de sterke reputatie 
 die onze campus geniet op het vlak van 
onderzoek en samenwerking met de 
industrie niet uit de lucht is komen vallen. 
Het begon eigenlijk toen de priesters-
superieuren in 1896 de eerste proef- 
 brouwerij van België oprichtten. In hun labs 
deden ze actief aan onderzoek om het 
brouwproces te optimaliseren. Ze voerden 
opdrachten uit voor brouwerijen en 
later ook voor voedings- en chemische 
bedrijven. Bij al die activiteiten werden van 
meet af aan ook studenten ingeschakeld. 
De fundamenten van wat heden ten dage 
‘onderzoeksgebaseerd onderwijs’ heet 
of ‘werkplekleren’, werden meer dan 
100 jaar geleden aan het toenmalige HTI 
Sint-Lieven gelegd”. 
 
Wapenfeit 
Toen Luc 41 jaar geleden als docent aan 
de slag ging, liep het al op de eerste dag 
fout. De les Sterkteleer viel in het water 
omdat het klaslokaal onvindbaar was. 
“Waar zich nu de campus bevindt, stond 
destijds een leegstaand fabrieksgebouw 
met vervallen industriële ruimtes”, legt Luc 
uit. “Een kat kon er haar jongen niet 
terugvinden. Gaandeweg werd de site 
omgetoverd tot de moderne, hoog -
technologische campus die we vandaag 
kennen”. Als belangrijk wapenfeit uit zijn 
carrière als docent Bouwkunde citeert Luc 
het schrijven en publiceren van het boek 
‘Gewapend beton’ dat uitgroeide tot een 
klassieker in de bouwsector. 
 
Naarmate de jaren vorderden bleef Lucs 
inzet ook niet onopgemerkt bij het hoge -
schoolbestuur. In die mate dat hij almaar 
meer betrokken geraakte bij het beleid en 
in 2003 promoveerde tot departements -
hoofd. Die functie zou hij bekleden tot in 
2013 de hogeschool ophield te bestaan 
en opging in de nieuwe Faculteit Industriële 
Ingenieurs weten schappen van KU Leuven. 

Lucs ambtstermijn viel samen met wat een 
historisch decennium voor de campus 
zou worden. “Het regende in die periode 
decreten”, herinnert hij zich nog levendig. 
“Hogeschooldecreet, structuurdecreet, 
flexibiliseringsdecreet, financierings decreet 
en als kers op de taart het integratie -
decreet. Ze effenden het pad voor wat 
toen de ‘inkanteling’ of – nog erger – de 
‘indaling’ in de universiteit werd genoemd”. 
 
Dankbaar 
Een cruciale periode was 2003 toen de 
hogescholen verplicht werden zich te 
associëren met een universiteit ‘naar 
keuze’. “KaHo Sint-Lieven trok resoluut 
de kaart van de KU Leuven ”, vervolgt 
Luc. “De Leuvense universiteit bood de 
garantie dat het eigen opleidingsprofiel 
en de regionale verankering van de 
opleidingen behouden zouden blijven. 
Daar kwam nog bij dat de geïntegreerde 
industrieel ingenieurs een eigen stek 
zouden krijgen in een aparte faculteit. 
Daarmee hebben we uiteindelijk iedereen 
over de streep kunnen trekken. We zijn 
er de associatievoorzitter prof. André 
Oosterlinck (nota bene een alumnus van 
deze campus) en toenmalig vicerector 
prof. Karen Maex eeuwig dankbaar voor”. 
 
Als doorgewinterde veteraan weet Luc 
uiteraard als geen ander dat met de 
integratie de kous niet af is. Hij citeert in 
dat verband graag algemeen beheerder 
Koenraad Debackere. Die maakte de 
volgende vergelijking: “De integratie kun 
je vergelijken met een baby. Die is nu 
geboren en moet de volgende decennia 
volwassen worden. Dit proces is al even 
moeilijk als de geboorte zelf en de aanloop 
ernaar”. 
 
Tweevoudig 
“De uitdagingen waarvoor wij toen 
stonden – en overigens nog altijd staan – 
zijn tweevoudig”, meent Luc. 

“Enerzijds moeten we ons blijven bewijzen 
in de veeleisende academische wereld 
van Europa’s meest innovatieve universiteit. 
Anderzijds bevinden we ons op het thuis -
front als vooruitgeschoven bastion van de 
KU Leuven in een hyper concurrentiële 
omgeving. Daar speelde – zeker in de 
beginperiode – de naambekendheid ons 
parten. KIHO en KaHo Sint-Lieven, dat 
waren wijdverspreide en alom gekende 
merknamen. Die waren plots verdwenen, 
dus moesten we ons in eigen stad en 
regio opnieuw en met een andere naam 
op de kaart zetten. Aan onze kwaliteit kon 
het zeker niet liggen: bij de visitatie en 
accreditatie behaalden onze opleidingen 
telkens veruit de beste resultaten. 
Maar het volstaat niet om intrinsiek goed 
te zijn. Het publiek moet dat ook weten. 
En daarvoor moet het je eerst kennen. 
Op dat punt is hier in Gent en omstreken 
nog behoorlijk wat werk aan de winkel. 
Maar de vooruitzichten zijn gunstig. 
Dit academiejaar steeg het aantal nieuwe 
inschrijvingen met 10%. Het bewijst dat 
we niet alleen standhouden, maar onze 
positie in de vuurlinie nog versterken”. 
 
Besluiten doen we waar we begonnen. 
Met Karel Lodewijk Ledeganck. Mocht 
de ‘veldmaarschalk van de Vlaamse 
Beweging’ na 175 jaar opnieuw door Gent 
wandelen – met prof. Vanhooymissen als 
professionele gids – en in de Gebroeders 
De Smetstraat langs de Technologie -
campus Gent kuieren, dan is het niet 
onwaarschijnlijk dat dit hem zou inspireren 
tot de volgende verzen: ‘Gij zijt inderdaad 
niet meer gelijk weleer. Nu doet en kunt 
ge zoveel meer. Daarom, campus in Gent, 
weet in ’t end dat ge een geschiedenis vol 
glans en glorie kent. En dat ge in de 
faculteit en d’ universiteit een schat aan 
potentieel bevat”. 
 

Yves Persoons



Campus Geel bevestigt andermaal zijn prominente plaats in de Kempische 

‘Insect Valley’. Dit jaar ging er een nieuw, ambitieus onderzoeksproject van start: 

Entobiota. Onderzoekers van Lab4Food (projectcoördinator), de Universiteit 

Antwerpen, Thomas More Kempen en het expertisecentrum Inagro willen 

achterhalen of en in welke mate de larven van de zwarte soldatenvlieg zich ook 

verdienstelijk kunnen maken bij het sorteren van afval. De professoren Leen Van 

Campenhout en Mik Van Der Borght van Lab4Food geven tekst en uitleg. 

 De larven van de zwarte soldatenvlieg (Hermetia 
illucens voor de insiders) worden nu al wereld -
wijd op industriële schaal gekweekt”, vertelt 

prof. Van Campenhout. “Ze worden gebruikt als 
voederingrediënt voor aquacultuur of als leverancier van 
eiwitten en biogebaseerde chemicaliën. Aan toepassingen 
is er zeker geen gebrek, maar vreemd genoeg is er 
nog maar weinig onderzoek ten gronde over verricht. 
Zo zou het best kunnen dat deze larven meer potentieel 
in zich hebben dan tot nog toe aangenomen werd. 
Met het nieuwe onderzoeksproject willen we daar meer 
duidelijkheid over scheppen”. 
 
Sorteren of verteren 
Eén van die nog niet geëxploreerde toepassings -
mogelijkheden is de afvalverwerking. “Larven van de 
soldatenvlieg zijn veelvraten en bijzonder verlekkerd op 
voedselresten”, legt prof. Van der Borght uit. “Zoals 
bekend, komt veel voorverpakt voedsel in de afval -
container van supermarkten terecht. Dit afval resulteert 
in twee afvalstromen: één ervan bestaat uit verpakkings -
materiaal dat nog etensresten bevat, de andere fractie 
uit voedselresten waar nog plasticdeeltjes in zitten. 
Beide soorten afval gaan we aan de larven serveren. 
Consumeren ze enkel de voedselresten en laten ze het 
plastic links liggen, dan weten we dat de larven niet 
gecontamineerd zijn en dus chemisch veilig om als 
ingrediënt voor veevoeder te dienen. Het wordt pas 
echt interessant als de larven niet kieskeurig zijn en de 
plasticdeeltjes mee naar binnen werken. Wat gebeurt 
er dan mee in hun metabolisme? Als blijkt dat de larven 
over micro-organismen beschikken om het plastic te 
metaboliseren, d.w.z. de polymeerketens af te breken, 
dan openen zich nieuwe perspectieven. De molecule die 
daartoe in staat is, zou weleens nuttig kunnen zijn voor 
de ontwikkeling van strategieën om plastics te verwerken”. 

Andere toepassingen 
Prof. Van Campenhout ziet nog meer topics die mee 
in het project onderzocht zullen worden. “We weten 
bijvoorbeeld dat de larven over een uniek immuun -
systeem beschikken waardoor zij alle voedingsrestanten 
of -substraten in welke staat van ontbinding ook 
moeiteloos kunnen verwerken. We gaan dus kijken hoe 
de larven reageren op bacteriën die ziektes veroorzaken 
bij de mens. Krijgen de larven die pathogenen klein, 
dan kan de farmaceutische industrie er ongetwijfeld 
interessante dingen mee doen”. 
 
Verder bestuderen de onderzoekers nog in welke mate 
de micro-organismen in de larven kunnen bijdragen tot 
een betere groei en veiligheid ervan. Nu ondervinden 
kwekers soms problemen met het bewaren van grote 
hoeveelheden substraten alvorens ze die aan de larven 
kunnen voederen. Wellicht kan ook dat probleem 
verholpen worden met micro-organismen door het 
substraat te laten vergisten. Fermentatie van het substraat 
zou dan kunnen resulteren in een interessantere samen -
stelling van de larven en bijgevolg tot een grotere 
economische waarde. Niet onbelangrijk in dat verband 
is dat het onderzoeksproject begeleid wordt door een 
gebruikersgroep van bedrijven om over de industriële 
relevantie te waken. 
 
Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) 
kende 2,06 miljoen euro toe aan het Entobiota-project, 
goed voor vier jaar speurwerk door drie doctorandi op 
Campus Geel. 
 

Yves Persoons 
 
 https://iiw.kuleuven.be/onderzoek/Lab4Food 
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prof. Mik Van Der Borght en 
prof. Leen Van Campenhout



EDUCATING FOR 
A SUSTAINABLE 
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“The Science & Technology Group of KU Leuven is involved 

in an ambitious project to launch a three-year bachelor’s 

programme in Science, Technology, Engineering and 

Mathematics (STEM) at the University of Aruba.  

 This is an initiative of the Aruban 
govern ment that is part of the 11th 
EDF-OCT Programme of the EU. 

Professors and researchers of KU Leuven 
will guarantee the capacity building in 
Aruba that is needed to develop a 
research-based education programme. 
At the Faculty of Engineering Technology, 
seven academics have committed 
themselves to give substance to the 
curriculum and also to supervise four PhD 
students. We spoke with Prof. Jo van 
Caneghem and Prof. Maarten Vanierschot 
of Group T Leuven Campus. 
 
Sun-drenched pearl of the Caribbean. 
Tropical, hospitable, vibrant with exotic 
beaches and culinary delights. The travel 
agencies are making use of superlatives 
to promote an island of barely 180 km² 
with 115,000 inhabitants. No matter how 
small and paradisiacal this distant part of 
the Kingdom of the Netherlands may be, 
Aruba does not escape the global 
challenges of our time. Sustainability is 
one of them. “Small islands such as Aruba 
are very vulnerable in this respect”, explains 
Prof. Vanierschot. “Not only because they 
are particularly sensitive to ecological and 
economic shocks, but also because they 
lack the human resources and expertise 
to tackle such complex problems.” 
 
“Waste is a telling example of this”, 
continues Prof. Van Caneghem. “Every 
year, the island attracts more than 1 million 
tourists. They leave tons of waste behind. 
The immense cruise ships that moor in 
Aruba do exactly the same thing. At the 
moment, everything ends up in the so 
called ‘Parkietenbos’ (Parakeet Forest), 
a euphemism for a gigantic landfill that is 
literally and figuratively reaching its limits. 

But it does not stop there. Since the island 
does not have any fresh water resources, 
drinking water has to be produced in a fuel 
powered osmosis plant, which makes the 
island completely dependent on fossil fuel. 
It is in this context that the SISSTEMS project 
came into being and started recently”. 
 
Four faculties 
SISSTEMS stands for ‘Sustainable Island 
Solutions through Science, Technology, 
Engineering and Mathematics’. Initiators 
at KU Leuven are among others Honorary 
Vice-Rector Prof. Georges Gielen and 
the Honorary Dean of the Faculty of 
Bioscience Engineering Prof. Nadine 
Buys. Four out of five faculties that are 
part of the Science & Technology Group 
are involved in the project. For the Faculty 
of Engineering Technology these are 
professors Jo Van Caneghem, Maarten 
Vanierschot, Wim Van Petegem, Bart Van 
Rumste, Wim Dewulf, Gorik De Samblanx 
and Koen Eneman. 
 
“Our task is twofold”, says Prof. 
Vanierschot. “On the one hand we 
support the local lecturers in their work 
with course material, exercises and 
laboratory experiments. Each of us 
teaches also on site or online and 
provides labs. On the other hand, most of 
us are promoter of a doctoral student. 
These PhD students are all teachers of the 
new bachelor’s programme. The intention 
is that they will come to Leuven every year 
for two or three months to attend the 
courses at the Doctoral School and 
acquire research experience”. 
 
Two components 
Prof. Van Caneghem gives an explanation 
of the new bachelor’s programme. 

“The curriculum covers three years 
(180 credits) and consists of two 
components: a common component and 
a specialization component. The common 
part includes a general foundation in STEM 
fields (60 credits) and five modules on 
sustain ability and small island developing 
states (30 credits). From the second 
semester of the second year onwards, 
students specialize in either Bio-environ -
mental Engineering, Informatics and Data 
Science or Technology & Engineering 
(90 credits). Each year of the programme 
contains a practical experience – integrative 
projects and a thesis – that ensures the 
application of the students’ knowledge”. 
 
“As to the target group, the new bachelor’s 
programme does not only focus on 
students from a scientific or technical 
education background. Also students with 
other backgrounds are welcome. For them, 
a foundation year in STEM or a remedial 
summer school is organized”. 
 
Cooperation 
In September 2019, the first 13 students 
started in the first bachelor’s year. “We will 
continue to support and coach their 
teachers throughout the entire three-year 
programme”, says Prof Vanierschot. 
“After that, the programme should be 
able to stand on its own two feet so that 
the bachelors can easily move on to 
the multidisciplinary Master’s programme 
in Sustainable Island Solutions that is 
currently under construction. In any case, 
we hope that we can lay the foundations 
for a sustainable cooperation in the 
longer term”. 
 

Yves Persoons 
 
 www.ua.aw/sisstem/ 
 
This project is funded by the European Union. 
The contents of this article are the sole 
responsibility of KU Leuven. 

prof. Jo Van Caneghem and prof. Maarten Vanierschot
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In June 2019, the Erasmus+ Joint Project ‘Higher Engineering 

Training for Environmentally Sustainable Industrial Develop-

ment’ (HETES) has been selected as a ‘success story’ by 

the Directorate-General for Education, Youth, Sport & Culture 

of the European Commission. Project coordinators Philippe 

Saey and Geert De Lepeleer of Ghent Technology Campus 

proudly look back on their achievement. 

 Like most countries of the former 
Soviet Union, Ukraine carries a heavy 
burden from the past”, Philippe Saey 

explains. “An outdated heavy industry, 
pollution of soil, water and air and a higher 
education system that is not adapted to 
current and future challenges. On its own, 
no country in the world can cope with all 
these problems. A globalized economy 
and environmental and climate issues 
require international cross-European 
cooperation. For Ukraine, this implies a 
complete industrial trans formation to 
ensure a sustainable future. Therefore, 
the country needs an adjusted higher 
education system that trains engineers 
and scientists equipped with the 
necessary knowledge and skills to 
respond effectively to these challenges”. 
 
Four objectives 
“This immediately brings us to the essence 
of our project”, Philippe Saey continues. 
“The development of a country like 
Ukraine stands or falls with high-quality 
higher education. The purpose of our 
project was to improve the relevance of 
engineering education toward challenges 
of current and future industrial 
transformations aimed at sustainable 
development and climate stabilization. 
More specifically, we focused on four 
objectives. First, we wanted to develop a 
training course covering environmentally 
sustainable sectors such as Mining, 
Metallurgy, Energy, Machine Construction 

and Mechatronics. A second objective 
was the integration of multidisciplinary 
environmental issues into the existing 
engineering curricula. Further, we envis -
aged the installation of an Interfaculty 
Sustainable Development Centre in five 
engineering faculties. And – last but not 
least – we wanted to create a platform 
for networking between academia, 
research, industry and the local and 
national authorities toward the needs of 
a sustainable society”. 

Consortium 
In order to achieve these ambitious goals, 
the coordinators of Ghent Technology 
Campus established a European 
consortium consisting of five Ukrainian 
universities spread over the country, 
the Ukraine Ministry of Education and 
five universities from Belgium, Spain, 
Sweden and the UK. The business world 
was represented with Volvo Cars as the 
most important industrial partner. 

“On paper everything was fine, but in 
practice it did not go that smoothly”, Geert 
De Lepeleer continues. “Barely one month 
after the kick-off meeting, the Crimea was 
annexed by Russia and pro-Russian 
rebels occupied a part of East Ukraine. 
Because of the conflict, the Sevastopol 
National Technical University had to drop 
out early. The Donesk National Technical 
University could start only after the 
campus had been evacuated to a safer 
place. In addition, due to a shortage of 
gas and the sharp rise of the energy 
prices, universities had to close their 
doors from December 2014 to the end of 
February 2015”. 
 
Deliverables 
In spite of these obstacles, the coordinators 
have wonderfully succeeded in achieving 
the objectives. 

A SUCCESS STORY 
IN UKRAINE

“The development of 
a country like Ukraine 

stands or falls with 
high-quality higher 

education.”
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Philippe Saey lists the results: “The training 
course ‘Environmentally Sustainable 
Industrial Development was completed 
on time and has already been taught to 
450 MSc and 120 PhD students. In each 
of the five universities, the curriculum was 
adapted to include environmental topics 
in six disciplines. More than 150 staff 
members were able to familiarize them -
selves with educational innovation and 
university governance on sustainability. 
In addition, an Interfaculty Sustainable 
Development Centre was set up at four 
universities to stimulate and support 
multidisciplinary education and research. 
Finally, the distance learning system was 
perfected and a lifelong learning programme 
on Environmentally Sustainable Industrial 
Development was set up. For Ukrainian 
companies, there are case studies 
and best practices from the EU on 
sustainability issues”. 

Actually, the list of deliverables is much 
longer and includes study visits, work -
shops, conferences, a website and more 
than 30 papers. The eye-catchers are 
the monography ‘Sustainable Development 
of Steel Industry’ and the textbook 
‘Environmentally Sustainable Industrial 
Development’, both published by the 
National Metallurgical Academy of Ukraine. 
 
Smart Industry 
For those who do not yet realise what a 
‘success story’ means or stands for, there 
is still the ‘official’ definition: ‘Success 
stories are finalised projects that have 
distinguished themselves by their impact, 
contribution to policy-making, innovative 
results and/or creative approach and can 
be a source of inspiration for others’. 
The Directorate-General for Education, 
Youth, Sport and Culture of the European 
Commission motivated its decision 

regarding the HETES-project as follows: 
“The selection of your project as a 
success story was made on the basis of 
rigorous criteria regarding its quality, 
relevance and results”. 
 
Philippe Saey and Geert De Lepeleer do 
not need anything else to continue on the 
chosen path. They are currently preparing 
a new project in collaboration with 
industrial partners on Industry 4.0, smart 
factories and the fusion of digitalization 
with traditional industrial processes. 
We have every reason to believe that 
another success story is being made. 
 

Yves Persoons 
 
 www.hetes.com.ua 
 
With the support of the Erasmus+ Programme of 
the European Union. 
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 Ghent Technology Campus has a long tradition in 
Erasmus Mundus European master programmes. From 
September 2020 onwards, students can take a brand 

new programme that leads to an Erasmus Mundus Msc degree 
in Imaging And Light In Extended Reality. 
 
The Faculty of Engineering Technology has joined forces with the 
University of Eastern Finland, the French Université Saint-Etienne 
and the Toyohashi University of Technology in Japan to set up 
an international study programme with a focus on the future 
technologies in photonics, imaging and lighting. The IMLEX 
master offers courses to the cutting edge of new technologies in 
these fields. 
The IMLEX programme did not appear unexpectedly. The research 

group in light and lighting technology at the Ghent Technology 
Campus, led by prof. Peter Hanselaer, has focused for more than 
20 years on research in different aspects of lighting technology. 
The research group hosts the “Groen Licht Vlaanderen vzw” and 
works together with a well-developed network of companies 
active in the sector of light, lighting and energy. 
 

By creating a curriculum linked to these research topics, Peter 
Hanselaer wants to attract excellent students and PhD researchers 
to apply the research in practice. The IMLEX study programme 
is a two-year master’s programme where students take a mobility 
track from Finland, to Ghent and Saint-Etienne and then Toyohashi, 
each for one semester. In the first semester students meet with 
all basic aspects of imaging and lighting, as well as photonics 
and optics. They continue their study in either Saint-Etienne for 
the imaging specialization or our Faculty of Engineering 
Technology for the lighting specialisation. These specialisation 
courses are elaborated in-depth in semester three in Toyohashi 
University of Technology. The “technological engineering” profile 
is guaranteed by a company internship and several cases in 
collaboration with industry.  Semester four is devoted to a master 

thesis, which can be taken at any of the partner 
institutions or selected research institutes or 
companies. 
 
The curriculum organised at KU Leuven includes 
five course modules on lighting science, lighting 
technology, lighting metrology, lighting design 
and lighting business. Because engineering 
students also need to prepare for a study period 
in Japan, a course in Japanese language and 
culture is included, as well as a course unit on 
academic writing. Here lies another innovative 
aspect of the IMLEX master’s course: not only 
the international and multidisciplinary approach 
is typical, the semester on lighting is also 
an “inter-faculty semester”. The Faculty of 
Architecture is collaborating with the research 
group in lighting to cover the aspects of lighting 
design in the study programme. Prof. Bruno 
Depré will teach the course on lighting design. 
 
IMLEX responds to a realistic demand from 
industry, as is proven by the large number of 
associate members, most of them companies 
(e.g. Trilux, Etap, Engie…). The graduates of this 

study programme will contribute to the next industrial revolution 
of Industry 4.0, where augmented reality will play a dominant 
role. The massive interest in this field is demonstrated in the first 
application round for the academic year 2020-2021: 116 candidates 
have submitted an application to date.  

 
Hilde Lauwereys 

 www.imlex.org With the support of the European Union.
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NEW ON GHENT TECHNOLOGY CAMPUS: 
ERASMUS MUNDUS MASTER IN IMAGING 
AND LIGHT EXTENDED REALITY



On 9th January 2020, a Cooperative Education Programme in Bachelor of Engineering 

Technology was launched in Vellore (India). It opens the door for Indian bachelor students 

to continue their studies at Group T Leuven Campus after two years of study at their home 

university and to obtain a bachelor’s degree from KU Leuven. The first batch of students 

is expected in the fall of 2020. 

 The new cooperative programme is preceded by a history 
that begins with the visit of a delegation from the former 
University College Group T to Vellore Institute of Technology 

(VIT) in 2012. After the integration of Group T’s engineering 
programme in KU Leuven and a visit by Rector Luc Sels to India, 
the cooperation took concrete form that led to the signing of a 
Memorandum of Understanding in Leuven in April 2019. 
 
N° 1 in Innovation 
VIT is a young private university with four campuses in Vellore 
(Tamil Nadu), Chennai, Bhopal and Amravati (Andhra Pradesh). 
At these campuses, more than 25,000 students are enrolled in 
52 under graduate programmes, 32 postgraduate, 11 integrated 
MS courses and 4 research & industrial programmes in 
Engineering, Technology, Applied Sciences and Management. 

VIT was among the first universities in India to implement the 
Fully Flexible Credit System (FFCS), which gives the students the 
flexibility to make their own timetables by choosing the subjects 
and the faculties under whose guidance they want to study. 
Recently, VIT received the honorary title ‘N° 1 Indian Private 
Institution of Innovation’ and was recognised as an ‘Institution of 
Eminence’ by the Indian government. With over 300 International 
Cooperation Agreements, VIT’s range of action covers the entire 
world. 
 
Academic records 
The agreement signed by Prof. Govindasamy Viswanathan, 
founder and Chancellor of VIT, Prof. Gerard Govers, Vice-Rector 
of KU Leuven and Prof. Bert Lauwers, Dean of the Faculty of 
Engineering Technology may be summarised as follows: students 
enrolled in the B.Tech-Mechanical Engineering Programme at VIT 
can be nominated to enrol in the Bachelor of Science in Engineering 
Technology, speciali sation Electro mechanical Engineering at 
KU Leuven. Each nominated student has successfully completed 
two years full-time study at VIT and needs to present good to 
excellent academic records and meet all admissions requirements 
of KU Leuven, including language proficiency. After completion 
of the 2nd and 3rd year of the under graduate programme at 
Group T Leuven Campus, the students receive a Bachelor’s 
degree from KU Leuven and are automatically admitted to an 
English-language master programme in a relevant major offered 
by the Faculty of Engineering Technology. 
 

Yves Persoons
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COOPERATIVE EDUCATION PROGRAMME
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Prof.Govindasamg Viswanathan, Chancellor of Vellore Institute of 
Technology, Prof. Gerard Govers, Vice-Rector of KU Leuven and 
Prof. Bert Lauwers, Dean of the Faculty of Engineering Technology, 
signed the agreement



Vlaanderens grootste wetenschaps -

evenement op zondag 24 november 2019 

was ook een voltreffer op de campussen 

Gent, Geel, De Nayer en Diepenbeek. 

Samen kregen ze ruim 4000 bezoekers over 

de vloer voor een mix van proeven, demo’s, 

workshops en expo’s. 

 Campus Geel alleen al verwelkomde meer dan 1200 gasten. 
Van wetenschapsfanaten tot toevallige passanten, voor 
ieder was er wat wils. Het recent geopende technologie -

centrum cocoon2440 voegde nog eens 550 bezoekers toe aan 
de deelnemerslijst en bewees zich andermaal als een publieks -
trekker. 

Op Campus De Nayer was het op sommige momenten over de 
koppen lopen. Meer dan 1450 bezoekers verdrongen zich voor 
een spelletje ‘blad, steen, schaar’ tegen een intelligent 
computersysteem, het testen van een zelfgemaakte constructie 
op een aardbevingssimulator of het breken van de code van 
Mastermind. Je kon ook lasser worden voor één dag, bruisballen 
maken of een gepersonaliseerde theelichthouder printen in 3D. 
 
Op Campus Diepenbeek pakte de onderzoeksgroep ACRO uit 
met zijn robots die voor de gelegenheid barkeeper speelden. 
Ook de 3D-bril had veel bekijks. Bij de Cel Kunststoffen kon je 
zien hoe de Robomould machine kunststof producten maakt 
zoals chocoladefiguren. Met een metascoop herkende je de 
samenstelling van metaal door het licht uit atomen. Liefhebbers 
van gadgets konden een sleutel laten verkoperen. 
 
Cargofiets 
Op de Technologiecampus Gent zetten de onderzoeks groepen 
Elektromechanica de deuren open. In een virtuele wereld kon je 
dansen met een robot, een zeppelin besturen, het noorderlicht 
bewonderen, avatars tegen het lijf lopen of een bezoek brengen 
aan de wereldzadenbank in Spitsbergen. 
 
De blikvanger in Gent was de elektrische cargofiets, ontwikkeld 
door een doctoraatsstudent. Deze fiets beschikt over een 
laadplatform waarmee je goederen tot 120 kg kunt vervoeren. 
De ideale oplossing voor professionele koeriersbedrijven die 
inmiddels amper of zelfs niet meer in de stadskern kunnen 
leveren. Verschillende bedrijven toonden al belangstelling voor 
de fiets en Mobile Technics staat klaar om het Gentse patent in 
productie te brengen. 
 
De Technologiecampus Gent was ook prominent aanwezig op 
het ‘Woow’ Wetenschapsfestival in de stad met de workshops 
‘Maak je eigen mini-hydraulische arm’ en ‘Maak je eerste IoT-
app voor je smartphone’, die lang vooraf volzet waren. Op de 
campus zelf kon je nog een bezoek brengen aan het Lab voor 
Toegepaste Mechanica en het Lab Experimentele Mechanica, 
waar innovatief onderzoek gebeurt op het vlak van product -
ontwikkeling en materiaaltechnologie. 
 

Yves Persoons 

WETENSCHAPSCOMMUNICATIE

HOOGDAGEN VAN DE WETENSCHAP

34



Voor het eerst sinds de start van de tour door Vlaanderen 

hield het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en 

technologie halt op een universiteitscampus. Van 3 tot 

7 februari 2020 ontving Campus Groep T in Leuven meer dan 

2000 leerlingen uit twintig basisscholen voor een wervelende 

wetenschapsshow. Ester Blockx, Marketing & Sales Director 

van Technopolis, doet het verhaal. 

 Het doel van Technopolis on Tour 
bestaat erin om zoveel mogelijk 
leerlingen warm te maken voor 

wetenschap en technologie. Omdat niet 
elke school in Vlaanderen in staat is de 
uitstap naar Mechelen te maken, gaan we 
zelf de boer op met onze shows. We zijn 
dan ook heel tevreden dat KU Leuven als 
eerste universiteit mee in het project stapt. 
De Faculteit Industriële Ingenieurs -
wetenschappen heeft al bevestigd dat na 
de primeur in Leuven volgend jaar ook de 
andere campussen verspreid over 
Vlaanderen meedoen”. 
 
Technopolis on Tour heeft voor het jonge 
volkje drie STEM-shows in petto met als 
thema’s lucht, gassen en druk. Ze zijn op 
maat gemaakt voor kleuters, leerlingen 
van het eerste tot het derde studiejaar en 
leerlingen van de leerjaren 4 tot 6 en 
sluiten nauw aan bij de eindtermen van de 
basisschool. Voor de activiteiten op locatie 
kan Technopolis een beroep doen op een 
team van gedreven animatoren. “Geen 
clowns of goochelaars, maar wel goed 
getrainde en door de wol geverfde 
edutainers met een wetenschaps -
knobbel”, aldus Ester Blockx. 
 
Oude bekenden, nieuwe plannen 
De samenwerking tussen Technopolis en 
Campus Groep T dateert al van voor de 
integratie van de ingenieursopleiding in de 
universiteit. Ester Blockx verwijst in dit 
verband naar de Vlaamse Wetenschaps -
week, het Wetenschapsfeest en de Dag 
van de Wetenschap. 

De ‘Techniekclubs voor meisjes’ tien jaar 
geleden waren telkens een schot in de roos. 
“In 2020 alleen al wordt samen gewerkt in 
het kader van de STEM-universiteit 
(14-18 maart), de finaledagen van de 
Vlaamse Junior Olympiade (25 maart) en 
de finaledag van de Solar Olympics voor 
scholenteams van het Agoria Solar Team 
op 6 mei”. 
 
Voor de editie 2021 kan Technopolis on 
Tour in elke Vlaamse provincie terecht op 
een campus van de Faculteit Industriële 
Ingenieurswetenschappen. 

“Nieuw is dat we volgend jaar ons aanbod 
uitbreiden tot de leerlingen van het 
secundair onderwijs, zeg maar de ‘hot 
prospects’ van elke ingenieursfaculteit”, 
merkt Ester Blockx op. “Uit het publiek 
dat wij vandaag edutainen komen de 
wetenschappers en ingenieurs van 
morgen”. 

 
Yves Persoons

FACULTEIT OPENT DEUREN 
VOOR TECHNOPOLIS ON TOUR

WETENSCHAPSCOMMUNICATIE

“
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Innovatieve projecten realiseren op het raakvlak tussen 

biologie en technologie met behulp van 3D-printers. Dat is in 

een notendop de missie van het jonge Innovived team. De zes 

leden zijn allemaal studenten van het postgraduaat Innoverend 

Ondernemen voor ingenieurs. Binnen Technovation Hub 

behoren ze inmiddels tot de selecte club van paradepaardjes 

als het Agoria Solar Team en Formula Electric Belgium. 

Teamleider Joris Kenis doet het verhaal. 

 Innovived is een spin-off van het 
PRINTING2020-project van prof. Veerle 
Bloemen”, legt Joris uit. “Daarin werd 

een model uitgewerkt om ingenieurs -
studenten uit verschillende richtingen 
– Chemie en Biochemie, maar ook 
Elektromechanica en Elektronica-ICT – 
samen te brengen om bestaande 
technologieën te integreren in een nieuw 
product. Tijdens het academiejaar 2017-
2018 besloten vier studenten Chemie en 
Biochemie om ‘iets’ te doen waarbij ze elk 
hun expertise in de praktijk konden 

brengen. Daarbij kwamen ze snel uit op 
het ontwikkelen van nieuwe toepassingen 
met behulp van 3D-printers”. 
 
“Aan het concept van onze voorgangers 
hebben we eigenlijk niets fundamenteels 
veranderd”, vertelt Joris. “We blijven actief 
in het domein van de ‘life sciences’ met als 
doel een transfer van kennis en kunde te 
bewerkstelligen tussen weten schappers 
en ingenieurs enerzijds en de universiteit 
en de bedrijfswereld anderzijds. We geloven 
er sterk in dat ware innovatie uit deze hoek 

zal komen”. 
 
Duurzame 3D-prints 
Het voorbije academiejaar 
focuste het Innovived team 
op het verhogen van de 
duurzaamheid van 3D-
prints. “Dat betekent 
concreet het voorkomen 
van afval en – als dat niet 
lukt – het volledige 
hergebruik ervan”, vervolgt 
Joris. “We kozen voor een 
product dat iedereen kent 
en waaraan iedereen zich 
ergert: sigarettenpeuken. 
Per dag belanden er in 
Vlaanderen alleen al 
100.000 op straat. Wereld -
wijd spreken we van 4500 
miljard per jaar. En dan 
hebben we het nog niet 
gehad over de peuken en 
filters die in de zeeën 
terechtkomen, waar ze na 

plastic de grootste bedreiging vormen 
voor het leven in zee en uiteindelijk – via de 
voedselketen – voor onszelf. Bij Innovived 
pakken we het als volgt aan. In een eerste 
fase gaan we de ingezamelde filters 
biologisch zuiveren. Daarna behandelen 
we de restanten met een weekmaker. 
Het resultaat is een filament, dit is een 
draadvormige structuur of vezel, die 
gebruikt kan worden in 3D-printers. 
Zodoende kunnen we de sigarettenpeuk 
een nieuwe en nuttige bestemming geven”. 
 
“De voorbije maanden hebben we de 
nodige apparatuur ontwikkeld en 
gebouwd. In dit geval gaat het om een 
filament extruder. Die wordt gevoed met 
pellets in vaste vorm en levert een 
gesmolten draad onder druk af met de 
juiste diameter om gebruikt te kunnen 
worden voor 3D-printen. We hebben onze 
extruder zodanig ontworpen dat ze nog 
andere soorten van afval kan verwerken. 
Het toestel bevindt zich nu nog in 
een experimenteel stadium, maar dit 
academie jaar wordt het operationeel”. 
 
Geëngageerd 
Het Innovived team profileert zich niet 
alleen als innoverend en ondernemend, 
maar ook als sociaal bewogen en 
maatschappelijk geëngageerd. Getuige 
hiervan de STEM-activiteiten waar het 
team aan meewerkt met als doel het 
brede publiek en de kinderen in het 
bijzonder te sensibiliseren voor weten -
schap en technologie. Zo werkte het team 
in juli 2019 mee aan het Ingenieus 
Zomerkamp voor kinderen op Campus 
Groep T. Ook op de Dag van de 
Wetenschap is het team van de partij.  
 
“Passie moet je uitstralen en enthousiasme 
delen met anderen”, vindt Joris. “Zoniet, 
geraakt het spoedig opgebrand of – in 
ons geval – opgeprint in 3D”. 
 

Yves Persoons 
 
 https://www.innovived.com

3D-PRINTS MET BIOLABEL

STUDENT IN DE KIJKER

“
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Met de Agoriaprijs bekronen de technologiefederatie Agoria en Scriptie vzw jaarlijks de beste 

masterthesis over creatief-technologisch onderzoek. Nick Staut (Campus Diepenbeek) won 

deze prijs op 21 december 2019 met een scriptie waarin hij aantoonde hoe je met behulp van 

goedkope apparatuur uit de gaming wereld nauwkeuriger de stralingsdosis bij patiënten kunt 

berekenen. 

 Bij sommige operaties wordt de patiënt tijdens de 
ingreep intensief bestraald. Daar zijn risico’s aan 
verbonden, o.m. op huidbrandwonden. De bestaande 

methodes om de stralingsdosis te meten zijn ofwel onvoldoende 
nauwkeurig ofwel duur en arbeidsintensief. Met behulp van 
goedkope Microsoft Kinect-gamingcamera’s, dezelfde als bij 
een Xbox-console, ontwikkelde Nick een methode om 
preciezer én in real time de stralingsdosis te berekenen 
waaraan de patiënt blootgesteld wordt.  
 

bewees bovendien zijn talent om zijn werk overtuigend over te 
brengen, wat uiteindelijk de doorslag gaf”, aldus de wedstrijd -
jury. Die beoordeelde 77 inzendingen op hun nieuwswaarde, 
relevantie voor de technologische sector en marktpotentieel. 
 
Interventionele radiologie 
Nicks onderzoek situeert zich in het domein van de 
interventionele radiologie. Dit is een vorm van minimaal invasieve 
chirurgie waarbij medische beeldvorming wordt gebruikt bij de 
behandeling van hart- een vaataandoeningen. Door een kleine 
incisie brengt de arts een katheder in om onder begeleiding van 
röntgenbeelden de ingreep uit te voeren. Via metingen of 
berekeningen kan worden nagegaan welke stralingsdosis de 
patiënt ontvangt. “Metingen door stralingsdetectoren zijn duur 
en arbeidsintensief”, vertelt Nick. “En bij berekeningen worden 
dan weer grove benaderingen gehanteerd die geen rekening 
houden met de positie van de patiënt t.o.v. de stralingsbron”. 
 
“Om de stralingsdosis te voorspellen wordt in de radiotherapie 
gebruikt gemaakt van de zgn. Monte Carlo simulator. Op micro -
scopische schaal wordt het transport van stralingsdeeltjes in de 
patiënt gesimuleerd. Maar ook aan deze methode zijn nadelen 
verbonden. Zo moeten er heel veel deeltjes gesimuleerd worden, 
waardoor de rekentijd en -kost behoorlijk kunnen oplopen. 
In mijn onderzoek heb ik de rekentijd beduidend kunnen inkorten 
zonder te moeten inboeten aan precisie”. 
 
DoseGuard 
Nicks oplossing bestaat uit het opstellen van drie onderling 

bevatten naast een gewone kleurcamera ook een infrarood camera 
die de afstand van een object tot de camera kan bepalen. 

De DoseGuard – zo heet Nicks systeem – gebruikt de informatie 
van de camera’s en de data van het röntgentoestel om een 
wiskundig model voor de patiënt en de stralingsbron te 
genereren. Op dit model worden dan Monte Carlo-simulaties 
uitgevoerd, waardoor in een minimum van tijd de stralingsdosis 
wordt gevisualiseerd in een driedimensionale voorstelling van de 
patiënt en dus quasi onmiddellijk beschikbaar is voor de arts. 
 
Nicks DoseGuard heeft nog meer in petto. Dankzij de Monte 
Carlo-berekening kan eveneens de stralingsbelasting in 
nabijgelegen organen bepaald worden, waardoor de stralings -
effecten op langere termijn ingeschat kunnen worden. Bovendien 
bouwde Nick i.s.m. de Dienst Radiologie van Maastricht UMC+ 
een prototype dat beter scoorde dan de oplossingen die 
momenteel op de markt beschikbaar zijn. 
 
Nick realiseerde zijn masterproef bij SmART Scientific Solutions 
in Maastricht, een startup bedrijf gespecialiseerd in medische 
stralingstoepassingen. De samenwerking met de industrie 
vergroot de kans dat Nicks product eerlang de weg naar de 
markt vindt en dus perfect in het plaatje van de Agoriaprijs past. 
 

Yves Persoons 
 

‘Computer vision guided Monte Carlo dose calculations 
in interventional radiology’. 
Promotoren: prof. Frank Verhaegen en prof. 
Brigitte Reniers 

NICK STAUT WINT AGORIAPRIJS 2019

NIEUWS VAN ALUMNI

Nick Staut
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Op 21 november 2019 bekroonde de ingenieursvereniging ie-net de beste masterproeven 

van 2019. Dat er wel ‘iets’ uit de bus zou komen voor de Faculteit Industriële Ingenieurs -

wetenschappen, stond al na de eerste selectieronde vast. Twaalf van de vijftien finalisten in 

de eindronde van de industrieel ingenieurs studeerden af aan de KU Leuven. Maar dat ze ook 

alle hoofdprijzen in de wacht zouden slepen, dat is tot op heden ongezien. 

 Andrea Seldeslachts, ing. Biochemie 
van Campus Groep T, won goud 
met haar onderzoek op slakken. 

Niet op de vertrouwde huis -of tuinslak, 
maar wel op een exotische soort die enkel 
in warmere wateren voorkomt: de Conus 
slak of kegelslak. Dat weekdier beschikt 
over een harpoenachtige stekel waarmee 
het zijn prooien vangt. Daarbij wordt 
een gif geïnjecteerd dat bestaat uit 
een cocktail van biologisch actieve 
componenten, waaronder conotoxines. 
Dit zijn neurotoxines die de signaal over -
dracht tussen de zenuwcellen verstoren, 
met spierverlamming en uiteindelijk de 
dood tot gevolg. Microbiologen hebben 
inmiddels verschillende soorten van 
conotoxines ontdekt en onderzoeken nu 
de eventuele farmacotherapeutische 
mogelijkheden van de stof. Hiermee 
bevinden we ons op het terrein van 
Andrea. “De Conus slakken zijn in staat 
om neurofarmacologische toxines te 
synthetiseren die inwerken op belangrijke 
proteïnes in ons lichaam”, vertelt ze. 
“Die proteïnes spelen een cruciale rol in 
het doorgeven van signalen. Als ze slecht 
functioneren ondervind je pijn. Een ernstig 
defect kan aan de basis liggen van kanker of Alzheimer. Het komt 
er dus op neer om deze proteïnes normaal te reguleren”. 
 
De grote verdienste van Andrea’s onderzoek is dat zij de toxines 
heeft kunnen optimaliseren tot selectieve moleculen met een 
uitstekende regulariserende werking op de proteïne. Dit opent 
farmacotechnologische perspectieven voor de ontwikkeling van 
een nieuwe generatie van geneesmiddelen en pijnstillers.

Numeriek model 
Gunnar Ryde, ing. Elektro -
mechanica van Campus Brugge, 
werd bekroond met de tweede 
prijs. Hij onderzocht bij 
ArcelorMittal in Gent hoe het 
warmteverlies van het staal tussen 
de continugieterij en de warm -
walserij ingeperkt kan worden. 
“In die tussentijd koelen de 
gloeiende plakken van zo’n 900°C 
met gemiddeld 500° af, wat 
overeenkomt met een thermisch 
verlies van 1500 kWh per plak of 
het energieverbruik van ruim 
35.000 gezinnen per jaar”, legt 
Gunnar uit. “Er is wel een logistiek 
model in gebruik dat ervoor moet 
zorgen dat de temperatuur van de 
plakken zo hoog mogelijk blijft, 
maar daarbij wordt geen rekening 
gehouden met randvoorwaarden 
zoals de temperatuurverschillen 
binnen de plakken, de weers -
omstandigheden, de manier van 
stapelen, enz.”. 
 
Gunnar dankt zijn tweede plaats 

aan de ontwikkeling van een numeriek model dat wel degelijk 
rekening houdt met variabele randvoorwaarden. Via experimenteel 
onderzoek toonde hij aan dat zijn rekenmodel overeenkomt met 
de reële waarden. Als het wordt geïmplementeerd, zal de 
gemiddelde temperatuur van de plakken beduidend minder snel 
afnemen.  Per graadverschil levert dat een daling van 30gr 
CO2-uitstoot per ton staal op. Omgerekend naar de totale 
productie van het bedrijf betekent dit 150 ton CO2 minder per 
jaar. Alvast een opsteker voor ArcelorMittal dat in 2050 
klimaatneutraal wil zijn. 

IE-NET PRIJZEN 2019: 
GOUD, ZILVER EN BRONS VOOR 
INDUSTRIEEL INGENIEURS KU LEUVEN 

Andrea Seldeslachts – 1ste prijs



Vliegassen 
Ewout Vanden Bossche en Thibaut Vansteenlant 
studeerden eveneens af op Campus Brugge, maar 
dan wel als ing. Bouwkunde. Zij onderzochten hoe 
vliegassen in zandcement als grondstof in de 
bouw gebruikt kan worden. Hiervoor trokken zij 
naar een voormalige industriële site in Sambreville 
die jaren dienstdeed als stortplaats voor het afval 
van een energieopwekkingscentrale waarin 
voornamelijk houtresten werden verbrand. Wat 
daarvan overblijft, is een berg van 200.000 m³ aan 
residu, een mengeling van zand en vliegas. 
 
Eerder al onderzochten studenten van Campus 
Brugge of en in welke mate natuurlijk (en duur) 
zand in bouwmaterialen vervangen kan worden 
door het restproduct van de afvalberg, zonder 
afbreuk te doen aan de kwaliteit. Zandcement 
bleek daarbij het beste alternatief te zijn. 
Het wordt vooral gebruikt als opvulmateriaal voor 
leiding sleuven en als fundering bij de aanleg van 
wegen. 
 
“Wij zijn op zoek gegaan naar de optimale 
samenstelling van zandcement”, aldus beide 
laureaten. “Daarvoor testten we de invloed van 
een zestal parameters uit op de mechanische 
eigenschappen van het product. 

Het zandvervangings percentage leverde veruit de 
beste resultaten op. Een toenemende hoeveelheid 
vliegassen in het mengsel zorgde voor een stijging 
van de druksterkte tot 30%. Eenmaal die kaap 
was overschreden, gingen de mechanische 
eigenschappen erop achteruit. Uit een financiële 
analyse bleek dat het vervangingsprincipe een 
voordeel van 5% oplevert t.o.v. het referentie -
materiaal dat nu wordt gebruikt. Zo konden we 
definitief uitsluitsel geven dat het verwerken van 
vliegassen in zandcement niet alleen ecologisch 
maar ook financieel voordelen heeft”. 
 

Yves Persoons 
 
 www.ie-net.be

Gunnar Ryde – 2de prijs Ewout Vanden Bossche en Thibault Vansteelant – 
3de prijs
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‘In co-creatie nieuwe technologische toepassingen ontwikkelen voor een meer inclusieve en 

duurzame omgeving’. Dat is in een notendop de opzet van de Cera-Awards. De coöperatie 

Cera kent jaarlijks prijzen toe aan ingenieursstudenten van de Vlaamse universiteiten die 

een opmerkelijk technologisch project realiseerden in of voor een social profit organisatie. 

Met drie winnende teams was de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen prominent 

present op het erepodium. 

Internetten voor kinderen 
Campus De Nayer viel tweemaal in de prijzen. Het ging telkens 
om derde bachelors Elektronica-ICT die in het kader van de 
cursus ‘Webtechnologie’ van prof. Joost Vennekens de website 
van WAI NOT onder handen namen. WAI NOT is een organisatie 
die jongeren met een verstandelijke beperking in staat wil stellen 
om te internetten in een op maat gesneden omgeving. Naast het 
educatieve aspect, wil de organisatie ook een recreatief pakket 
aanbieden. Daar knelde precies de schoen: de bestaande 
spelletjes waren zichtbaar verouderd en ook technologisch niet 
meer van deze tijd. Het studententeam van Emile Carron, Leen 
Gadisseur en Lotte Hendrickx kreeg de opdracht ‘muis 
stilhouden’ toegewezen. Het drietal ontwikkelde interactieve 
spelletjes zoals ‘dieven zoeken’, ‘voetballen’ en ‘dieren eten 
geven’ waarin de kinderen zich educatief konden uitleven. 
 
Het team van Maxim Beuselinck, Jan Bleyaert en Jonas De Wit 
concentreerde zich op de vaardigheid ‘met de muis slepen’. 
Zij bedachten spelletjes zoals ‘vlinders vangen’, ‘vleermuis zoeken’, 
‘stenen ontwijken’ en ‘een parcours afleggen met kikkers’. 
 

Applicaties voor senioren 
Op Campus Groep T vielen Henk De 
Bruijn en Joost Stessens van het team 
GraceAge in de prijzen. Zij ontwikkelden 
in het kader van de cursus ‘UX-Driven 
Web Development’ van prof. Vero 
Vanden Abeele een applicatie waarmee 
de bewoners van het woonzorg -
centrum Ter Vlierbeke in Kessel-Lo zelf 
via aangepaste vragenlijsten hun noden 
en bezorgdheden kenbaar kunnen 
maken. De jury prees beide studenten 
voor hun toepassing. “Door gebruik te 
maken van servicedesign-technieken 
zoals ‘persona’ wordt de gebruiker 
centraal gesteld. Mogelijkheden zoals 
aanpasbare tekstgrootte tonen aan dat 
de studenten de doelgroep goed 
hebben aangevoeld”, luidde het 
eindoordeel. 
 

Yves Persoons 

CERA-AWARDS 2019: 3 X PRIJS
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DOCTORATEN

DOCTORATEN AAN FIIW 
(OKTOBER 2019-JANUARI 2020) 

17/10/2019 

Geoffrey Ssepuuya CAMPUS GEEL 

Shelf life, sensorial and nutritional quality of the long-horned 
grasshopper Ruspolia differens Serville 

• Prof. dr. ir. Johan Claes (promotor) 
• Prof. dr. ir. Leen Van Campenhout (co-promotor) 
• Prof. dr. Mik Van Der Borght (co-promotor) 
• Dr. Dorothy Nakimbugwe (co-promotor), Makerere University 

22/10/2019 

Lode Vuegen CAMPUS GEEL 

Contactless acoustic-based indoor monitoring systems: a study 
on different acoustic models and learning strategies 

• Prof. dr. ir. Bart Vanrumste (promotor) 
• Prof. dr. ing. Peter Karsmakers (co-promotor) 
• Prof. dr. ir. Hugo Van hamme (co-promotor) 

30/10/2019 

Jonas Geuens CAMPUS GROEP T 

Tailoring mHealth to Support Self-management of Patients with 
Chronic Arthritis 

• Prof. dr. Veronika Vanden Abeele (promotor) 
• Prof. dr. ir. Luc Geurts (co-promotor) 
• Prof. dr. ir. Katrien Verbert (co-promotor) 

30/10/2019 

Gwendolyn Bailey CAMPUS DE NAYER 

Life Cycle Assessment of new recycling and reuse routes for 
Rare Earth Element machines in hybrid/electric vehicles. 

• Prof. dr. ir. Wim Dewulf (promotor) 
• Prof. dr. Karel Van Acker (co-promotor) 

15/11/2019 

Bart Thoen TECHNOLOGIECAMPUS GENT 

Indoor Localization in Energy-Constrained Wireless Acoustic 
Sensor Networks 

• Prof. dr. ir. Lieven De Strycker (promotor) 
• Prof. dr. ir. Sofie Pollin (co-promotor) 

25/11/2019 

Toni Ismael Wickert TECHNOLOGIECAMPUS GENT 

Personnel rostering: models and algorithms for scheduling, 
rescheduling and ensuring robustness 

• Prof. dr. ir. Greet Vanden Berghe (promotor) 
• Prof. dr. Luciana Salete Buriol (promotor), Federa Unicersity of 

Rio Grande do Sul (UFRGS) 
• De heer Pieter Smet (co-promotor) 

06/12/2019 

Glenn Strypsteen CAMPUS BRUGGE 

Monitoring and modelling of aeolian sand transport at the 
Belgian coast. 

• Prof. dr. ir. Pieter Rawoens (promotor) 

09/12/2019 

Addisu Fekadu Andeta CAMPUS GEEL 

Optimisation of enset fermentation: physicochemical and 
microbial dynamics and development of starter cultures 

• Prof. dr.ir. Leen Van Campenhout (promotor) 
• Prof. dr. ir. Karen Vancampenhout(co-promotor) 

19/12/2019 

Nathalie Ceusters CAMPUS GEEL 

Metabolite dynamics and regulation of photosynthesis in the 
CAM orchid Phalaenopsis 

• Prof. dr.ir. Johan Claes (promotor) 
• Prof. dr. ir. Wim Van den Ende (co-promotor) 

20/12/2019 

Stijn Hermans TECHNOLOGIECAMPUS GENT 

Modelling the perception of light sources 

• Prof. dr. Peter Hanselaer (promotor) 
• Prof. dr. Kevin Smet (co-promotor) 

08/01/2020 

Quentin Goossens CAMPUS GROEP T 

Development of a decision supporting vibro-acoustic method to 
monitor implant fixation and early detect intra-operative 
fractures in cementless THA 

• Prof. dr. ir. Kathleen Denis (promotor) 
• Prof. dr. ir. Wim Desmet (co-promotor) 
• Prof. dr. ir. Jozef Vander Sloten (co-promotor) 

10/01/2020 

Jens Vankeirsbilck CAMPUS BRUGGE 

Advancing Control Flow Error Detection Techniques for 
Embedded Software using Automated Implementation and 
Fault Injection 

• Prof. dr. ir. Jeroen Boydens (promotor) 
• Prof. dr. ir. Hans Hallez (co-promotor) 

16/01/2020 

Michiel Willocx TECHNOLOGIECAMPUS GENT 

Building Advanced Mobile Applications Cost-Efficiently 

• Prof. dr. Vincent Naessens (promotor) 
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Met de Eosprijs bekronen het maandblad Eos en Scriptie vzw 

jaarlijks de beste masterscriptie in de exacte wetenschappen. 

Uit 128 inzendingen koos de jury het werk van Timon en 

Stefaan, ings Chemie (Campus Groep T). Zij deden onderzoek 

over riothermie: een methode om rioolwater als warmtebron 

te gebruiken. 

 We recycleren al zoveel. Waarom 
dan ook niet onze warmte”, 
dachten Timon en Stefaan toen 

ze op het idee kwamen om het 
energiesysteem van Campus Arenberg III 
van de KU Leuven onder de loep te 
nemen. De reden is niet ver te zoeken. 
“De helft van de uitstoot van de KU Leuven 
is het gevolg van verwarming met 
stookolie of aardgas. De logische stap is 
op zoek te gaan naar een duurzamer 
alternatief. Een zonneboiler? Geothermie? 
Of riothermie? We opteerden voor de 
laatste. Waarom zou je 70 meter diep 
boren naar warmte als die door de afvoer 
naar buiten stroomt?” 
 
Technologie 
“De gemiddelde temperatuur in het 
rioleringsnetwerk bedraagt 17°C”, legt 
Timon uit. “Om die warmte te recupereren 
gebruikten we een op maat gemaakte 
warmtewisselaar. Het tussencircuit – ook 
wel warmtenet genoemd – verbindt de 
warmtewisselaar met het gebouw. Daar 
plaatsten we een warmtepomp, d.i. een 
apparaat dat de temperatuur van het 
tussencircuit verder opwarmt met behulp 
van elektrische energie. Een warmtepomp 
heeft een zgn. COP of ‘coefficient of 
performance’. Deze factor toont het 
verband aan tussen de nuttige warmte en 
de elektriciteit. Als deze factor een waarde 
heeft van 3.5, dan betekent dit dat we 
met 1 eenheid elektriciteit in ongeveer 
3.5 eenheden warmte kunnen voorzien. 
Ons onderzoek bestond erin een afweging 
te maken tussen verwarmen met een 
traditionele gasketel of verwarmen met 
een warmtepomp”. 

Emissie 
“Wat de emissie betreft, 
zaten we alvast goed”, 
vervolgt Stefaan. “De uit -
stoot van elektriciteit is 
afhankelijk van de manier 
waarop ze is opgewekt. In 
Vlaanderen is de uitstoot 
per elektrische energie-
eenheid gemiddeld lager 
dan aardgas. Bovendien 
zorgt de COP ervoor dat 
we voor dezelfde warmte -
vraag minder elektriciteit 
verbruiken dan aardgas 
hoeven te verbranden”. 
 
“Bij het economische aspect lagen de 
kaarten anders”, merkt Timon op. “De 
infrastructuur voor riothermie is duurder 
dan een gascondensatieketel. Bovendien 
moet je een gepaste warmtewisselaar 
plaatsen. Ook het opvoerregime speelt 
een rol. Oudere gebouwen worden 
verwarmd met radiatoren waar water 
tussen 55 en 80°C door stroomt. Met 
modernere vloer- of muurverwarming is er 
maar 35°C nodig. Dit heeft uiteraard 
invloed op de COP van de warmtepomp. 
Een regime van 35°C zorgt voor een COP 
die twee keer groter is dan de COP van 
een warmtepomp met een regime van 
55°C of hoger. Verder speelt ook de 
temperatuur van het rioolwater een rol. 
Hoe warmer, hoe meer COP. In de zomer 
is het dus voordeliger om warmte te 
produceren dan ’s winters. Daarom hebben 
we ook gekeken naar buffer methodes, 
zoals buffervaten en seizoenopslag”.

Financieel 
Uit Tim en Stefaans onderzoek is 
gebleken dat met de juiste implementatie 
van het energiesysteem en gebruik 
makend van riothermie niet alleen de 
emissies gereduceerd kunnen worden tot 
48%, maar dat ook de kosten lager 
liggen.  
 

Met seizoenopslag kan de reductie zelfs 
oplopen tot 90%, maar dit veronderstelt 
een extra-investering die niet financieel 
haalbaar is zonder bijkomende subsidies.  
 
“Voor de KU Leuven is de rekening snel 
gemaakt”, concludeert Stefaan. “Het is 
wel degelijk financieel haalbaar om in een 
deel van de warmtevraag van Campus 
Arenberg III te voorzien met een 
emissiereductie van meer dan 30%. Dit is 
ruim boven de -20% doelstellingen van 
het universitaire energiebeleid de 
komende tien jaar”. 
 

Yves Persoons 
 
‘Het potentieel van rioolwater als 
warmtebron in een verwarmings -
systeem’. Promotor: Stijn De Jonge

TIMON VANKEIRSBILCK EN STEFAAN 
JACOBS WINNEN EOSPRIJS 2019

“
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The annual recruitment 

missions of Group T Leuven 

Campus along the Chinese 

partner universities is an 

excellent opportunity to bring 

the alumni together on the 

spot. On Friday 1 November 

2019, it was the turn of the 

southern Chinese city of 

Shenzhen. The reason was 

the visit to the Southern 

campus of Harbin Institute of 

Technology, a high-ranked 

university in China and a new 

partner of KU Leuven. 

 

 Since Shenzhen was elected China’s Special Economic 
Zone, the small fishing village of 35 years ago has grown 
to be one of the largest cities in the world. Along the way, 

it also became the manufacturing heart of the global tech 
industry. Over the past decade, the city has become a world 
leader in technological innovation, rather than a place where one 
buys cheap electronics. It meant the move from ‘Made in China’ 
to ‘Designed in China’. Today, Shenzhen is home to some of the 
biggest high tech companies in the world, such as Internet and 
gaming giant Tencent, the telecom firm Huawei, smartphone 
maker ZTE as well as the world’s largest drone maker DJI and 
robot producer Makeblock. It is estimated that about 90% of all 
digital products worldwide contains one or more components 
from Shenzhen. Appel also has its iPhones manufactured in 
Shenzhen. Design City has become the gateway to Shenzhen 
for the rest of the world and vice versa. 
 
At the first reunion in Shenzhen, ten alumni from Group T Leuven 
Campus were present. They are working at Huawei, 01NNT, 
Deacons, Foxconn and Melexis. They are already looking forward 
to the next edition and to the moment when a KU Leuven Alumni 
Chapter will be founded in their city. 
 

Yves Persoons 

ALUMNI REUNION IN CHINA’S 
HIGH TECH CAPITAL

VBI VIERT IN GEEL 
 
Op 30 januari 2020 verzamelde de Vereniging voor Bio-
ingenieurs op Campus Geel voor de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie. Het was meteen de start van een 
jubileumjaar want VBI is al 25 jaar in de weer voor de 
afgestudeerde bio-ingenieurs en industrieel ingenieurs 
Biowetenschappen en Biochemie. 
 
Gastheer prof. Johan Claes luidde het jubileumjaar in met 
een presentatie van de opleiding Biowetenschappen. 
De professoren Johan Ceusters en Ben Aernouts gaven 
vervolgens tekst en uitleg bij het onderzoek dat de hele 
keten van omgeving tot plant, dier en voeding omvat. 
Campus Geel geniet inmiddels ruime bekendheid voor het 
onderzoek naar de bruikbaarheid van insecten in de 
voeding en de geneeskunde. KU Leuven bouwt 
momenteel een nieuw centrum waar dit onderzoek zal 
worden ondergebracht. Ook het plantenonderzoek krijgt 
er een plaats. 
 

Niels De Brier 



THE NEW ADVANCED  
MASTER’S PROGRAMME 

> Offers the opportunity to specialize 
in the rapidly evolving domain of 
innovative health care technologies. 

> Integrates recent trends in electrical and 
electronics engineering, mathematical 
engineering, mechanical and biochemical 
engineering into the design, development 
and implications of novel practical 
solutions for patients as well as health 
care providers and professionals. 

> Is a one-year programme aimed at 
students who have completed a master’s 
programme in (bio)engineering technology. 

> Consists of  8 course units: 4 courses 
focusing on engineering technology, one 
on entrepreneurship, one on the human 
body, a team-based project and a 
master’s thesis, including an internship. 

> Is part of an international network of 
universities, renowned institutions (e.g. 
the Interuniversity Microelectronics 
Center-imec, the University Hospitals 
Leuven) and high-tech companies.

New in 2020-2021 at Group T Leuven Campus 

ADVANCED MASTER OF 
SCIENCE IN INNOVATIVE HEALTH 
TECHNOLOGY 
 
Health is a Precious Treasure.  
Health Technology its Reliable Treasurer. 

IN COLLABORATION WITH

https://fet.kuleuven.be/innovative-health-engineering


