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 Het nieuwe academiejaar is begonnen zoals het oude is 
geëindigd; met mondmasker en op anderhalve meter. Na 
acht maanden van wisselende maatregelen en restricties 

is een oplossing voor de coronacrisis nog niet voor morgen. 
Machteloos te moeten toekijken naar een probleem van die 
omvang, ligt niet in de aard van de ingenieurs. Zijn wij niet 
opgeleid en alom bekend als de ‘problem solvers’ bij uitstek? 
Inmiddels weten we dat we tijd en ruimte moeten geven aan de 
experts.

Ingenieurs kunnen dan wel de coronacrisis niet oplossen, 
compleet buitenspel staan ze niet. Ingenieurstalent is meer dan 
ook noodzakelijk om het leven dragelijker te maken. In dit 
nummer vind je daar drie voorbeelden van. Zo zochten 
onderzoekers van onze faculteit uit welke vorm van 
telekinesitherapie het meest doeltreffend is in periodes van 
lockdown. In het Laboratorium voor Lichttechnologie van de 
Technologiecampus Gent werd een UVC-apparaat op punt 
gesteld dat in tien seconden een grote oppervlakte kiem- en 
virusvrij kan maken. En in Leuven won een masterstudente de 
eerste Kick Award van de universiteit met een VR-
gezondheidsdetectie game voor apothekers.

Gelukkig is het niet alles corona wat de klok slaat. Vanaf  
1 augustus zijn twee nieuwe vicedecanen aan de slag voor resp. 
Onderwijs en Internationalisering. Op 21 september is in het 
eerste bachelorjaar het nieuwe curriculum ingevoerd, het 
resultaat van intensief vak- en campusoverschrijdend 
voorbereidingswerk. Het is tevens het begin van een proces dat 
ertoe moet leiden dat in 2024 een lichting ‘nieuwe’ industrieel 
ingenieurs afstudeert. In dit nummer komt ‘Ingenieur en Wereld’ 
aan bod, een van de vier pijlers die het nieuwe curriculum 
schragen.

Werken aan onderwijs gebeurt nog op andere terreinen. Inzake 
afstandsonderwijs bijvoorbeeld. Maanden voor COVID-19 is al 
een innovatieproject over multicampus-afstandsonderwijs 
opgezet. Andere vernieuwingsprojecten handelen over 
permanente feedback en het openstellen van multicampus-
modules voor bedrijven. Op de campus in Geel is zelfs een 
Innovation Academy opgericht om er de initiatieven rond 
onderwijsinnovatie en ondernemerschap die onze faculteit 
kenmerken te coördineren.
Elders in dit nummer tonen docenten en onderzoekers hoe 
ingenieurstalent ingezet kan worden voor maatschappelijk 
relevante doelen zoals de re-integratie van (ex-)gedetineerden via 
aangepaste tewerkstelling en de ontwikkeling van een exoskelet 

voor kinderen met een aangeboren hersenverlamming.
Van eenzelfde sociaal engagement getuigen de internationale 
projecten van onze faculteit in het Zuiden en het werk van 
alumnus Jacob Bossaer. De missie van deze jonge ingenieur-
ondernemer bestaat erin de wereld te voorzien van duurzaam 
drinkwater op een sociaal verantwoorde manier.
Ook al blijft corona een hardnekkige schaduw over 2020 werpen, 
toch kunnen we besluiten dat de Faculteit Industriële 
Ingenieurswetenschappen het nieuwe academiejaar op een 
positieve noot heeft ingezet.

Prof. Bert Lauwers
Decaan Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

WOORD VOORAF

CONNECTING

VAN OUD   
NAAR NIEUW
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PROF. DORINE BRUNEEL, VICEDECAAN ONDERWIJS: 

VIER JAAR VERNIEUWING 
VOOR DE BOEG

NIEUWS UIT DE FACULTEIT

Een vooruitstrevend, aangescherpt en 
aantrekkelijk ingenieursprofiel. Daar 
is het de nieuwe vicedecaan 

Onderwijs de volgende vier jaren om te 
doen. Het zijn de kernwoorden van 
‘Implementatie ING2020’, een ambitieus 
project waarin alle campussen de krachten 
bundelen om een coherent en attractief 
ingenieurscurriculum te ontwikkelen dat 
niet alleen het profiel van de industrieel 
ingenieur verscherpt, maar tevens de 
troeven van de multicampusfaculteit 
maximaal uitspeelt. “Over vier jaar willen 
we veelzijdige, leergierige en ambitieuze 
‘problem solvers’ afleveren die verbanden 
kunnen leggen tussen vakgebieden, in 
team kunnen werken en sociaal en 
communicatief van wanten weten”, klinkt 
het vastberaden”.

Polymeerchemie
Prof Bruneel studeerde Wetenschappen 
(Scheikunde) aan de UGent. Ze 
promoveerde in 1993 tot doctor en bleef 
er als specialiste in de polymeerchemie 
nog drie jaar actief als projectmedewerker. 
In 1996 stapte ze over naar de toenmalige 
hogeschool KAHO Sint-Lieven. Ze startte 
er als assistente en monitor maar werkte 
zich in zeven jaar tijd op tot opleidingshoofd 
Chemie. Na de integratie van de 
academische hogeschoolopleidingen in 
KU Leuven werd prof. Bruneel 
programmadirecteur van de opleidingen 
Chemie, Biochemie en Biowetenschappen 
aan de nieuwe Faculteit Industriële 
Ingenieurswetenschappen en tevens 
vicecampusvoorzitter van Technologie-
campus Gent. Deze functie bekleedde ze 

tot ze door decaan Bert Lauwers werd 
aangezocht om de fakkel over te nemen 
van prof. Langie, de eerste vicedecaan 
Onderwijs van de faculteit.

Voetspoor
Eén zaak is zeker. De nieuwe vicedecaan 
is gepokt en gemazeld in het onderwijs. 
De complete voorgeschiedenis van de 
operatie ‘ING 2020’ heeft ze van nabij 
meegemaakt. Drie jaar geleden hield ze 
mee de kerngroep Programmahervorming 
boven de doopvont.

“Een belangrijk deel van mijn opdracht zal 
er inderdaad in bestaan om te 
implementeren wat in de kerngroep is 
ontwikkeld en door de docententeams is 
uitgewerkt”, bevestigt prof. Bruneel. “In 
dat verband kan ik niet genoeg mijn 
waardering en dank uitspreken voor het 
pionierswerk van mijn voorgangster. In 
haar voetspoor te treden is niet alleen een 
zegen, maar ook een hele uitdaging. De 
doelstellingen zijn duidelijk, de krijtlijnen 
zijn getrokken en het eerste bachelorjaar 
is gestart. Nu komt het erop aan om de 
teugels strak in handen te houden en 
gefocust te blijven om het einddoel”.

Opportuniteiten
Voor de volgende vier jaren ziet prof. 
Bruneel drie grote uitdagingen: de verdere 
integratie van de professionele 
vaardigheden, het stimuleren van de 
interdisciplinariteit en de keuze-
mogelijkheden en het levenslang leren. Dit 
alles uiteraard in een multicampuscontext.
“De Ingenieursbelevingen blijven een 

unieke opportuniteit om sociale en 
communicat ieve vaardigheden, 
ondernemerszin en projectmatig werken 
een plaats te geven in het curriculum. 
Maar ze hebben nog méér in petto en dat 
zowel domeinspecifiek als vakover-
schrijdend. Het is de werkvorm bij uitstek 
waar studenten zelf hun opleiding in 
handen kunnen nemen of in ieder geval 
de competenties verwerven om dat te 
doen. Dat zorgt er dan weer voor dat ze 
sneller en beter gebruik zullen maken van 
het rijke opleidingsaanbod”.

“Je opleiding in handen nemen 
veronderstelt dat je kunt kiezen”, vervolgt 
prof. Bruneel. “Keuzepakketten in de 
masters zijn zeker een optie, maar nog 
beter lijkt mij om een hoeveelheid 
studiepunten vrij door de studenten te 
laten invullen, ook met opleidings-
onderdelen van buiten de faculteit. Dat 
scherpt de nieuwsgierigheid aan en de 
‘goesting in leren’, wat dan weer 
bevorderlijk is voor het levenslang leren 
dat ieder ingenieur te wachten staat”.

Deadlines
Nu het vernieuwde eerste bachelorjaar 
van van start is gegaan, volgen de 
deadlines elkaar in snel tempo op. In 
december 2020 moet de blauwdruk van 
bachelor 2 en 3 klaar zijn om gefinaliseerd 
te worden. Ook de schakelprogramma’s 
dienen grondig hervormd te worden. De 
nieuwe masterprogramma’s moeten op 
punt staan op 31 januari 2023, zodat in 
2024 de eerste lichting ‘nieuwe’ industrieel 
ingenieurs afstudeert. En prof. Bruneel 
haar (eerste?) ambtsperiode met succes 
kan afsluiten.

 
 

 Yves Persoons 

Dit academiejaar is op alle campussen van de faculteit een 
nieuw eerste bachelorprogramma gestart. Het betekent het 
begin van een vernieuwingsoperatie die ertoe zal leiden dat in 
2023-2024 een andere ingenieursopleiding op de kaart staat. 
Het is aan prof. Dorine Bruneel om deze onderneming in 
goede banen te leiden.
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PROF. KOEN ENEMAN,  
VICEDECAAN INTERNATIONALISERING:  
MEER DOEN MET MINDER PARTNERS

CONNECTING

 Niet meer, maar anders”, luidt het antwoord. 
“Internationalisering meet je niet langer af aan het aantal 
partnerinstellingen. In de lijn van het ‘Truly International’ 

concept in het strategische beleidsplan van de KU Leuven willen 
we evolueren naar een beperkt aantal strategische partners in 
afgebakende regio’s voor structurele samenwerking en mobiliteit 
van studenten, docenten en onderzoekers”.

Integratie
Prof. Eneman is burgerlijk elektrotechnisch ingenieur en doctor in 
de toegepaste wetenschappen van KU Leuven. Hij werkte als 
onderzoeker en postdoc researcher bij ESAT-SCD (nu ESAT-
Stadius). In 2004 vervoegde hij de toenmalige hogeschool  
Groep T als docent en onderzoeker bij het e-Media Lab. In 2012 
promoveerde hij tot departementshoofd van de ingenieursopleiding. 
In die functie loodste hij de hogeschool zonder averij in de KU 
Leuven en transformeerde ze als campusvoorzitter tot een 
toonaangevende internationale campus van de jonge Faculteit 
Industriële Ingenieurswetenschappen. Dat de decaan prof. Eneman 
aansprak voor de nieuw gecreëerde functie van vicedecaan 
Internationalisering, lag dan ook in de lijn van de verwachtingen.

Erfenis
“Internationaal varen de campussen van de faculteit op 
verschillende snelheden”, meent prof. Eneman. “Dat is voor een 
deel een erfenis uit het pre-integratietijdperk waar je niet omheen 
kunt. Dat is ook niet per se negatief. Integendeel, elke campus 
heeft wel een internationale troef. In Gent en Brugge is 
bijvoorbeeld expertise aanwezig inzake internationale 
onderzoeksprojecten. Campus De Nayer en Diepenbeek zijn 
goed vertrouwd met ‘Internationalisation at Home’. Campus 
Geel heeft ervaring met ontwikkelingssamenwerking. En op 
Campus Groep T is een originele 2+2 formule uitgewerkt voor 
de bidiplomering van buitenlandse studenten. In Leuven kun je 
bovendien al jaren de volledige opleiding tot industrieel ingenieur 
in het Engels volgen. Inmiddels zijn er ook al internationale 
masterprogramma’s op de campussen in Gent, De Nayer en 
binnenkort in Geel. Erasmus is overal ingeburgerd, zowel in 
studentenmobiliteit als in ‘capacity building projects’. Aan 
initiatieven is er dus geen gebrek. Wat zich nu opdringt, is 
coördinatie, afstemming en optimalisering, kortom een facultair 
internationaal beleid”.

De nieuwe vicedecaan heeft in dat verband alvast de 
omstandigheden mee. “Het Erasmusprogramma van de EU 
wordt momenteel grondig herdacht. Er is het eerdergenoemde 
strategische beleidsplan van de KU Leuven met de oprichting 
van een universiteitsbreed ‘Global Exchange Network’. De 
faculteit zelf voorziet in het kader van de programmahervorming 
in een versterkte inbedding van het onderwijs in een internationale 
context. Daarbij is telkens de teneur: kwaliteit primeert op 
kwantiteit. Structurele langetermijnsamenwerking heeft voorrang 
op eenmalige of kortlopende initiatieven”.

Organisatie
Een beleid voer je niet op papier. Een beleid veronderstelt 
aansturing en organisatie. “De nieuwe organisatiestructuur is nog 
in ontwikkeling”, vervolgt prof. Eneman. “Die moet het mogelijk 
maken om de expertise op de campussen te delen en facultair in 
te zetten. De huidige werkgroep Internationalisering die vooral 
operationeel bezig is, kan blijven functioneren. De expertisegroep 
wordt omgevormd tot een Facultaire Raad voor Internationaal 
Beleid, versterkt met vertegenwoordigers van de permanente 
onderwijscommissies om de band met het onderwijs te versterken”.

“De internationale rekrutering blijft uiteraard een prioriteit”, aldus 
prof. Eneman. “Wat aankomend ingenieurstalent betreft, is de 
Vlaamse vijver zowat leeggevist. Elk jaar zijn er wel wat 
verschuivingen in de studentenpopulatie, maar van een 
groeimarkt is al lang geen sprake meer. Groeien kan nog enkel 
door buitenlandse bronnen aan te boren. Maar dan wel op een 
doordachte en selectieve manier”.

Onderzoek
In het beleid van de vicedecaan wordt ook plaats ingeruimd voor 
onderzoek. “Alle onderzoeksgroepen hebben al een eigen 
internationaal netwerk. Zij hoeven niet meer overtuigd te worden 
van het belang van internationalisering. Binnen de departementen 
van de groep Wetenschap en Technologie is er al heel wat 
overleg en samenwerking. Het internationale beleid van de 
faculteit zal hier in eerste instantie een faciliterende en 
ondersteunende rol spelen om naast het onderwijs ook het 
onderzoek internationaal nog steviger te verankeren”.

 Yves Persoons

“

Werken aan een wervende internationale positionering van de Faculteit Industriële 
Ingenieurswetenschappen. Dat wordt de uitdaging van vicedecaan prof. Eneman de komende 
vier jaren. Het lijkt op het eerste gezicht geen titanenwerk. Onderhoudt de faculteit al niet 
contacten met universiteiten in meer dan 40 landen? En kunnen de studenten al niet 
uitzwermen naar 140 Erasmusbestemmingen? Wat wil de nieuwe vicedecaan nog meer?

 Prof. Koen Eneman
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Dit jaar kende KULAK aan Campus Brugge zijn eerste 
Ambassadors Chair toe. De laureaat is prof. Frank Leferinck, 
leerstoel Electro-Magnetic Compatibility (EMC) van de 
Universiteit Twente en tevens technisch adviseur bij Thales 
Nederland en manager van het Thales Network of Excellence 
on EMC. Het ambassadeurschap is de bekroning van een 
jarenlange samenwerking met de onderzoeksgroep 
Mechatronica op Campus Brugge.

 De Ambassadors Chair is eigenlijk 
een initiatief van KULAK, onze 
zustercampus in Kortrijk”, vertelt 

prof. Davy Pissoort, specialist in 
elektrische en elektronische systemen bij 
de M-Group. “Elk jaar kent KULAK deze 
titel toe aan een internationaal gereputeerd 
academicus wiens onderzoek nauw 
aansluit bij wat op de campus gebeurt. 
Door prof. Leferink uit te roepen tot 
ambassadeur van 2020-2021 slaan we 
twee vliegen in één klap. Frank is niet 
alleen een wereldautoriteit in een van de 
hoofdonderzoekstopics van onze groep, 
hij staat ook met beide voeten in de 
bedrijfspraktijk. Deze symbiose is zowat 
het DNA van het onderwijs en het 
onderzoek op onze campus en bij 
uitbreiding van de faculteit. Het recente 
Europese ITN-project “PETER” over 
elektromagnetisch risicomanagement is 
daar een goed voorbeeld van”.

Onzichtbare krachten
Prof. Leferink is gespecialiseerd in 
elektromagnetische interferentie, kortweg 
EMI. Zijn vakgebied omschrijft hij als volgt: 
“EMI kennen we allemaal als de klank uit 
een luidspreker verstoord wordt door een 
serie biepjes afkomstig van een mobiele 
telefoon. Knap vervelend, maar op zich 
niet erg. Problematisch wordt het wanneer 
cruciale hightech apparatuur in auto’s, 
vliegtuigen, ziekenhuizen, kerncentrales of 
gewoon bij je thuis gevoelig blijkt te zijn 
voor EMI. Terwijl bij conventionele 

apparaten de risico’s meestal zichtbaar of 
hoorbaar zijn, liggen de kaarten bij 
hightech toestellen of systemen anders. 
Daar kunnen onzichtbare krachten aan 
het werk zijn. Een en ander betekent dat 
naarmate de elektronische apparatuur 
complexer wordt en de gebruiker meer 
afhankelijk ervan, de risico’s navenant 
toenemen. Daar komt nog eens bij dat er 
meerdere EMI’s tegelijk in het spel kunnen 
zijn die dan weer onderling gaan 
interfereren”.

“Tot vandaag zijn de meeste ingenieurs 
zich onvoldoende bewust van het belang 
van een degelijk EMI-risk-management”, 
vervolgt prof. Leferink. “Een en ander 
heeft te maken met de opleiding. Die is 
nog altijd in eerste instantie functioneel 
gericht op een snelle R&D en productie. 
Risicofactoren raken op die manier op he 
achterplan. Het tragisch ongeval met een 
elektrische bolderkar in Oss twee jaar 
geleden is daar een triest voorbeeld van. 
Net toen die een spoorwegovergang 
opreed, lieten de remmen het afweten. 
Vier kinderen kwamen om. ‘Niet veilig 
genoeg voor personenvervoer’, oordeelde 
het onderzoekscentrum TNO na de ramp. 
Want wat bleek? De Stint was uitgerust 
met de risicobeveiliging van een 
doordeweekse vorkheftruck”.

Risicomanagement
“Complete immuniteit voor EMI is een 
nobel doel, maar in de praktijk niet 

haalbaar”, meent prof. Leferink. “Daarom 
stellen we alles in het werk om het EMI-
management zoveel mogeli jk 
risico-gebaseerd te maken. Dat vraagt 
om een interdisciplinaire aanpak die de 
ganse levenscyclus van het product of 
systeem bestrijkt. Daarbij gaat het om 
toeval- en risicoanalyse, risicoreductie, 
-verificatie en –validatie. Het streefdoel is 
om al in de prille ontwerpfase een 
inherente EMI-robuustheid in te bouwen”.
Het toepassingsgebied van het onderzoek 
is zowat eindeloos. Nagenoeg alle 
industriële sectoren zijn betrokken én 
vragende partij: scheep-, lucht- en 
ruimtevaart, transport en vervoer, defensie 
en (cyber)security, telecommunicatie, de 
bank- en verzekeringswereld, de micro-
elektronica, enz. Geen wonder dat prof. 
Leferink voor zijn vak een ‘stralende 
toekomst’ ziet weggelegd.

Opsteker
Voor de M-Group op Campus Brugge is 
de nieuwe Ambassadors Chair een 
belangrijke opsteker én een troef. 
“Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 
staat al sinds begin van de jaren 90 in het 
midden van onze belangstelling “, bevestigt 
prof. Pissoort. “Sleutelbegrippen hierbij 
zijn: betrouwbaarheid, robuustheid en 
veiligheid in complexe en/of ruwe 
omstandigheden. Dankzij onze 
samenwerking met de maakindustrie - 
zowel grote bedrijven als KMO’s- zijn we 
niet meer weg te denken uit het 
economische leven in de regio en erbuiten. 
Met de hulp van onze nieuwe ambassadeur 
kunnen we onze impact op de industrie en 
het maatschappelijk leven beduidend 
vergroten. In dat opzicht ziet ook voor de 
M-Group de toekomst er stralend uit”.

 
 
 
 

 Yves Persoons

“

NIEUWS VAN DE CAMPUSSEN

AMBASSADORS CHAIR  
TOEGEKEND AAN PROF. FRANK LEFERINK
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NIEUWS VAN DE CAMPUSSEN

TELEKINE: 
DOELTREFFEND ALTERNATIEF 
BIJ LOCKDOWN?
COVID-19 heeft de gezondheidssector in dit land en elders zwaar op de proef gesteld.  
Terwijl de artsen tijdens de lockdown vrij snel konden overschakelen naar telefonische en 
videoconsultaties, lagen de kaarten bij de kinesitherapeuten anders. Zeker als het ging om de 
behandeling van neuromusculoskeletale aandoeningen in de rug, heup of knie. In het kader 
van het Interreg NOMADe-project kregen prof. Liesbet Van der Perre en Laura Monteyne 
(Technologiecampus Gent) een urgente vraag om de opportuniteiten van telerevalidatie (TR) 
onder de loep te nemen.

 Prof. Van der Perre en Laura Monteyne zijn bedrijvig in de 
onderzoeksgroep DraMCo. Daar wordt onderzoek verricht 
in het brede domein van de draadloze, mobiele en 

embedded communicatie met als doel de nieuwste technologieën 
toegankelijk te maken voor de industrie. “Op het moment dat de 
coronacrisis uitbarstte waren we met Franse en Waalse collega’s 
bezig een grensoverschrijdend leerecosysteem op te zetten om 
expertise uit te wisselen over de behandeling van 
neuromusculoskeletale aandoeningen (NMSA)”, legt prof. Van 
der Perre uit. “COVID-19 en de lockdown in het voorjaar van 
2020 hebben het project in een ware stroomversnelling gebracht. 
De beleidsinstanties wilden zo vlug mogelijk weten of 
telerevalidatie een volwaardig alternatief was om patiënten met 
NMSA (verder) te behandelen”.

Teleconsultatie
De Gentse onderzoekers en hun collega’s stortten zich met 
vereende krachten op de wetenschappelijke literatuur. “Dat 
virtuele gezondheidszorg goede diensten kan bewijzen bij het 
evalueren, trainen en managen van patiënten en hun omgeving, 
is inmiddels voldoende bekend”, vertelt Laura. “Zeker als het om 
patiënten in landelijke regio’s gaat. Of dat ook geldt voor de 
kinesitherapeutische behandeling op afstand bij NMSA, was niet 
meteen duidelijk. Onze opdracht bestond erin om dat uit te 
klaren. En tevens een antwoord te vinden op vragen zoals: geldt 
de doelmatigheid algemeen of is ze veeleer beperkt tot bepaalde 
aandoeningen? En hoe ervaren patiënten en kinesitherapeuten 
TR?”

Real time of uitgesteld
“Vanuit technologisch standpunt kunnen medische zorgen op 
twee manieren worden toegediend”, vervolgt prof. Van der Perre. 
“Synchroon (real time) of asynchroon (met uitstel). In het eerste 
geval wordt doorgaans een beroep gedaan op videoconferenties 
of telefoongesprekken. Bij de asynchrone aanpak is sprake van 

het gebruik van e-mail of een internetforum. Telefoongesprekken 
blijken het minst effectief te zijn. Via de telefoon kan wel advies 
worden gegeven, instructies of morele steun, maar daarmee 
gaat op termijn de pijn niet weg”.

“Het gebruik van video bij TR levert wel goede resultaten op, 
zeker als de patiënt gedurende een volledige sessie synchroon 
opgevolgd kan worden. Asynchrone toepassingen bieden de 
mogelijkheid om oefeningen te delen met andere patiënten, wat 
dan weer de motivatie bevordert. Bovendien houden de patiënten 
zich beter aan het voorgeschreven oefenprogramma als ze dit 
via een applicatie met ondersteuning krijgen aangeboden i.p.v. 
via een papieren handleiding”.

“Om TR efficiënt te kunnen inzetten, moet wel aan een reeks 
voorwaarden worden voldaan”, merkt Laura op. “Zo moeten 
kinesitherapeut en patiënt beiden over een smartphone of een 
computer beschikken met camera, microfoon, speakers en een 
internetconnectie. Dat is bij de oudere generatie niet altijd het 
geval. Als er dan ook nog sensoren of VR-toepassingen bij te 
pas komen, dan is er in de meeste gevallen assistentie ter 
plaatse vereist”.

Voordelen
Uit de studie blijkt dat de NMSA-patiënten doorgaans best 
tevreden zijn over TR. De behandeling is flexibel aanpasbaar en 
kan gevolgd worden in de vertrouwde omgeving van de patiënt. 
De kinesitherapeuten zijn zeker in hun nopjes. Interactieve tools 
kunnen een aanzienlijke tijdswinst opleveren. Bovendien maakt 
TR ook een multidisciplinaire aanpak mogelijk samen met de 
huisarts of de psycholoog”.

“Van alle vormen bevelen wij het gebruik van video aan, zowel 
synchroon als asynchroon”, zegt prof. Van der Perre. “Het delen 
van fysieke oefeningen is wellicht de belangrijkste sterkte van TR 
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en zorgt ervoor dat de patiënten zich beter aan hun schema 
houden. Er zijn wel verschillen naargelang de aandoening. Zo zijn 
er sterke bewijzen dat TR gunstig is na orthopedische chirurgie 
aan de knie of de heup. Bij lage rugpijn blijkt een combinatie van 
TR en klassieke zorgverstrekking beter te werken”.

De conclusie van de onderzoekers is duidelijk. In periodes van 
lockdown biedt TR wel degelijk een doeltreffend alternatief om 
patiënten met NMSA (verder) te behandelen, ook al gaan de 
voordelen van fysiek contact verloren. Maar ook na de lockdown 
blijft TR een welgekomen aanvulling bij de face-to-face 
consultaties. Dat geldt nog meer als het ‘nieuwe normaal’ zal 
blijven verlopen volgens de regels van de social distancing.

Opvolging
Het Gentse duo is alvast opgetogen over de goede ontvangst 
en opvolging van het eindrapport. “In België hebben zowel de 
Beroepsvereniging van Kinesitherapeuten als de Federale Raad 
voor Kinesitherapie de bevindingen en conclusies bij hun leden 
verspreid”, aldus Laura. “En in Frankrijk zorgen de collega-
onderzoekers van de Université Polytechnique Hauts-de-France 

in Valenciennes en het universitaire ziekenhuis van Lille voor de 
disseminatie bij de zuiderburen”. 

Intussen ontwerpen Jarne Van Mulders en Sarah Goossens 
draadloze sensormodules (zie foto) die de opvolging van 
behandelingen zowel in een medisch kabinet als van op afstand 
kunnen verbeteren, en de opleiding van kinesisten kunnen 
ondersteunen.

 Yves Persoons

 www.nomadeproject.eu

 Sarah Goossens, Laura Monteyne en Jarne Van Mulders



PROGRAMMAHERVORMING IN DE KIJKER

12



13CONNECTING

Samen met ‘Ingenieur & Wetenschap’, 
‘Ingenieur & Technologie’ en 
‘Ingenieursbeleving’ is ‘Ingenieur & 

Wereld’ een van de vier pijlers van de 
nieuwe ingenieursopleiding. “Als je de 
wereld van de ingenieur verkent, dan zie je 
dat hij/zij te maken krijgt met drie vormen 
van complexiteit”, legt Jeroen uit. 

“Om te beginnen moet de ingenieur 
rekening houden met verschillende 
aspecten van het product dat hij/zij 
ontwerpt of maakt. Het gaat daarbij niet 
enkel om wiskundige, fysische of (bio)
chemische aangelegenheden, maar ook 
om niet-technische kwesties zoals sociale, 
economische, juridische, ecologische of 
morele vraagstukken die met een bepaald 
product of technologie samenhangen. 

Op de tweede plaats is technologie een 
integraal en bepalend onderdeel van de 
samenleving geworden. Een van de 
gevolgen daarvan is dat de ingenieur in 
gesprek moet gaan met de verschillende 
partijen waarvan de belangen door het 
nieuwe product beïnvloed worden. Daarbij 
is sprake van opdrachtgevers, gebruikers, 
belangengroepen, de overheid, enz. Ten 
derde is de technologie op zich complex 
geworden, want ze is opgesplitst in talloze 
specialismen en sub-specialismen. Tegelijk 
zie je dat in nieuwe opdrachten en 
projecten veel meer dan vroeger 
vakoverschrijdend wordt gewerkt. Deze 
drie vormen van complexiteit maken de 
taak van de ingenieur bijzonder uitdagend. 
In het onderdeel ‘Ingenieur & Wereld’ 
verkennen we de eerste en de tweede 
vorm van complexiteit. De derde vorm 
komt aan bod in de pijlers ‘Ingenieur & 
Wetenschap’, ‘Ingenieur & Technologie’ en 
in de ‘Ingenieursbeleving’.

Ruime lading
‘Ingenieur & Wereld’ is een vlag die een 
ruime lading dekt”, vervolgt Jeroen. “We 
hebben die vracht gegroepeerd rond drie 
grote thema’s. In het eerste bachelorjaar 
staan we stil bij de natuurlijke habitat van de 
ingenieur, de onderneming, en denken we 
na over de verantwoordelijkheden van de 
ingenieur in de beroepspraktijk. Dat gebeurt 
in ‘Onderneming & Ethiek’. In het tweede 
jaar gaan we een stap verder in ‘Ingenieur 
& Economie’ om in het derde jaar de scope 
te verbreden tot het thema ‘Duurzaamheid’.

“Dat we de nieuwe studenten onmiddellijk 
laten kennismaken met de onderneming en 
ethiek is uiteraard geen toeval”, aldus 
Jeroen. “Het werkveld kun je niet vroeg 
genoeg onder de aandacht brengen en 
eigenlijk geldt hetzelfde voor de individuele 
en collectieve verantwoordelijkheden van 
de ingenieurs in het bedrijf en daarbuiten. 
Techniek is niet zaligmakend, maar 
evenmin verwerpelijk. Techniek is 
ambivalent. Met haar producten verandert 
zij de wereld, maar ook het denken en de 
normen van mensen. Ons doel bestaat erin 
om de toekomstige ingenieurs van meet af 
aan een kritische mindset bij te brengen. 
Met een regelmatige zelfbevraging over 
‘waar ben ik nu mee bezig’ schiet je ethisch 
al een flink eind op”.

“Voor de beginnende studenten is het 
bedrijfsleven doorgaans onbekend terrein. 
Dus gaan we onmiddellijk van start met het 
doel van de onderneming, de interne 
organisatie en de soorten bedrijven. We 
introduceren belangrijke begrippen als 
visie, missie en strategie en leggen de 
principes van de financiële bedrijfsvoering 
uit. Om zich te vergewissen van hoe het er 
reëel aan toe gaat, trekt iedere student een 
dag lang met een ingenieur op. Tijdens de 

uitwisseling van ervaringen met de 
medestudenten kan hij/zij zich een beeld 
vormen hoe divers en boeiend het 
ingenieursberoep wel is”.

Centen en duurzaamheid
“In ‘Ingenieur & Economie’ in het tweede 
jaar gaan we dieper in op het financiële 
plaatje”, zegt Jeroen. “Onze ingenieurs 
moeten zich realiseren dat het niet volstaat 
om het beste product te ontwerpen en te 
maken. Als het te duur is, gaat het bedrijf 
op de fles. Dus hebben we het over 
kostprijsberekening, investeringsanalyse, 
balansen, enz. In de projecten van de 
Ingenieursbeleving en in de masterproef 
zal van iedere student gevraagd worden 
om een kostenplaatje bij zijn/haar realisatie 
te voegen”.

In het derde bachelorjaar wordt ‘Ingenieur 
& Wereld’ een zwaargewicht van zes 
studiepunten. “Met het thema 
‘Duurzaamheid’ kunnen we alle registers 
opentrekken”, bevestigt Jeroen. “Van 
wetenschaps- en techniekfilosofie tot 
specifieke ‘global challenges’ als klimaat, 
biodiversiteit, gezondheid, voedsel en 
water, energie en circulaire economie. De 
studenten zijn dan voldoende vertrouwd 
met hun afstudeerrichting, resp. de optie 
om aan deze topics een domeinspecifieke 
invulling te geven. Of vakoverschrijdend in 
multidisciplinaire teams op zoek te gaan 
naar een duurzame oplossing voor een 
heikel probleem. Dit zou dan weer goed 
aansluiten bij de Ingenieursbeleving 
nummer drie (goed voor negen 
studiepunten) om te versmelten tot een 
groot project. Het zou de perfecte afsluiter 
kunnen worden van de bachelorstudie”.

 
 Yves Persoons

INGENIEUR & WERELD:  
MÉÉR ZIEN EN VÉRDER KIJKEN
In het nieuwe curriculum van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen wordt ruim 
plaats gemaakt voor de contexten waarin de ingenieur functioneert en de waarden en normen 
die daar gelden. Deze contexten samen vormen de complexe maar fascinerende wereld van 
de ingenieur. Projectontwikkelaar Jeroen Buijs legt uit hoe de opleiding de deuren wijd 
openzet voor de wereld.



14

In 2019 lanceerde de Groep Wetenschap & Technologie (W&T) 
vijf onderwijsinnovatieprojecten. Elk project wordt getrokken 
door een faculteit van de groep, maar in principe zijn alle 

faculteiten van de Groep W&T nauw bij alles betrokken. “Dat de 
Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen, het voortouw zou 
nemen in het project over afstandsonderwijs lag voor de hand”, 
aldus Iris. “Als je onderwijs verstrekt op zeven campussen 
verspreid over Vlaanderen, dan moeten er onvermijdelijk 
afstanden overbrugd worden. Waar dit aanvankelijk als hinderlijk 
werd ervaren, is stilaan iedereen ervan overtuigd dat hier een 
unieke opportuniteit voor het rapen ligt om meerwaarde te 
creëren voor de docent en de student. De coronacrisis heeft in 
dit verband niets geïnitieerd, enkel geconfirmeerd en 
geaccelereerd. Laaghangend fruit, noemt men dat”.

Didactisch onderbouwd
“’Going digital’ is niet alleen een kwestie van technologie”, zegt 
prof. Van den Bossche. “Wil afstandsonderwijs een rendabel 
alternatief zijn voor het klassieke lesgeven, dan is een stevige 
didactische onderbouw noodzakelijk. Samen met de collega’s 
binnen de Groep W&T hebben we gekozen voor een aanpak via 
blended learning. Het doel van ons project bestaat erin om een 
kader en de nodige ondersteuning te ontwikkelen aan de hand 
van concrete voorbeelden uit de onderwijspraktijk”.

“Blended learning staat voor een combinatie van face-to-face 
onderwijs en online onderwijs”, legt Wouter uit. “In het online 
gedeelte worden de studenten uitgedaagd om zich de leerstof 
op eigen houtje en in eigen tempo eigen te maken. Op die manier 
komt er tijdens de contactmomenten ruimte vrij voor oefeningen 
of discussies om de kennis te verdiepen of toe te passen. Door 
de afwisseling van activerende online leeractiviteiten en 
contactmomenten kan blended learning de leereffectiviteit 
aantoonbaar vergroten”.

“Deze onderwijsvorm betekent in de eerste plaats een didactische 
uitdaging voor de lesgevers”, vervolgt Iris. “Zij moeten immers 
grondig nadenken over de activerende werkvormen, over de 
tussentijdse evaluaties, over de begeleiding, enz. Zo evolueert 
hun rol van de klassieke ‘sage on the stage’ (de overbrenger van 
kennis) naar ‘guide on the side’ (begeleider van het leerproces). 
Maar ook voor de studenten verandert er heel wat. Van hen 
wordt vooral meer zelfstandigheid verwacht. Dat gaat niet altijd 
vanzelf. Daarom is het belangrijk om structuur te brengen in het 
leerproces via o.m. heldere instructies, duidelijke verwachtingen 
en deadlines, regelmatige feedback en last but not least- te 
gelegener tijd een incentive”.

Synchroon lesgeven
“Inzake afstandsonderwijs komt onze faculteit niet helemaal 
onbeslagen op het ijs”, verduidelijkt prof. Van den Bossche. “Op 
de campussen in Gent en Brugge werd al occasioneel synchroon 
lesgegeven. Dat de coronacrisis het online onderwijs overal in 
een stroomversnelling heeft gebracht, staat buiten kijf. Dat maakt 
het ons gemakkelijk om in de eerste fase van het project 
bruikbare cases te verzamelen. Tijdens de tweede fase willen we 
zicht krijgen op de behoeften en verwachtingen van docenten en 
studenten en op welke punten ze ondersteuning wensen. 
Belangrijk om te weten is dat de verhouding online en on campus 
dynamisch is en afhangt van zowel inhoudelijk-didactische als 
praktische factoren zoals de vooropgestelde competenties, de 
samenstelling van de studentengroep, de capaciteit van de 
lokalen en de beschikbare technologie. In blended learning kun 
je een veelheid van onderwijs-, leer- en evaluatie-activiteiten 
inzetten in functie van de beoogde competenties”.

Campus overschrijdend
“Wat nu door COVID-19 ingeburgerd is op alle campussen willen 
we campus overschrijdend maken”, vertelt Wouter. “Dat 

AFSTANDSONDERWIJS    
ALS HEFBOOM VOOR DE 
MULTICAMPUSFACULTEIT
Wil de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen zich in de markt positioneren als dé 
multicampusfaculteit dan zal dit niet kunnen zonder degelijk afstandsonderwijs. Dat is de 
stellige overtuiging van prof. Johan Van den Bossche (Technologiecampussen Gent en Aalst), 
Iris Peeters, projectmanager Onderwijsinnovatie bij de Groep Wetenschappen en Technologie, 
Wouter Van der Hoeven (Campus Groep T) en Sara Loix (Faculteit Wetenschappen). Ruim 
een half jaar voor COVID-19 toesloeg, zetten zij al een groepsbreed onderwijsinnovatieproject 
hierover op het getouw.

ONDERWIJSONTWIKKELING IN DE KIJKER
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veronderstelt goede afspraken tussen de docenten voor zowel 
de synchrone als de asynchrone formule. Ook inzake planning 
is er afstemming nodig. Hetzelfde geldt voor de technologie. 
Studenten gebruiken verschillende devices: smartphone, tablet, 
laptop. En -last but not least- dienen de partijen op dezelfde lijn 
te zitten i.v.m. de leerinhouden en de beoordeling”.

“Kwaliteitsvol afstandsonderwijs ontwerpen en implementeren is 
een iteratief proces met gedeelde verantwoordelijkheid op het 
niveau van de faculteiten, de campussen, de opleidingen, de 
docenten en de studenten”, merkt Iris op. “Daarom voorzien we 
in een klankbordgroep van ‘believers’ en voortrekkers van alle 
faculteiten en campussen. Dat hoeven niet per se ICT-specialisten 
te zijn. Als je ziet hoe vlot Kaltura haar weg gevonden heeft en 
nieuwe tools aan Blackboard zijn toegevoegd, kunnen we ons in 
het project concentreren op de essentie. Die bestaat erin om 
voor de toekomstige ingenieurs en wetenschappers krachtige 
leeromgevingen te creëren die de competentieontwikkeling en 

het studierendement bevorderen. Hierbij willen we de 
multicampusfaculteit Industriële Ingenieurswetenschappen op de 
kaart zetten als een model voor campus overschrijdend 
afstandsonderwijs”.

“Het is in ieder geval een project waar ook de andere faculteiten 
van de Groep W&T met veel belangstelling aan meewerken”, 
signaleert Sara tot slot. “Bijvoorbeeld voor de verdere uitbouw 
van de educatieve masters. De projectmedewerkers van 
‘Internationaal afstandsonderwijs’ volgen eveneens met aandacht 
de werkzaamheden. Zij onderzoeken o.m. hoe online 
studiemateriaal ingezet kan worden om internationale studenten 
aan te trekken. Een onderwerp dat ongetwijfeld ook de Faculteit 
Industriële Ingenieurswetenschappen zal interesseren”.
 

 Yves Persoons

 v.l.n.r.: Iris Peeters, prof. Johan Van den Bossche, Sara Loix en Wouter Van der Hoeven 
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Vernieuwen of hervormen zijn geen synoniemen van innoveren. 
Van innovatie kan pas sprake zijn als aan een aantal 
voorwaarden is voldaan. Eén daarvan is de creatie van 
meerwaarde voor de organisatie én de klant. Eric Lens en Rita 
Thijs, beiden actief op Campus Geel, breken een lans voor 
geïntegreerde, multidisciplinaire innovatie-opdrachten in elke 
fase van de ingenieursopleiding.

 De Geelse collega’s zijn gepokt en 
gemazeld in innovatieve projecten 
allerhande. Rita kennen we als de 

coördinator van cocoon2440 en Eric is de 
drijvende kracht achter het Innovation 
Academy programma op Campus Geel. 
Beiden worstelen al langer met de vraag: 
hoe is het mogelijk dat een van ’s lands 
meest nijpende knelpuntberoepen er 
maar niet in slaagt om meer gemotiveerde 
jongeren voor de studie aan te trekken? 
De groeiende belangstelling voor Science, 
Technology, Engineering en Mathematics 
in het secundair onderwijs zou toch de 
rode loper richting onze ingenieurs-
opleidingen moeten uitrollen?

Volgens Eric (h)erkennen jongeren de 
ingenieursopleidingen nog te weinig als 
een kweekvijver waar zij vanuit hun 
interesses leren hoe ze met een gedegen 
kennis van wetenschap en technologie 
marktrelevante oplosssingen kunnen 
ontwikkelen. “De programmahervorming 
in onze faculteit heeft precies tot doel om  
hier verandering in te brengen. De 
gemeenschappeli jke polyvalente 
ingenieursvorming is daar een goed 
voorbeeld van. De basiswetenschappen 
worden onmiddellijk gelinkt aan de 
technologische toepassingen. Die worden 
op hun beurt van meet af aan in verband 
gebracht met professionele vaardigheden 

zoals communicatie, teamwork, 
ondernemingszin en creativiteit. Dit hele 
pakket wordt tenslotte in de brede context 
van de onderneming en de samenleving 
geplaatst, de biotoop van de toekomstige 
industrieel ingenieur”. 

Opportuniteit
Rita heeft dezelfde boodschap. “We 
beschikken over een helder en uniek 
waarde-aanbod waarmee we ons 
scherper en positief kunnen 
onderscheiden. Daarbij wordt duidelijk en 
aanwijsbaar tijd en ruimte vrij gemaakt 
voor creativiteit, innovatie, product-
ontwikkeling en ondernemerschap in elke 
fase van de opleiding”.

“Opportuniteiten zijn er genoeg”, vervolgt 
Eric. “Onze multicampusfaculteit herbergt 
een breed scala van studierichtingen en 
een veelheid aan onderzoeksgroepen. De 
studenten staan open voor technologische 
uitdagingen en de bedrijven zijn bereid om 
mee te coachen en voor ondersteuning te 
zorgen. Wat wil je nog meer?”

Rita wijst op de wervende kracht van 
originele innovatie-opdrachten. “Concrete 
projectresultaten zijn aandachtstrekkers 
en spreken de jongeren aan. Kijk maar 
naar het succes en de impact van het 
Agoria Solar Team en de zonnewagen. 

Bovendien versterken innovatieprojecten 
de banden met het werkveld, een andere 
topprioriteit in het facultaire beleid. 

Benoemen
“Dat de programmahervorming de 
opportuniteit bij uitstek is om deze 
ambities waar te maken, staat buiten kijf”, 
beaamt Eric. “Al blijft het opletten voor 
versnippering als er niet van meet af aan 
in termen van geïntegreerde opdrachten 
wordt gedacht. Heel wat kennis en 
inzichten die nu uitgezaaid zijn over aparte 
opleidingsonderdelen lenen zich goed 
voor integratie in real life opdrachten. 

INNOVEREN IS  
MEERWAARDE 
CREEREN
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Belangrijk is verder de innovatieprojecten 
duidelijk en thematisch te benoemen. De 
term ‘ingenieursbeleving’ op zich is al heel 
sterk én uniek. Die moeten we echt 
claimen als de onze. Het kan overigens 
nog sterker als we de belevingen een 
naam geven in plaats van een nummer. 
Een uitdagende opdracht verdient een 
uitdagende naam”.

“Gebrek aan inspiratie en ‘good practices’ 
is er in onze faculteit en bij uitbreiding in 
onze universiteit zeker niet”, meent Rita. 
“De studententeams binnen Technovation 
Hub functioneren al langer en met succes 

op die manier. Technologiecampus Gent 
kan dan weer uitpakken met 
‘Intrapreneurship werkt’. KU Leuven KICK 
focust op innovatie met initiatieven zoals 
PIP (Product Innovation Projects), de 
‘Learning Garage’ en KICK Incubator. En 
op onze campus loopt ‘Startup2440’ 
i.s.m. VOKA en Unizo en start in 
september het Open Innovation Lab 
cocoon2440”.

Place-to-be
Eric besluit als volgt: “De 
programmahervorming is de kans bij 
uitstek om innovatie een centrale en 

zichtbare plaats te geven in de curricula. 
Innoveren en waardecreatie is meer dan 
ooit het USP (Unique Selling Proposition) 
van onze opleidingen. Het ruim 
assortiment van programma’s en 
onderzoeksgebieden is onze grote troef 
om toekomstige ingenieurs zoveel 
mogelijk te laten samenwerken. En van 
onze opleidingen de ‘place-to-be’ te 
maken voor jongeren die als industrieel 
ingenieur het verschil willen maken”.

 Yves Persoons   

CONNECTING

 Eric Lens en Rita Thijs
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FEEDBACK ZAAIEN,   
VOORTGANG OOGSTEN
Leren en feedback zijn onafscheidelijk. Met feedback geven, resp. krijgen is de kous niet af. 
Wil de student productief gebruik kunnen maken van de terugkoppeling, dan moet aan een 
aantal voorwaarden worden voldaan. Die hebben te maken met zowel de aard van de 
feedback als met de capaciteiten van de student. In het project ‘Permanente feedback’ 
werken prof. Greet Langie en Kurt Coppens (Campus De Nayer) aan een instrument dat de 
feedbackgeletterdheid van de studenten een stevige boost wil geven.”

 De parabel van de zaaier (Mt 13: 1-9) is een van de 
bekendste Bijbelse gelijkenissen. Hij (de zaaier) strooit 
kwistig het zaad uit over verschillende plekken: op het 

pad, op de rotsen, tussen de distels en op goede aarde waar 
het tot honderdvoud vruchten oplevert. Het zaad verwijst naar 
het woord Gods. Sommigen zijn daarvoor ontvankelijk, anderen 
minder en nog anderen helemaal niet. Vervang ‘zaad’ door 
‘feedback’ en we raken meteen de kern van de zaak. De zaaier 
wordt dan de docent/begeleider en de bodem staat symbool 
voor de student. Terwijl in de Schrift de verdiensten van de zaaier 
en de kwaliteit van het zaad niet ter discussie staan, liggen de 
kaarten in onze adaptatie anders. De feedback zelf bepaalt mee 
de opbrengst en misschien kan ook de docent-zaaier beter wat 
doelgerichter te werk gaan. De eindverantwoordelijkheid ligt hoe 
dan ook bij de student. Of de feedback vruchten afwerpt, hangt 
van hem/haar af.

Leerstrategie
Prof. Langie doceert Dynamica & energie en Trillingen & golven 
op Campus De Nayer, Kurt Coppens is assistent. Hij bereidt een 
doctoraat voor over het belang van feedback in het 
ontwikkelingsproces van de startende student tot de beroep 
bekwame industrieel ingenieur.

De aanleiding tot het project schetst prof. Langie als volgt: “Als 
nieuwe bachelorstudenten onderweg de pedalen kwijtraken, 
heeft dat niet alleen met voorkennis of intellectuele vermogens 
te maken. Vaak beschikken ze niet over de geschikte leerstrategie. 
Om hieraan te verhelpen is snelle en efficiënte terugkoppeling 
cruciaal, zodat de student tijdig kan bijsturen of de hulp inroepen 
van de studieloopbaanbegeleider of mentor. Feedback heeft 
enkel kans op slagen als deze gericht gegeven en op maat 
gesneden is. Dit veronderstelt dan weer informatie: niet per se 
veel, maar wel correct, betrouwbaar en op het juiste moment”.

“In weinig werkvormen verloopt de begeleiding zo intensief als in 
de practica of labs”, vertelt prof. Langie. “De studenten werken 
er in kleine groepen en worden van nabij geobserveerd en 
opgevolgd. Daar wordt nu al volop feedback gegeven. Dat is 

uiteraard positief maar er stellen zich ook problemen. Om te 
beginnen blijft de feedback fragmentarisch, verspreid over 
verschillende practica, verstrekt door verschillende begeleiders, 
op verschillende momenten en op basis van verschillende 
competenties. Dit maakt het voor de student moeilijk om de 
feedback te transfereren naar andere practica of werkvormen. 
De docenten/begeleiders zitten in hetzelfde schuitje. Zij weten 
niet welke feedback door welke collega op welk moment aan 
welke student is verstrekt. Gevolg: versnippering. Informatie is er 
wellicht genoeg voorhanden, alleen kunnen er door een gebrek 
aan overzicht geen verbanden gelegd worden en blijft de 
terugkoppeling voor de student erg diffuus”.

Visualiseren
Kurt vervolgt: “Het doel van ons project bestaat erin om al deze 
her en der verspreide informatie te verzamelen en vervolgens 
zichtbaar te maken voor zowel de eerstejaars als hun begeleiders. 
Dit moet het mogelijk maken om niet alleen een permanente, 
maar ook een goed onderbouwde en gepersonaliseerde 
feedback te geven aan de studenten. Dat kan op twee manieren. 
Rechtstreeks, door hen te informeren over de kerncompetenties 
en beoordelingscriteria en hen te laten zien waar ze staan en hoe 
ze zich positioneren t.o.v. hun medestudenten. Onrechtstreeks 
door de studenten te ondersteunen tijdens hun gesprekken met 
de studiebegeleider of mentor. Die zal eveneens zicht hebben 
op het hele plaatje van de student en zijn/haar positie in de 
groep”.

Wat moeten we ons voorstellen bij het visualiseren van de 
persoonlijke feedback? Prof. Langie verwijst naar het ‘dashboard-
concept’. Dat ziet er als volgt uit: “De data worden door de 
begeleider na elk practicum in een laboratoriumportfolio 
ingegeven. De verzamelde gegevens worden dan in een soort 
dashboard overzichtelijk weergegeven in grafieken en 
diagrammen. Dit moet uiteraard op een consequente en 
consistente manier gebeuren. We gaan ons in eerste instantie 
baseren op de facultair vastgelegde professionele competenties 
van de eerste bachelor en op enkele algemene 
studeervaardigheden.

ONDERWIJSONTWIKKELING IN DE KIJKER



“Aan het einde van de rit -in 2022- willen we uitpakken met een 
proof of concept dashboard voor dubbel gebruik”, legt prof. 
Langie uit. “De studenten kunnen er zich mee positioneren t.o.v. 
hun studiegenoten in de verschillende labs en voor de 
onderscheiden competenties. De studiebegeleiders kunnen dan 
weer de evolutie van de studenten op de voet volgen en samen 
met hen naar oplossingen zoeken voor specifieke struikelblokken.

Feedbackgeletterdheid
Volgens Kurt is de programmahervorming een godsgeschenk 
om het dashboard gradueel in het curriculum te implementeren. 
In zijn proefschrift wil hij o.m. onderzoeken hoe de studenten 
voor en na de invoering van het nieuwe programma omgaan met 
feedback. Zijn uiteindelijke doel bestaat erin om met behulp van 
het dashboard bij te dragen tot de zgn. ‘feedbackgeletterdheid’ 
van de studenten als een onderdeel van hun bredere academische 
geletterdheid. “Feedbackgeletterdheid is het vermogen om 
feedbackprocessen te begrijpen, te gebruiken en ervan te 
profiteren”, aldus Kurt. “Zonder de vaardigheid om opmerkingen 

of kritiek te plaatsen en te interpreteren is de kans klein dat de 
student productief op feedback reageert. Veelal zie je dan 
defensieve of ronduit negatieve reacties. Feedbackgeletterdheid 
begint met het leren waarderen van terugkoppeling, die juist in 
te schatten en vervolgens nuttig te gebruiken voor verbetering. 
Van de gerapporteerde nood een constructieve deugd maken, 
daar komt het eigenlijk op neer.

Oogst
Keren we tot slot terug naar de parabel van de zaaier. In de 
hedendaagse adaptatie weet de docent/begeleider zijn/haar 
feedback snel en efficiënt te doseren en te personaliseren. De 
student pikt op zijn/haar dasboard de feedback op en weet die 
een plaats te geven om tot wasdom te komen en honderdvoud 
vruchten te dragen met een rijke oogst in het verschiet.

  Yves Persoons
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MULTICAMPUSMODULES 
VOOR PROFESSIONALS

Optimaal benutten van de multicampuscontext in onze faculteit, het versterken van de 
banden met het werkveld en rekening houden met het groeiend belang aan levenslang leren. 
Het zijn stuk voor stuk topprioriteiten in het facultaire beleidsplan 2018-2022. Weinige 
werkvormen weten deze troeven zo doeltreffend uit te spelen als de multicampusmodules 
voor professionals in de domeinen biotechnologie, chemische technologie en 
kunststofverwerking. Coördinator prof. Rediers en Ann Nestor, die facultair 
Onderwijsondersteuning biedt bij de multicampusprojecten, geven tekst en uitleg.

 Het verhaal begint in 2013 toen de 
masteropleidingen Chemie, 
Biochemie en Biowetenschappen 

besloten om de krachten inzake onderwijs 
en onderzoek te bundelen in de zgn. 
multicampusmodules”, legt prof. Rediers 
uit. “Het opzet bestond erin om 
gespecialiseerde keuzevakken aan te 
bieden die nauw aansloten bij het 
onderzoek dat op de betrokken 
campussen wordt verricht. Dit resulteerde 
in keuzemodules met een gewicht van 
zes studiepunten. Elke module wordt in 
principe georganiseerd in twee 
onafgebroken weken waarin de studenten 
zich verdiepen in de lokale onderzoeks-
expertise en proeven van de sfeer elders”.

Het concept van prof. Rediers en zijn 
collega’s sloeg onmiddellijk aan. Het 
aantal modules nam elk jaar toe 
(momenteel zijn het er al tien) en inmiddels 
neemt al 60% van de masterstudenten in 
de betrokken opleidingen een module op 
in zijn/haar studieprogramma. In 2017-

2018 werden de multicampusmodules 
genomineerd voor de Prijs van de 
Onderwijsraad van de KU Leuven als 
‘good practices’ van onderzoeksgedreven 
onderwijs.

Versterken van de interactie tussen 
studenten en het werkveld
Prof. Rediers realiseerde zich van bij de 
start dat in de multicampusmodules nog 
meer zat. Daarom werden vanaf 2019 de 
modules opengesteld voor alumni en 
andere professionals uit het werkveld.
“Concreet ging het om ‘Malting & Brewing 
Technology’ op de Technologiecampus 
Gent, ‘Moleculaire Biologie’ op Campus 
Groep T, ‘Kunststofverwerking’ op 
Campus Brugge en ‘Insecten in humane 
en veevoeding’ op Campus Geel”, 
vervolgt prof. Rediers. “We besloten ook 
onmiddellijk om te werken met gemengde 
groepen, kwestie van interactie te creëren 
tussen studenten, docenten, onder-
zoekers en professionals uit de 
beroepspraktijk. Deze formule kon 

eveneens op bijval rekenen en dat niet 
alleen bij de studenten maar ook in het 
werkveld”.

“Negen kandidaten uit de industrie 
meldden zich aan voor de eerste editie”, 
vertelt Ann. “Hun achtergrond is behoorlijk 
divers: van consultants en ingenieurs tot 
zaakvoerder, piloot en professor. 
Opvallend was ook het sterk internationaal 
karakter. Van de negen deelnemers 
kwamen er vijf uit het buitenland: van 
Duitsland tot Brazilië”.

Meerwaarde
“Voor student en opleiding zorgt dit 
meteen voor een verhoogde interactie 
met het werkveld. Voor de professionals 
zijn de voordelen legio”, aldus prof. 
Rediers. “Ze volgen een bijscholing in hun 
vakgebied. De inhoud is gebaseerd op 
state-of-the-art-onderzoek. Ze leren 
werken met de onderzoeksapparatuur en 
kunnen hun netwerk uitbreiden met 
contacten uit andere bedrijven, uit de KU 

“

ONDERWIJSONTWIKKELING IN DE KIJKER



21CONNECTING

 Ann Nestor en Prof. Hans Rediers

Leuven en met toekomstige industrieel 
ingenieurs”. Bovendien hebben we ervoor 
gezorgd dat de inschrijvingskosten voor 
de navorming (deels) gerecupereerd 
kunnen worden via de VLAIO KMO 
portefeuille of via Alimento, en dat 
professionals ook beroep kunnen doen 
op Vlaams Opleidingsverlof (VOV). 

Over die navorming wil Ann het volgende 
kwijt: “De deelnemers kunnen in de 
meeste gevallen kiezen uit twee formules. 
De eerste leidt tot een attest van deelname 
(PVA) voor wie de hoorcolleges, 
oefeningen en practica bijwoont, zonder 
evaluatie. Indien er wel een evaluatie aan 
gekoppeld is, ontvangt de deelnemer een 
getuigschrift van permanente vorming 
(PVG). Hij/zij schrijft zich dan in als student 
en kan dan ook gebruik maken van alle 
universitaire studentenvoorzieningen en 

–faciliteiten. Los van de gekozen formule, 
krijgt iedere deelnemer toegang tot de 
gemeenschappelijke digitale leeromge-
ving. Indien professionals wel interesse 
hebben om een module te volgen, maar 
niet in de mogelijkheid zijn om zich 
gedurende twee weken volledig toe te 
leggen op deze module, dan kan er ook 
een aangepast programma opgesteld 
worden, waarbij slechts een selectie van 
activiteiten meegevolgd wordt. Op deze 
manier kunnen we nog beter inspelen op 
de specifieke noden vanuit het werkveld 
en kunnen we een pakket op maat 
aanbieden.”

Online
In het academiejaar 2020-2021 openen 
twee modules hun deuren voor 
professionals uit het werkveld: ‘Malting & 
Brewing Technology’ op Technologie-

campus Gent en ‘Moleculaire biologie in 
industriële processen’ op Campus Groep 
T. “Wat de corona-restricties betreft, 
gelden dezelfde voorwaarden als voor de 
reguliere studenten”, merkt Ann op. “On 
campus waar het kan, online als het moet 
met als streefdoel een fiftyfifty verhouding. 
In welke mate de huidige Covid-19 
situatie een weerslag zal hebben op het 
aantal deelnemers, valt nog af te 
wachten”.

 Yves Persoons

 Meer info: www.iiw.kuleuven.be/
werkveld/bedrijven/multicampusmodule/
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Salma Nachi en Nikte Van Landeghem

VR HEALTH GAME WINS 
FIRST KU LEUVEN KICK AWARDS
Under the slogan ‘From idea to impact’, KU Leuven KICK team organized its first 
challenge in the spring of 2020. The assignment was to develop a business plan that 
addresses a social problem in an innovative way. The CheckR team of Nikte Van 
Landeghem (Master in Electromechanical Engineering Technology, Group T Campus) 
and Salma Nachi (Master in Pharmaceutical Sciences) won the Student Award and the 
Audience Award.
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 KU Leuven KICK is part of KU Leuven Research & 
Development (LRD), the university’s tech-transfer 
office. “Our task is to promote and support 

entrepreneurship in the university community”, explains 
coordinator Tine Van Lommel. “In doing so, we also aim 
at student-entrepreneurs. We help them translate their 
innovative ideas into a feasible business model, ready to 
be implemented in a start-up. Any student with an 
innovative idea will find a listening ear and a helping hand 
with us”.

Early detection
For the first KICK Challenge, forty-five teams submitted 
an original idea. Eighteen were given permission and 
support to develop it further. Six of them made it to the 
finals to compete for three grand prizes. With the Student 
Award and the Audience Award, Nikte and Salma were 
prominently present on the honorary stage.

The duo departed from the following facts: “Belgium is 
thirty percent slower at detecting preventable diseases 
compared to other EU countries. This phenomenon can 
be attributed to the fact that Belgians between 20 and 
40 years old get less than one check-up a year. At the 
same time, the same population goes at least three 
times to the pharmacy over the same time period. This 
led us to the idea: why shouldn’t the pharmacist play a 
key role in the early detection of risk patients? After all, 
pharmacists are highly qualified health professionals. 
However, the main challenge here is that pharmacists 
do not have enough information about their patients, and 
the time available for each patient is rather limited. If we 
could provide them with a tool to check a number of 
relevant parameters in a simple and fun way to increase 
patient participation, this would be an important step 
forward”.

Gaming at the pharmacy
These ideas resulted in the CheckR kit, which consists 
of a VR headset, a controller and a heart sensor to 
measure several cognitive, muscular and cardiovascular 
parameters such as heart rhythm, blood pressure, 
memory, vision and motoric skills. Salma explains how 
it works in practice: “The pharmacist proposes to the 
client to play a VR game for about five minutes during 

which memory and motoric skills are monitored. Via the 
sensor, cardiovascular parameters are tracked, while 
other relevant data are measured with the VR headset 
and controllers. After the game, the pharmacist can give 
feedback on the client’s general state of health and -if 
necessary- refer him or her to the doctor or hospital”.

“Both the risk patient and the pharmacist benefit from 
our kit”, Nikte continues. “The potential risk patient is 
informed in time and the pharmacist can count on more 
and satisfied customers, which may result in a higher 
turnover. Moreover, he or she can build up a network 
with colleagues, doctors and hospitals. The healthcare 
system as well as the economy could benefit, because 
employees stay healthy and can work longer”.

Feasible and profitable
Meanwhile, Nikte’s and Salma’s plans for the short and 
longer term are ready. “We are going to start 
strengthening our team and bringing in additional 
competencies”, says Salma. In 2021, we hope to be 
able to launch our start-up and gain foothold in twenty 
pharmacies in Belgium. We plan to systematically 
increase that number until we have 10% of the 
pharmacies in Belgium as customers. Our financial 
model is based on a rental price of 150 euro per kit per 
month. If we achieve the range of 10% that represents 
a revenue of 76.500 euros per month, which, after 
deduction of costs, would yield a profit of 26.000 euros. 
We also want to expand our service with a user platform 
for our customers and a personal assistance system for 
high-risk patients based on gamification technology.

In the end, the ambition of both student-entrepreneurs 
extends beyond quick profit. As committed young 
entrepreneurs, they dream of introducing their affordable 
detection technology in developing countries, where the 
health system is often inadequate and where prevention 
is infinitely more life-saving than elsewhere.

 

  Yves Persoons
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 De uitdaging bestaat er voor de 
studenten in om na een grondige 
analyse een gefundeerde 

aanbeveling te schrijven waarin de drie 
invalshoeken technologie, economie en 
duurzaamheid geïntegreerd aan bod 
komen. Het mooie van de 
aanbevelingsrapporten is dat geen enkele 
student zo’n rapport in zijn eentje kan 
schrijven. Maar door de interdisciplinaire 
samenwerking wordt een puzzel gelegd 

die het bedrijf overtuigt, precies omdat 
deze drie invalshoeken onderzocht 
werden.”, zegt prof. Ignace Martens, 
hoofd van de optie Management in de 
masteropleiding Elektromechanica. “Het 
betreft een initiatief van KU Leuven in 
samenwerking met de technologiefederatie 
Agoria en de voedingsindustrie 
vertegenwoordigd door Alimento en 
Flanders Food. Het doel bestaat erin om 
productiebedrijven te helpen in hun 

transformatie naar een Factory of the 
Future door projecten uit te voeren rond 
één of meerdere van de zeven 
transformatiedomeinen zoals die door 
Agoria werden gedefinieerd: ‘World Class 
Manufacturing Technologies’, ‘Digital 
Factory’, ‘ECO Production’, ‘End-to-end 
Engineering’, ‘Human Centred 
Production’, ‘Smart Production Systems’ 
en ‘Networked Factory’. Bedrijven die 
zich op deze terreinen willen begeven, 
kunnen de hulp inroepen van 
masterstudenten. Van hen wordt 
verwacht dat zij na afloop van het project 
aan hun opdrachtgever een aantal goed 
doordachte en berekende adviezen 
verstrekken die omzeggens onmiddellijk 
implementeerbaar zijn”.

“Concreet gebeurt dat als volgt”, legt prof 
Martens uit. “Eerst sturen de bedrijven 
een projectvoorstel naar Agoria. Eind 
september organiseren wij in Gent een 
kick-off voor de studenten en de coaches. 
Op basis van hun voorkeuren worden de 
gemengde teams samengesteld en de 
coaches uit de universiteit en de betrokken 
bedrijven toegewezen. Tijdens het 
slotevenement in Brussel stellen de teams 
hun eindrapport voor. De evaluatie is 
drievoudig: beoordeling van het proces, 
peer evaluation door de studenten en 
jurering door professionals tijdens de 
slotdag”.

Tweede leven
Maxime Steenbrugge en Chiel 
Bourdeaud’huy zetten samen met een 
laatstejaars Handelsingenieur en een 
Franse MBA-student hun schouders 
onder een project van Roltex uit 
Erembodegem (Aalst).

“Onze opdracht bestond erin om aan 
afgedankte dienbladen uit de horeca en 
ziekenhuizen een tweede leven te geven”, 
vertelt Maxime. “Ze opnieuw oplappen of 
verwerken is geen optie wegens de aard 
van het materiaal, dus belanden ze in de 

“
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GENTSE MASTERSTUDENTEN    
ADVISEREN BEDRIJVEN
Interdisciplinaire samenwerkingsprojecten met bedrijven zijn 
al langer ingeburgerd op de Technologiecampus Gent. In 
het eerste semester van het voorbije academiejaar gingen 
masterstudenten Elektromechanica, optie Management 
opnieuw aan de slag met collega’s van de opleidingen 
Economie en Bedrijfswetenschappen en Milieu- en 
Preventiemanagement van KU Leuven in Brussel. De opdracht 
bestond erin om voor een probleem van een bedrijf een 
aanbevelingsrapport op maat van dat bedrijf uit te werken.

 Prof. Ignace Martens,  Toon Van den Fonteyne en Rob Lannoy
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verbrandingsoven. Het geld dat het bedrijf 
hieraan spendeert, kan nuttiger en vooral 
ecologischer worden besteed. Dat bracht 
ons op het idee om de dienbladen een 
nieuwe bestemming te geven als 
schappen in een stapel- of opbergrek. 
Geen slecht idee al zeggen we het zelf, 
maar is er wel een markt voor? Dus 
gingen we op zoek naar mogelijke 
klanten”.

De AidEx-beurs in Brussel bleek daarvoor 
een uitgelezen plek te zijn. Het team 
slaagde erin een plaatsje te bemachtigen 
op de stand van de EU om er een 
prototype van het rek te tonen. “De beurs 
zorgde voor de doorbraak”, vervolgt 
Chiel. “Vooral humanitaire organisaties en 
ngo’s toonden interesse.  Zij hebben 
stapelruimte en opbergrekken nodig om 
hun hulpgoederen te stockeren. Bij 
voorkeur compacte, lichte en eenvoudig 
te monteren en transporteren exemplaren, 
maar toch robuust genoeg om dienst te 
doen in vluchtelingenkampen of 
noodgebieden”.

De volgende stap was de 
productontwikkeling. Aan welke eisen 
moeten de rekken voldoen? Welke 
materialen zijn beschikbaar om de 
dienbladen bij elkaar te houden? Eenmaal 
dit bekend, kon de logistieke flow in kaart 
worden gebracht en de kostprijs 
berekend. Daarmee togen de teamleden 
dan naar potentiële klanten. Aan het eind 
van de rit ontving Roltex een uitgewerkt 
plan, klaar om te implementeren.

Maxime en Chiel blikken tevreden terug 
op een geslaagd project. “In amper twee 
maanden tijd bouwden we een prototype, 
stelden we een businessplan op, 
tekenden we het logistiek proces uit en 
legden we contacten met mogelijke 
klanten. Techniek en management bleek 
een perfecte tandem te zijn om dergelijk 
resultaat te bereiken”.

Nieuwe markten
Rob Lannoy en Toon Van den Fonteyne 
vormden een internationaal team met een 
Roemeense en een Franse student uit 
Brussel. Hun opdrachtgever was 
PSIControl, een zusterbedrijf van Picanol, 
de bouwer van weefmachines uit Ieper.
“PSIControl produceert touch screens, 
controllers en HMI’s (Human Machine 

Interfaces) en was op zoek naar nieuwe 
markten in de voedingssector”, zegt Rob. 
“Het bedrijf wou weten aan welke 
technische eisen mogelijke applicaties 
zouden moeten voldoen, vooral dan voor 
gebruik in huishoudtoestellen. Kostprijs 
en productievolume waren belangrijke 
criteria”.

“We zijn begonnen met een SWOT-
analyse van het bedrijf, de beschikbare 
technologie en de markt”, vertelt Toon. “In 
de tweede fase zijn we op zoek gegaan 
naar de marktsegmenten binnen de 
voedingsindustrie met het grootste 
potentieel. Dat leidde tot een inventaris 
van bedrijven waarin de producten van 
PSIControl de beste kansen hadden. 
Selectiviteit was vereist, want niet alle 
bedrijven hebben de technische knowhow 
in huis om de PSI-onderdelen in hun 
producten te integreren”.

Het Gents-Brusselse team slaagde met 
brio in zijn opzet en kon na afloop aan zijn 
opdrachtgever een doorwrocht rapport 
overhandigen van potentiële klanten en 
specificatie van de technische eisen 
gesteld aan de gewenste producten. Ook 
het stappenplan om een bepaald(e) 
markt(segment) te analyseren kan 

hergebruikt worden voor andere markten, 
dit is ook van grote waarde voor 
PSIControl.

Maar ook de teamleden zijn in hun nopjes. 
“We hebben op korte termijn veel geleerd. 
Vooral van elkaar. Ingenieurs en 
economisten hadden dit op hun eentje 
niet gekund. Bovendien hebben we ons 
ook creatief kunnen uitleven in o.m. een 
demonstratiefilmpje tijdens de slot-
presentatie”.

Leerschool
“Zulke Interdisciplinaire Samenwerkings-
projecten zijn een fantastische leerschool”, 
bevestigt prof. Martens. “Ook al zijn er 
geen geldprijzen te winnen, de waarde 
van de ervaring is onbetaalbaar. De drie 
beste teams mogen als prijs deelnemen 
aan de Agoria Roadshow waarbij de 
nieuwe Factories of the Future bezocht 
worden. Deze studenten krijgen daar de 
unieke kans om in gesprek te gaan met 
hun visionaire CEO’s. Een onvergetelijke 
ingenieursbeleving!”.

 

 Yves Persoons

 Maxime Steenbrugge, Chiel Bourdeaud’huy en Prof. Ignace Martens
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Alexis Versele doceert ‘Sociaal-
ecologisch bouwen’ aan de 
Technologiecampus Gent (eenheid 

Bouwfysica en Duurzaam bouwen). Hij 
staat bekend als een maatschappelijk 
geëngageerde bouwkundige, die eerder al 
een ambitieus renovatieproject realiseerde 
voor particuliere woningen in de zgn. 
‘prioritaire’ wijken in Gent. In het Rewind-
project concentreert hij zich op het welzijn 
en de levenskwaliteit van (ex-)
gedetineerden.

“De sleutel voor de re-integratie van deze 
kansengroep is duurzame tewerkstelling”, 
legt Alexis uit. “Dat (ex-) gedetineerden het 
moeilijk hebben om (opnieuw) de 
arbeidsmarkt te betreden, is bekend. Aan 
de ene kant kampen ze met de zgn. 
detentieschade na een periode van 
vrijheidsberoving. Die manifesteert zich 
o.m. in een gering zelfvertrouwen en 
beperkte zelfredzaamheid. Aan de andere 
kant worden ze geconfronteerd met de 
terughoudendheid van vele werkgevers 
om mensen met een penitentiair verleden 
in dienst te nemen. Om deze barrières te 
overwinnen, hebben we een 
samenwerkingsverband opgezet tussen 
de sociale economie en het reguliere 
bedrijfsleven. Dit moet op korte termijn de 
kloof tussen de gevangenis en de 
arbeidsmarkt overbruggen”.

Zelfreflectie
‘ReWinD’ staat voor Re-integratie van (Ex-) 
gedetineerden via Werk op een Inclusieve 
en Duurzame manier. Het project ging 23 
jaar geleden van start met als partners de 
KU Leuven (TC Gent), de vzw Domus 
Mundi (duurzaam bouwen voor kwetsbare 
groepen) en de vzw Asturia 
(volwassenenonderwijs). Daar kwamen 
vervolgens nog het maakwerkbedrijf 
WeerWerk en het Centrum Algemeen 
Welzijn Artevelde (psychosociale 
begeleiding) bij. “Hiermee hadden we alle 
partners aan boord om de eerste 
hoofddoelstelling van ons project te 
realiseren”, vervolgt Alexis. “Dat is het 
ontwikkelen van een zelfreflectie-instrument 
om de veranderingen in levenskwaliteit, 
welbevinden en de tewerkstelbaarheid van 
sociaal zwakke groepen in kaart te 
brengen. Het instrument is in principe 
bruikbaar voor diverse kansengroepen. 
Voor onze doelgroep hebben we een op 
maat gesneden variante gemaakt”.  

De tool bestaat uit een vragenlijst en een 
praktische handleiding. Met behulp van de 
vragenlijst kan de impact van elke 
interventie snel geregistreerd worden, wat 
tijdig bijsturen mogelijk maakt.  Maar de 
vragenlijst moet ook dienen voor een 
langdurige registratie van de vorderingen. 
Dit stelt de deelnemer in staat om te 

reflecteren op de afgelegde weg. Voor de 
begeleiders is het een handig hulpmiddel 
om mee de evolutie op te volgen en tijdig 
terug te koppelen.

Coöperatieve
Wat startte als een samenwerkingsverband 
is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige 

DOCENT IN DE KIJKER

ALEXIS VERSELE:   
BOUWEN AAN WERK
Woonst en werk vormen de belangrijkste obstakels voor 
een soepele  re-integratie van (ex-) gedetineerden in de 
samenleving. In het kader van het ESF-project ‘Bouwen 
met en voor (ex-) gedetineerden’ ontwikkelde Alexis 
Versele (Technologiecampus Gent) i.s.m. een aantal 
partnerorganisaties een instrument om de sociale reclassering 
van deze kwetsbare groep te ondersteunen.

“De sleutel voor de  
re-integratie van  

(ex)-gedetineerden in de 
samenleving is duurzame 

tewerkstelling”
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 Alexis Versele (Onderzoeksgroep Bouwfysica en Duurzaam Ontwerpen), Ans Cole (CAW) en Johan Stammeleer (maatwerkbedrijf Weerwerk)

coöperatieve vennootschap met sociaal 
oogmerk. Bij de aandeelhouders van de 
cvso Rewind vinden we naast de 
eerdergenoemde partners uit de sociale 
economie ook profit bedrijven als Algemene 
Bouw Maes, Durabrik, Inhout, Het 
Pandschap en Melior. “De betrokkenheid 
van deze bedrijven zorgt ervoor dat we 
effectief de brug kunnen slaan naar het 
reguliere economische circuit”, vertelt 
Alexis. “Dit zorgt niet alleen voor meer 
werkplekken, maar geeft de (ex-)
gevangenen ook de kans om op de 
werkvloer technische en sociale 
competenties te verwerven. Voor de 
bouwbedrijven is het trouwens ook 
interessant. Zij kunnen op piekmomenten 

snel beroep doen op extra-krachten. En ze 
hebben ruim de gelegenheid om de 
kandidaten te screenen met het oog op 
een eventuele aanwerving na de proef-
periode”.

Een doorsnee traject bij Rewind bestaat uit 
vier dagen effectieve tewerkstelling gevolgd 
door één dag begeleiding met behulp van 
het zelfreflectie-instrument.

Nazorg
Eenmaal een aanwerving is gebeurd, is 
voor Rewind de kous niet af. “De 
begeleiding stopt niet automatisch wanneer 
de kandidaat doorstroomt naar het 
reguliere circuit”, merkt Alexis op. “Het valt 

nooit uit te sluiten dat de aanhoudende 
werkdruk, de flexibele arbeidstijden of de 
sfeer op de werf toch nog roet in het eten 
gooien. Dus blijven we onze ‘klanten’ nog 
een tijdje opvolgen tot ze goed en wel 
ingewerkt en gesetteld zijn. Onze opdracht 
stopt wanneer we onze ‘klanten’ voldoende 
weerbaar hebben gemaakt om hun leven 
en werk opnieuw op te bouwen”.
 

 Yves Persoons
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 Red zuurdesem’ kun je vergelijken 
met een meergranenbrood. Het is 
een mix variërend van pamflet over 

dag- en receptenboek tot een historisch 
en wetenschappelijk traktaat. Het is 
bovenal een relaas van een passie die tien 
jaar geleden oplaaide toen de auteur 

zelfstandig ging wonen en van zijn ouders 
een broodbakmachine cadeau kreeg. Het 
werd het begin van een ware ontdek-
kingstocht, een queeste naar de origine 
van ’s mensen belangrijkste voedings-
middel. Het boek heeft dan ook in alle 
opzichten het karakter van het product 

dat het beschrijft: een robuust uiterlijk, 
een krokante korst, een stevige beet en 
vooral een eigenzinnige, volle smaak.

Proefschrift
Wouter studeerde in 2007 af als master 
in de informatica aan de UHasselt. Na elf 

“

DOCENT IN DE KIJKER

ZUURDESEM:  
REMEDIE TEGEN SMAAKVERVLAKKING 
“Voor de zoveelste keer hetzelfde brood bakken geeft mij meer voldoening dan voor de 
zoveelste keer een softwareprobleem oplossen”, schrijft Wouter Groeneveld in zijn boek  
‘Red zuurdesem’. Wat bezielt een software-ingenieur en computerwetenschapper om  
370 pagina’s lang te pleiten voor een herwaardering van het ambachtelijke brood?

 Wouter Groeneveld



29CONNECTING

jaar als software-ingenieur in de industrie 
nam hij de academische draad weer op 
bij de LESEC (Leuven Engineering and 
Science Education Centre) onderzoeks-
groep op Campus Diepenbeek. Hij bereidt 
er een doctoraal proefschrift voor over 
een betere afstemming van de opleiding 
software engineering op de verwachtingen 
van het bedrijfsleven. Daar is volgens 
Wouter nog wel wat werk aan de winkel. 
“Wat technische kennis en vaardigheden 
betreft, stelt zich niet direct een groot 
probleem. Anders is het gesteld met 
humane competenties, zoals het 
vermogen om goed samen te werken in 
een team, te reflecteren over abstracte 
onderwerpen en soepel in te spelen op 
verandering”. Die kloof hoopt Wouter met 
zijn proefschrift mee te kunnen dichten.

Ingenieur-bakker
Dat je als software-ingenieur of 
wetenschapper gefascineerd kunt 
geraken door brood bakken met 
zuurdesem vindt Wouter helemaal niet 
uitzonderlijk. “Technische mensen werken 
graag met hun handen. Dingen bouwen 
en weten waarvoor alles moet dienen, is 
hen op het lijf geschreven. Bij brood 
bakken is dat niet anders. Daar komt nog 
bij dat je deelt in een proces dat al 
duizenden jaren door de mens wordt 
beoefend. Brood verbindt mensen. Het is 
niet voor niets ‘ons dagelijks brood’. Je 
vindt dezelfde gedrevenheid ook terug bij 
ingenieurs en wetenschappers die een 
wijngaard aanleggen, zelf bier brouwen of 
zich uitleven als hobbykok”.

De fase van hobbyist is Wouter al voorbij. 
Hij volgde in avondonderwijs een 
bakkersopleiding, liep stage in het 
restaurant annex bakkerij van topchef 
Kobe Desramaults, stak zijn licht op in het 
gespecialiseerde Centre for Bread Flavour 
van Puratos in Sankt Vith, bezocht 
ambachtelijke en industriële bakkerijen en 
verdiepte zich in de microbiologie van de 
anaerobe fermentatie voor het opkweken 
van de organismen die een zuurdesem-
cultuur tot leven brengen.

Uniek
Dit brengt ons bij de essentie van het 
verhaal. Wat is zuurdesem en waarin 
schuilt de meerwaarde ervan? “Bij het 
maken van desembrood gebruik je geen 
gist, maar vertrek je van een moederdeeg”, 
vertelt Wouter. “Dat is een papje van meel 

of bloem en water dat je uren, soms 
dagen laat rijzen. In dat desempapje 
zorgen melkzuurbacteriën en natuurlijke 
gisten voor een spontane fermentatie. 
Door het papje geregeld bij te vullen met 
bloem en water, kom je tot de ideale 
verhouding voor het bakken met 
zuurdesem”.

“In tegenstelling tot gist vraagt natuurlijke 
fermentatie om veel tijd én aandacht. Door 
het deeg korter of langer te laten rusten, 
door te spelen met temperatuur en 
vochtigheid kun je je desembrood een 
eigen karakter geven. En een heel eigen 
smaak, want door de spontane fermentatie 
ontstaan allerlei aroma’s die de smaak 
mee beïnvloeden. Dit alles maakt elk 
desembrood uniek, net zoals elke 
desemcultuur uniek is. Met zuurdesem 
wordt brood bakken geen routineklus die 
je in 2,5 tot 3 uur klaart, maar een heus 
ritueel van minimum 30 uur”.

“Voor dergelijke rituelen heeft de bakker 
om de hoek geen tijd. En de industriële 
bakkerijen nog minder. Gevolg: 
middelmatige producten. Tal van bakkers 
lossen dit op door smaakversterkers of 
verbeteraars toe te voegen, maar dat zijn 
lapmiddelen. Wie begaan is met de 
kwaliteit, neemt de tijd om de bacteriën 
hun werk te laten doen”, aldus Wouter.

Meerwaarde
Over de voordelen van desembrood raakt 
Wouter niet uitgepraat. “Je hebt niet 
alleen de volle smaak, het karakter en het 
aroma, maar ook een malse en 
veerkrachtige kruim. Het brood is 
bovendien makkelijker verteerbaar, langer 
houdbaar (minstens één week) en zelfs 
gezonder dankzij de vitamines, mineralen 
en bioactieve stoffen. Voor de weight 
watchers is het niet direct een alternatief, 
want het aantal calorieën verschilt niet 
beduidend van brood waar gist is aan 
toegevoegd”.

Tenslotte wil Wouter nog een hardnekkig 
misverstand uit de wereld helpen. 
“Desembrood is niet per se zuur brood. 
Een zurige smaak en geur krijg je als je veel 
rogge gebruikt, zoals dat in Duitsland de 
gewoonte is. Hoe langer en hoe warmer je 
het deeg laat rijpen, hoe groter de kans dat 
het brood zurig wordt. Zet je het deeg op 
een koele plaats om te fermenteren dan 
krijg je een heel ander resultaat”.

Apologie
Zuurdesem wordt vaak geassocieerd met 
een nieuw begin. In het Oud Testament 
schrijft de wet van Mozes voor dat tijdens 
het Joodse Pesach (Paasfeest) en de 
week daarop uitsluitend ongedesemd 
brood gegeten mag worden. Na die week 
moet een compleet nieuw zuurdesem 
worden gemaakt zodat een nieuwe cyclus 
kan starten. In Mattheus (13:33) gaat 
Jezus nog een stap verder en zegt aan 
zijn leerlingen: “Het koninkrijk der hemelen 
lijkt op zuurdesem die door een vrouw in 
drie zakken meel werd vermengd tot alle 
meel doordesemd is”. De vergelijking 
alludeert op de alles doordringende 
werking van Gods woord. Zoveel 
messiaanse ambitie heeft Wouter niet. 
Zijn boek is veeleer een apologie voor een 
gezonde en onthaaste levensstijl. 
Zuurdesem staat symbool voor voedsel 
waar je blij van wordt, dat rustgevend en 
hartverwarmend is, waarmee je jezelf 
verwent en dat je met liefde deelt.

 Yves Persoons

 ‘Red zuurdesem. Een persoonlijke 
zoektocht naar de smaak en 
wetenschap van brood’ is online 
verkrijgbaar op bol.com en Standaard 
Boekhandel (28,50 euro).

 Meer info:  
www.redzuurdesem.be/het-boek/
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EXOSKELET
ZET KINDEREN OP STAP  
Zowat één op vijfhonderd baby’s wordt met een hersenverlamming (cerebrale 
parese) geboren. In Vlaanderen alleen al gaat het elk jaar om honderd kinderen. 
Vrijwel de helft zal nooit in staat zijn om zelfstandig te lopen en belandt vroeg 
of laat in een rolstoel. In het MOTION-project wordt gewerkt aan hulpmiddelen 
om deze kinderen op de been te brengen en te houden. Prof. Luc Labey, 
biomedisch ingenieur op Campus Geel, stelt het concept voor: een exoskelet 
op maat van kinderen.

 Een exoskelet is in wezen een 
gemotoriseerde draagbare 
mechanische structuur”, legt prof. 

Labey uit. “De primaire functie bestaat 
erin om een of meerdere lichaamsdelen te 
ondersteunen waardoor het lichaam 
minder belast wordt. Ze zijn nu al in 
gebruik op plaatsen waar veel boven het 
hoofd gewerkt wordt, waarin grote 
reikafstanden moeten worden overbrugd 
of waarin veel getild of gebukt wordt. Daar 
kan een preventieve inzet van exoskeletten 
tal van fysieke klachten voorkomen. Ook 
curatief -als onderdeel van een revalidatie- 
kunnen exoskeletten nuttige diensten 
bewijzen. Dat kan gaan van eenvoudige 
uitwendig gedragen hulpmiddelen die 
afwijkingen in houding corrigeren tot 
volledig aangedreven en op maat 
gemaakte staprobots voor verlamden”.

Dertien partners
Exoskeletten worden vandaag enkel 
ingezet om volwassenen te assisteren. 
Voor kinderen met hersenverlamming zijn 
er vooralsnog geen afdoende oplossingen 
beschikbaar. Daar wil het MOTION-
project verandering in brengen. Het 
letterwoord staat voor ‘Mechanised 
Orthosis for Children with Neurological 
Disorders’. Het project wordt gesteund 
door het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (Interreg) met cofinanciering 
van de Vlaamse overheid (VLAIO) en de 
provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. 
Onderzoekers en specialisten van KU 
Leuven, het Laboratorium voor Klinische 

bewegingsanalyse van UZ Leuven, 
Thomas More Mobilab & Care en nog elf 
andere partners uit Frankrijk, Nederland 
en VK ontwikkelen, bouwen en testen 
exoskeletten op maat van kinderen. 
Samen vormen ze een transregionaal 
netwerk van wetenschappers, ingenieurs, 
zorgverstrekkers, industriële partners, 
overheden en gebruikers die ook zullen 
instaan voor de transfer van de 
wetenschappelijk-technische kennis 
opgedaan in het project naar praktische 
toepassingen. De betrokkenheid van 
bedrijven zoals Ortho-Medico en VIGO 
moet ervoor zorgen dat de producten hun 
weg vinden naar de markt.

Aanpasbaar
Dat exoskeletten voor kinderen zo lang op 
zich laten wachten is uiteraard geen 
toeval. “Bij deze kinderen liggen de 
kaarten helemaal anders dan bij 
volwassenen”, bevestigt prof. Labey. “Om 
te beginnen is er het gewicht. Het is niet 
eenvoudig om de motor of motoren van 
het exoskelet voldoende licht, maar toch 
krachtig genoeg te maken voor kinderen. 
Verder zijn de spierproblemen van de 
jonge patiënten ook heel divers, wat 
betekent dat het skelet in staat moet zijn 
om soepel te interageren en het kind op 
het juiste moment te assisteren. Bij 
kinderen met spierspasmen of –
contracties is dat niet evident. Een 
bijkomende complicatie is dat kinderen 
groeien, dus moet het skelet aanpasbaar 
zijn zonder in te boeten aan stabiliteit en 

“
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stijfheid. Om daarop in te spelen, 
ontwikkelden we drie types of formaten, 
te vergelijken met small, medium en 
large.”

Testen
“De bijdrage van de onderzoekers uit het 
departement Werktuigkunde situeert zich 
in eerste instantie op technisch vlak”, 
vervolgt prof. Labey. “Wij concentreren 
ons bijvoorbeeld op de bouw van een 
heupmodule. Mobilab & Care van Thomas 
More werkt aan een enkelmodule. Als we 
beide stukken aan elkaar koppelen 
kunnen we al heel wat patiënten helpen. 
Onze partners in Kent (VK) ontwikkelen 
een flexibel algoritme en de elektronica 
voor de sturing. De collega’s in Lille 
hebben al een prototype klaar waarin alle 
onderdelen perfect zouden moeten 

passen. De klinische testen vinden plaats 
in het ganglaboratorium op Campus 
Pellenberg en in het revalidatiecentrum 
voor kinderen in Pulderbos. Daar 
ontwikkelt men ook trainingspakketten 
om kinderen, begeleiders en fysiothera-
peuten vertrouwd te maken met de 
nieuwe technologie. Bovendien integreren 
we ook sensoren in het exoskelet, die 
nuttig zijn voor de gebruikers, verzorgers 
en ouders, wat op termijn zorg op afstand 
mogelijk moet maken”.

Verlenging
In september 2022 loopt het project 
normaal gezien ten einde. ”Door de 
vertraging veroorzaakt door het 
coronavirus mikken we nu op het voorjaar 
van 2023”, corrigeert prof. Labey. “We 
hopen uiteraard op een verlenging, want 

naast een exoskelet voor enkel en heup 
hebben we nog andere plannen om 
kinderen met hersenverlamming het leven 
aangenamer te maken”.

  Yves Persoons
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 Prof. Luc Labey  Sander De Groof
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ONTSMETTEN MET LICHT:   
SNEL EN GOEDKOOP

 Gert Verheule en Jan Audenaert
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Tien seconden. Meer tijd heeft het UVC-apparaat van ondernemer Gert Verheule niet nodig 
om een oppervlakte kiem- en virusvrij te maken. Het gaat niet alleen snel, maar is ook nog 
goedkoop. Het doel van dit non-profit onderzoeksproject was om na te gaan of het mogelijk 
is om een exemplaar te bouwen voor minder dan 30 euro. Onderzoeker Jan Audenaert en zijn 
collega’s van het Laboratorium voor Lichttechnologie van de Technologiecampus Gent testten 
het prototype uit en zagen dat het goed was.

 Het Lab voor Lichttechnologie 
behoort tot de paradepaardjes van 
de Gentse Technologiecampus. Er 

wordt onderzoek verricht in vier grote 
domeinen: binnenverlichting, optisch 
ontwerp, ‘appearance & perception’ en 
lichtmetrologie. Het Lab beschikt over een 
unieke meetinfrastructuur voor product-
karakterisatie waardoor het heel wat 
diensten kan verlenen aan de industrie. 
Geen wonder dat Gert Verheule in Gent 
aanklopte om zijn zelfontworpen UVC-
ontsmetter te laten uittesten. “Op die 
manier wenste hij zekerheid of zijn creatie 
daadwerkelijk een alternatief zou kunnen 
zijn voor de dure apparatuur die 
momenteel op de markt is”, zegt Jan. 
“Om je een idee te geven: de 
ontsmettingsrobots die in ziekenhuizen 
worden ingezet kosten al gauw 20 tot 
40.000 euro. In deze tijden van corona 
moet er een markt zijn voor goedkopere 
alternatieven”.

Drie soorten
“Ultraviolet l icht is eigenli jk 
elektromagnetische straling die niet 
zichtbaar is voor het menselijk oog”, legt 
Jan uit. “De golflengte varieert van 100 tot 
400 nanometer, waardoor het zich in het 
spectrum net voorbij violet situeert, 
vandaar de naam ‘ultraviolet’. Omdat UV 
een kortere golflengte heeft dan zichtbaar 
licht, is het ook veel energierijker en kan 
het chemische reacties op gang brengen.”

“Op basis van hun golflengte worden drie 
soorten UV-stralingen onderscheiden. 
UVA met een golflengte tussen 315 en 
400 nm behoort tot de categorie van de 
lange golven. UVB variërend van 280 tot 
315 nm zit bij de middenmoot. En UVC 
met lengtes tussen 100 en 280 nm is de 
kortgolvige straling. Ga je nog lager, dan 
kun je niet meer spreken van UV, maar 
wel van röntgenstraling.

“UV is afkomstig van de zon”, vervolgt 
Jan. “De intensiteit wordt uitgedrukt door 
de bekende UV-index. Een te grote dosis 
UVA en/of UVB kan de huid rood doen 
verkleuren of verbranden en op termijn 
gevaarlijke melanomen doen ontstaan. 
UVC is nog riskanter en leidt tot 
onherstelbare schade aan huid en 
weefsels. Gelukkig wordt deze variant 
door de atmosfeer rond de aarde 
tegengehouden. Daar zet ze zuurstof om 
in ozon, noodzakelijk om de bescher-
mende ozonlaag in stand te houden”.

Gasontlading
Om UV-licht op te wekken, heb je een 
fluorescentielamp nodig. Dit is een glazen 
buis gevuld met Argon en/of Krypton en 
kwikdamp onder lagedruk. Tussen de 
elektroden aan weerszijden van de buis 
doet zich een gasontlading voor waardoor 
de lamp ultraviolet licht uitzendt met 
piekgolflengtes bij 253.7 nm. Bij grote 
industriële toepassingen is sprake van 
middendruk UVC-lampen met een 
vermogen van 1 tot 30 kilowatt.

“Het prototype dat we uittestten, was 
uitgerust met een lagedruk germicide 
kwiklamp”, aldus Jan. “Zo’n lamp is vrij te 
koop in elke doe-het-zelf zaak. Je vindt ze 
met vermogens van 20 tot 100 watt en 
kosten ongeveer 5 euro. Bij de lamp hoort 
uiteraard een passende behuizing. Als je 
het toestel handmatig wil bedienen is de 
armatuur zelfs cruciaal. Die moet van dien 
aard zijn dat huid en ogen optimaal 
worden gevrijwaard van straling. Met 
3D-printing is het mogelijk om zulke 
armaturen op maat te maken in functie 
van het gebruik en de gebruiker”.

“In ons lab hebben we metingen gedaan 
hoe lang een oppervlakte blootgesteld 
moet worden aan straling om een 
bepaalde desinfectiegraad te berei-  

ken. Voor het coronavirus volstaan  
10 seconden. Hoe dichter je het  
geïn fecteerde oppervlak bestraalt, hoe 
sneller het resultaat. Het apparaat leent 
zich uitstekend tot het ontsmetten van 
computerschermen en –klavieren, tablets 
en smartphones, maar ook van 
mondkapjes, handschoenen en kledij. Bij 
oneffen oppervlakten of cilindervormige 
objecten is de ontsmetting omslachtiger 
omwille van schaduweffecten’.

Professioneel gebruik
Het bestralingsrisico maakt de UVC-
ontsmetter niet direct geschikt voor 
huishoudelijk gebruik. “Het is inderdaad 
bedoeld voor professionele doeleinden in 
combinatie met andere ontsmet-
tingsprocedures”, bevestigt Jan. “In 
ziekenhuizen bijvoorbeeld, waar 
permanent ruimtes, vloeren en voor-
werpen ontsmet moeten worden. Maar 
ook de bedrijven zijn vragende partij sinds 
de uitbrak van COVID-19. Met UVC-
lampen kun je bijvoorbeeld vergaderzalen, 
kantoren of bedrijfsruimtes desinfecteren 
op momenten dat ze niet in gebruik zijn. 
Ook voor het ontsmetten van 
ventilatieschachten is het toestel zeer 
geschikt”.

Inmiddels heeft het bedrijf FannFarr een 
handig prototype klaar. Het ziet eruit als 
een rechthoekig strijkijzer en kan 
duizenden ontsmettingsbeurten uitvoeren 
alvorens de UVC-lamp vervangen moet 
worden. Nu is het nog afwachten of het 
zal aanslaan in de markt als een efficiënt 
en alternatief ontsmettingsalternatief.

 

 Yves Persoons
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 TThe origin of Prof. Vancampenhout’s 
engagement in Africa lies in her 
master study at the Faculty of 

Bioscience Engineering of KU Leuven. 
Inspiring professors such as Seppe 
Deckers, Rony Swennen and Roel Merckx 
convinced her to go for the major of 
“tropical agriculture”. In 2002 Karen took 
a semester at Mekelle University in 
Ethiopia, researching for one of the very 
first VLIR-UOS projects there. 

The rest is history: the saying goes that 
once you’ve slept under African skies, you 
always want to go back. Very quickly after 
the start of the first project, Karen realised 
that in Africa, the relevance of university 
collaboration is enormous and scientific 
beacons can be moved to a point where 
a true difference is achieved for students, 
staff, the university and the whole com-
munity involved.

Africa has been the focus of the research 
of Prof. Vancampenhout ever since…. 
And the potential for progress is 
enormous. Working on “false bananas”, 
she noticed that there was hardly any 
research in this field. Rather than 
researching the “500th paper on corn”, 
Eastern-Africa’s soils and crops have 
always remained Karen’s foothold.

The relevance of almost 20 years of 
collaboration in the South
“UOS – inter-university cooperation in the 
South, (the programme started by VLIR 

over 30 years ago) - has a far-reaching 
impact: it concerns relatively small and 
low-budget-projects, but the potential is 
enormous. It is here that I learned that 
small projects with good ideas can 
snowball into much larger collaborations” 
explains Prof. Vancampenhout. 

“Mekelle University is a nice example: 
when I arrived in 2002, it was just a few 
buildings, now the campus is hardly 
recognisable. The VLIR-UOS projects 
played an important role in the interna-
tional development of the university, as 
they proved excellent ‘landing platforms’ 
for other projects and initiatives. Hence, 
the return on investment goes well beyond 
the initial project goals. The capacity 
building can start a dynamic where 
faculty, young PhD scholars, students 
and the community can seize new 
opportunities.

Enthusiastically, Prof. Vancampenhout 
explains the added value of the university 
cooperation in the South: “Some may say 
that the VLIR-UOS projects are not 
cutting-edge science, because they rarely 
use the latest analytical toy. But they aim 
to find simple solutions to complicated 
problems and challenging conditions, to 
me that is the essence of engineering. 
The multitude of high-quality papers and 
PhD’s that have originated from VLIR-
UOS papers prove that those projects are 
scientifically relevant and challenging. The 
projects are by no means a work of 

charity; it is a collaboration between 
academic partners with benefits for both. 
Small grants can in addition go a long way 
in the tropics, so actually these projects 
are very cost-efficient if it comes to the 
input/output ratio. The long-term outcome 
of small VLIR-UOS projects cannot be 
underestimated.”

ENSET
For many years now, Enset (the “Ethiopian 
banana”) has played a dominant role in 
the research of prof. Vancampenhout.

The Enset project in Arba Minch, Ethiopia 
started with a visit of a local rector  
Dr. Feleke Woldeys to our Geel Campus 
in the framework of a VLIR-UOS project 
in 2011. The initial talk in the car to and 
from Geel resulted in a second TEAM- 
project that helped pave the way for a  
10-year interuniversity collaboration 
project. The Enset as a contingency crop 
in the highlands of Ethiopia is a case of 
what collaboration with the south can 
bring about in a local community and 
illustrates that what started with one 
project may result in a fully-fledged long-
term program.

Enset looks like a type of banana plant 
(hence the popular name “false banana” 
or “Ethiopian banana”) and is multi-
functional: parts of the stem can be 
cooked or fermented, the leaves can be 
used for cattle feed, the fibers for textiles. 
The Enset-project demonstrates how 

‘BEGA KWA BEGA’ – 
KAREN VANCAMPENHOUT:  
SHOULDER TO SHOULDER WITH 
UNIVERSITIES IN THE SOUTH
“A baboon ate my experiment” is but one of the remarkable quotes in the interview with Prof. 
Karen Vancampenhout when she is talking about one of her research students in Ethiopia, 
working on a project on the Enset crop (‘Ethiopian banana’).



scientific research –through VLIR-UOS 
projects in the South– can have a direct 
societal impact. 

“VLIR-UOS projects also lead to 
opportunities for North-South-South 
collaboration. Currently, we are brain-
storming with partners from a South 
Initiative project in Tanzania, to evaluate if 
Enset can be introduced as a climate-
smart agronomical strategy for regions that 
are too high for banana cultivation” adds 
prof. Vancampenhout. “At the same time, 
the project in Tanzania also came up with 
a new concept, which we named 
‘landscape inclusivity’. It explores how the 
spatial organisation of a landscape may 
either enhance or diminish opportunities 
for vulnerable groups in society, such as   
people living with disabilities or single-
headed households. For example: the 
Kihamba home garden systems near the 
Kilimanjaro are a good illustration of an 
inclusive landscape. Sustainable land 
management has created a situation 
where people there do not have to move 
far from their house to their fields or to a 
drinkable water source, and there are 
multiple options to gain an additional 
income with resources close to the house. 
Unfortunately, there are also examples of 
landscapes that increase inequality for 
vulnerable groups. There is almost no 
research in how to curb non-inclusive 
landscape organisation to reduce inequality 
and enhance inclusion in local communities.  
A huge task is waiting there”.

The future outlook
VLIR-UOS type of projects are often 
scrutinised: budgets need to be defended 
to the government, and sometimes the 
appreciation by colleagues and 
universities can be low. But Karen defends 
this model of collaboration with vigor and 
enthusiasm: “this is a very crucial and 
rewarding way of international 
collaboration, the capacity building effect 
is enormous as is proven by the numerous 
projects in many countries. VLIR-UOS 
projects play a crucial role in the careers 
of young academics in the South, there 
are no limits to what these people can do 
when given the chance. Investing in 
academia in the south is therefore one of 
the most sustainable forms of enhancing 
global development goals.

Nevertheless, young academics at KU 

Leuven sometimes shy away from 
collaboration with the South, as the long-
time investment in new collaborations is 
in conflict with the short-term goals of 
their tenure or ZAP tracks. Hence, there 
should be alternative ways of rewarding 
international involvement in the South in 
the evaluation criteria of young academics.
Prof. Vancampenhout concludes: “Our 
university is very serious about 
internationalisation and inclusion, and we 
therefore should continue to honour and 

celebrate her long tradition of sustainable 
partnerships with the South by engaging 
new colleagues and creating new 
collaborations. It has been a true privilege 
to contribute to that tradition and to be 
welcomed by so many fantastic people 
into a range of truly spectacular countries. 
It has shaped both my academic career 
and my personal growth.”
 

 Hilde Lauwereys
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De wereld voorzien van duurzaam drinkwater op een sociaal 
verantwoorde manier’. Het ‘mission statement’ van Jacob 
Bossaers’ jonge onderneming is al even krachtig als ambitieus. 
In een tijd waarin het ‘blauwe goud’ een schaars product is 
geworden, vindt Jacob dat hij met BOSAQ het verschil kan 
maken. En dat niet alleen voor de happy few die het zich 
kunnen permitteren.

 Volgens de Wereldgezondheids-
organisatie (WHO) wordt zuiver 
water hét probleem van de nabije 

toekomst. Eigenlijk is dat nu al het geval, 
want op dit moment hebben ruim 2,1 
miljard mensen op aarde geen toegang tot 
zuiver drinkwater. Nu al sterft elke 90 
seconden ergens ter wereld een kind aan 
de gevolgen hiervan. Ook hier te lande 
blijven we niet gespaard. Droogte en 
hittegolven maken dat het waterpeil een 
record laagtepeil heeft bereikt en ook 
sneller vervuild en geïnfecteerd geraakt. “Er 
is dringend behoefte aan een future-proof 
waterbeheer dat inzet op enerzijds de 
reductie van het waterverbruik en 
anderzijds op het recycleren en hergebruik 
van afvalwater”, meent Jacob. “Daarbij 
moeten we verder kijken dan onze neus 
lang is. Het waterprobleem is een mondiale 
aangelegenheid. Hier en daar wat 
bricoleren zet geen zoden aan de dijk”.

Mijlpalen
Jacob studeerde in 2009 af als industrieel 
ingenieur Chemie aan de toenmalige 
KAHO Sint-Lieven, nu Technologiecampus 
Gent. In de daaropvolgende jaren 
doorzwom hij menige watertjes als 
student burgerlijk ingenieur Chemische 
technologie, als procesingenieur bij Dow 
Chemicals in Terneuzen en Jacobs 
Engineering in Rotterdam, als 
projectmanager en later crisis manager bij 
BASF, en als Water expeditie ingenieur op 
de Prinses Elisabethbasis op Antarctica, 

verantwoordelijk voor de waterinstallatie. 
Zijn periodes op de Zuidpool -hij keerde 
er nog viermaal terug- noemt hij een 
eerste mijlpaal in zijn carrière. “Toen ik er 
voor het eerst arriveerde, kende ik 
helemaal niets van waterzuivering. Toch is 
het mij gelukt om de installatie te 
herbouwen en na elke poolzomer keer op 
keer te verbeteren.”

Zijn tweede mijlpaal situeert Jacob bij 
BASF in Antwerpen. Als jong project-
ingenieur kreeg hij er alle lastige klussen te 
klaren. Dit bleef uiteraard niet onopgemerkt, 
dus stuurde de directie hem na anderhalf 
jaar naar de productieplant in Utrecht die 
dreigde gesloten te worden wegens acute 
milieuproblemen. Als een volleerde 
crisismanager slaagde Jacob erin om in 
amper vijf weken tijd orde op zaken te 
zetten. Dat was niet alleen een opsteker 
voor BASF, maar ook voor hemzelf. In die 
mate dat hij besloot om zijn veelbelovende 
carrière bij BASF op te geven en zelf 
ondernemer te worden. Samen met zijn 
vriend en studiegenoot Pieter Derboven 
hield Jacob in 2017 ‘BOSAQ, ‘The 
Sustainable Water Company’ boven de 
doopvont.

Wereldleider 
“Het was een stap in het onbekende”, 
geeft Jacob toe. “We hadden enkel een 
verhaal te bieden, nog geen product. 
Maar het sloeg aan bij de investeerders. 
Toen in 2017 VLAIO met een subsidie 

over de brug kwam, konden we definitief 
van wal steken”.

Drie jaar later telt BOSAQ tien 
medewerkers. Het bedrijf draait een 
omzet van bijna 3 miljoen euro en is actief 
in Zuid-Afrika en Suriname. Ook de 
Vlaamse overheid is klant. “In de loop van 
de volgende 2,5 jaar wensen we nog eens 
24 mensen aan te werven en 35.000 
klanten te bedienen. Tegen 2025 willen 
we 1 miljoen mensen aan drinkbaar water 
helpen een omzet van 35 miljoen euro 
realiseren. Echt tevreden zijn we pas als 
we over 15 jaar marktleider zijn in vier 
continenten”.

Waarin schuilt het geheim van BOSAQs 
succes? Jacob verwijst naar de twee 
pijlers van zijn businessmodel. “Enerzijds 
gaat het om het principe van 
gedecentraliseerde waterzuivering en 
anderzijds om ons engagement om 
duurzaam en maatschappelijk verant-
woord te ondernemen”.

Hernieuwbare energie
Het paradepaardje van BOSAQ is de 

JACOB BOSSAER: 
INGENIEUR-ONDERNEMER 
MET EEN MISSIE

 Jacob Bossaer
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SolarAQ, een waterzuiveringsapparaat 
dat werkt op zonne-energie en volledig 
zelfstandig waar ook ter wereld kan 
functioneren. Het apparaat wordt op 
maat gemaakt en gaat dus van kleinere 
modellen tot industriële installaties.

“De technologie hebben we volledig zelf 
ontwikkeld”, vervolgt Jacob. “Via een 
systeem van prefiltratie over membranen 
tot actieve koolstoffiltering en UV-
desinfectie kan ons apparaat elk type van 
water zuiveren: zout zeewater, rivierwater, 
brak moeras- of vijverwater tot afvalwater. 
Het werkt zoals gezegd volledig 
autonoom, is gemakkelijk te transporteren, 
te installeren en te onderhouden, werkt 
op alle vormen van hernieuwbare energie 
en maakt geen gebruik van schadelijke 
chemicaliën die in de omgeving kunnen 
terechtkomen. Ons apparaat is bovendien 
in staat om het gezuiverde water op te 
waarderen via remineralisatie zodat het 
helemaal in de smaak van de gebruiker 
valt. Met dat doel hebben we trouwens 
‘Source Zero’ opgericht, een spin-off van 
BOSAQ die op dit moment in Zuid-Afrika 
bedrijvig is. Een andere afsplitsing van 

BOSAQ is ‘Water Experts’. Dat is een 
consultancy bedrijf dat ondernemingen en 
overheden adviseert bij hun keuze voor 
een rationeel en ecologisch waterver- en 
hergebruik”.

Helden
De trots van Jacob en zijn collega’s zijn 
de ‘Water Heroes’. Die werken als volgt: 
“Tien procent van BOSAQs winst gaat 
naar de ondersteuning van lokale 
initiatieven in ontwikkelingslanden. Dat 
kunnen scholen zijn, hospitalen of 
afgelegen dorpen. Wij bieden hen de 
middelen om zelfstandig en goedkoop in 
hun eigen zuiver drinkwater te voorzien. 
Bedrijven, overheden maar ook 
particulieren kunnen mee als donateur in 
het project stappen”.

Zulke ‘shared value’ behoort volgens 
Jacob tot de essentie van het 
ondernemerschap. Hij neemt hiermee het 
voortouw in wat momenteel opgang 
maakt als ‘maatschappelijk verantwoord 
ondernemen’ (MVO). “Tegenwoordig is 
winst niet meer de enige indicator voor de 
prestaties van de onderneming”, legt 

Jacob uit. “Ook de manier waarop het 
bedrijf maatschappelijke en ecologische 
uitdagingen aangaat, telt mee. Winst blijft 
uiteraard onontbeerlijk om te functioneren, 
maar is niet langer alleenzaligmakend. 
Door MVO te integreren in onze 
bedrijfsvoering kunnen we onze producten 
en diensten in lijn brengen met de 
wereldwijde noden. Dit heeft niets met 
paternalisme of filantropie te maken. Het 
betekent ook geen beperking of toegeving 
aan externe druk, maar creëert precies 
opportuniteiten. De circulaire economie is 
daar een ander voorbeeld van. Het 
doorbreekt het klassieke businessmodel 
en verplicht bedrijven om te innoveren. 
Alleen zo kan onze economie duurzaam 
groeien en waarde creëren voor iedereen 
in de samenleving en niet enkel voor de 
aandeelhouders”.

 
 

 Yves Persoons 

 www.bosaq.com

 Jacob Bossaer



11/06/2020

Everton Fernandes da Silva TECHNOLOGIECAMPUS GENT
Algorithms for solving 3D cutting and packing problems with 
real-world constraints
• Prof. dr. Tony Wauters (promotor)
• Prof. dr. ir. Greet Vanden Berghe (co-promotor)

07/07/2020

Florian Wagner CAMPUS GROEP T 
Closing material loops for plastics from Waste Electrical and 
Electronic Equipment (WEEE)
• Prof. dr. ir. Wim Dewulf (promotor)
• Prof. dr. ir. Jozefien De Keyzer (co-promotor)
• Prof. dr. Jef Peeters (co-promotor)

17/08/2020

Arne Eggers CAMPUS GROEP T 
Modellering en optimalisatie van hoog-dichtheids medium 
trommelscheiders
• Prof. dr. ir. Maarten Vanierschot (promotor)

19/08/2020

Steven Latré CAMPUS BRUGGE
Multischaal thermisch en mechanisch modelleren van 
isolatiecomposieten
• Prof. dr. ir. Frederik Desplentere (promotor)
• Prof. dr. ir Jan Ivens (co-promotor)
• Prof. dr. ir. David Seveno (co-promotor)
• Prof. dr. ir. Stepan Vladimirovitch Lomov (co-promotor)

25/08/2020

Bram Aerts CAMPUS DE NAYER
Geavanceerde toepassingen van kennisrepresentatie-
technologieën
• Prof. dr. Joost Vennekens (promotor)
• Prof. dr. ir. Toon Goedemé (co-promotor)

28/08/2020

Jana DePrez TECHNOLOGIECAMPUS GENT
Enzymatische behandeling van vlas voor hoogwaardige 
composietmaterialen
• Prof. dr. ir. Ilse Van De Voorde (promotor)
• Prof. dr. ir. Jan Ivens (co-promotor)
• Prof. dr. ir. Aart Willem Van Vuure (co-promotor)
• Prof. dr. Guido Aerts (co-promotor)

03/09/2020

Mina Minour Abdelmessih Shehata CAMPUS GROEP T
Acoustic Event Detection: Feature, Evaluation and Dataset Design
• Prof. dr. ir. Toon van Waterschoot (promotor)
• Prof. dr. ir. Peter Karsmakers (co-promotor)

10/09/2020

Wim Six CAMPUS BRUGGE
Voorspelling van de interfase sterkte bij 2K spuitgieten van 
thermoset rubbers en thermoplasten
• Prof. dr. ir. Frederik Desplentere (promotor)
• Prof. dr.ir. Albert Van Bael (co-promotor)
• Prof. dr. ir. Jozefien De Keyzer (co-promotor)

11/09/2020

Jonas Van Waes CAMPUS BRUGGE
Beoordeling en Beheersing van EMI-geïnduceerde 
Valsnegatieven in Foutdetecterende en Foutcorrigerende codes
• Prof. dr. ir. Jeroen Boydens (promotor)
• Prof. dr. ir. Davy Pissoort (co-promotor)
• Dr. Dries Vanoost (co-promotor)

15/09/2020

Michael Hinneh TECHNOLOGIECAMPUS GENT
Evaluation of the effects of pod storage and roasting on 
Ghanaian cocoa and chocolate quality
• Prof. dr. Luc De Cooman (promotor)
• Prof. dr. ir. Koen Dewettinck (promotor), Universiteit Gent

17/09/2020

Cédric Ophoff CAMPUS DE NAYER
Experimenteel testen en analyse van warmteoverdracht van 
een iris gestuurde zonne-reactor. 
• Prof. dr. ir. David Moens (promotor)
• Prof. dr. Nesrin Ozalp (promotor), University of Minnesota 

Duluth

18/09/2020

Maarten Fortan CAMPUS DE NAYER
Fabricated stainless steel beams - Investigating lateral torsional 
buckling, shear buckling and the strength of fillet welds
• Prof. dr. ir. Barbara Rossi (promotor)

18/09/2020

Jonas Lannoo CAMPUS BRUGGE
Systeem-niveau hardware ontwerptechnieken voor EM 
Resilience: een noodzaak voor veilige en betrouwbare 
programmeerbare elektronica. 
• Prof. dr. ir. Davy Pissoort (promotor)
• Prof. dr. ir. Jeroen Boydens (co-promotor)
• Dr. Dries Vanoost (co-promotor)

23/09/2020

Jonas Smits CAMPUS GROEP T
Ontwikkeling en klinische translatie van robot-geassisteerde 
technologie voor retinale microchirurgie
• Prof. dr. ir. Emmanuel Vander Poorten (promotor)
• Prof. dr. ir. Dominiek Reynaerts (co-promotor)

DOCTORATEN

DOCTORATEN AAN FIIW
(JUNI  – SEPTEMBER  2020)
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KU LEUVEN CONNECT:    
‘THE PLACE TO BE’ VOOR ALUMNI
Je studiegenoten van weleer opzoeken. Nieuwe contacten leggen. Op de hoogte blijven van wat er 
gebeurt in alumniland. Je inschrijven voor activiteiten, online en offline. Ervaringen delen of raad 
vragen aan collega-alumni. Vacatures raadplegen. Het kan voortaan allemaal op één adres: connect.
kuleuven.cloud/, het nieuwe relatiebeheerplatform van en voor de afgestudeerden van KU Leuven.

 Dat haar alumni een onwaarschijnlijk 
groot sociaal kapitaal zijn voor de 
universiteit, staat buiten kijf. We 

spreken over meer dan 270.000 oud-
studenten met een KU Leuven-diploma 
van bachelor, master, PhD, licentiaat of 
gelijkgesteld. Tientallen facultaire, 
regionale en thematische alumnikringen, 
en recent ook internationale chapters, zijn 
druk in de weer om de banden met de 
afgestudeerden in stand te houden en te 
versterken.

Voor en na de integratie
Voor de industrieel ingenieurs van de  
Faculteit Industriële Ingenieurs-
wetenschappen gaat het in eerste 
instantie om Alumni Ingenieurs KU Leuven 
(voor zowel de burgerlijk als de industrieel 
ingenieurs) en VBI (de vereniging van de 
bio-ingenieurs en de industrieel ingenieurs 
Biowetenschappen en Biochemie). Daar 

komt nog bij dat op de campussen al een 
alumniwerking bestond lang voor de 
academisch-gerichte opleidingen 
integreerden in de universiteit. De 
overheveling van de industrieel ingenieurs 
uit de hogescholen heeft ertoe geleid dat 
op menige campus de alumniwerking 
opnieuw opgestart moest worden. Bij de 
heropstart evenals bij de verderzetting 
van de bestaande alumniwerking worden 
de campussen ondersteund door de  
faculteit, die van meet af aan het belang 
van een goed uitgebouwde, campus-
gerelateerde alumniwerking heeft 
onderkend als opstap naar een ruimer 
netwerk. Bovendien is een sterke 
alumniwerking op de campussen 
onontbeerlijk om in contact te blijven met 
de vele duizenden ‘pre-integratie-
afgestudeerden’. Ook zij vormen een 
intrinsiek sociaal kapitaal.

Van databank naar platform
Communicatie vormt de hoeksteen van 
elke alumniwerking. Die staat of valt met 
de waarde van de contactgegevens. Met 
de centrale alumnidatabank zette de 
universiteit een eerste cruciale stap om de 
data die verspreid waren over de kringen, 
faculteiten en campussen te verzamelen. 
In Alumninet konden de afgestudeerden 
vervolgens zelf hun gegevens bijwerken 
en zich inschrijven voor activiteiten. De 
nieuwe evoluties op het gebied van 
community building en de strengere 
regelgeving inzake privacy hebben geleid 
tot het nieuwe relatiebeheerplatform, KU 
Leuven Connect.

Voor alumni zijn de voordelen legio. Je 
kunt op een eenvoudige manier je 
studiegenoten terugvinden of nieuwe 
contacten leggen. Het is niet langer nodig 
om je (e-mail)adres of telefoonnummer 
publiek te maken. Berichten versturen kan 
via het platform zelf evenals het 
lidmaatschap van de vereniging 
vernieuwen of contactinformatie updaten. 
Geen risico op Cambridge Analytica-
toestanden. De gegevens op KU Leuven 
Connect zijn eigendom van de universiteit 
en de gebruiker en worden niet 
verhandeld.

KU Leuven Connect legt de lat hoog, 
zoveel is duidelijk. Het platform ambieert 
op termijn de activering van de volledige 
alumnigemeenschap in een duurzaam 
netwerk. Dat alles met de idee voor ogen: 
wat online gesmeerd functioneert, zal ook 
offline vruchten afwerpen.

  Yves Persoons

 connect.kuleuven.cloud

NIEUWS VAN ALUMNI



FORUMAVONDEN 

FORUMAVOND - 3 DECEMBER
MENS-ROBOT SAMENWERKING: recente 
vooruitgang in diverse toepassingsdomeinen
Ò Robots kunnen taken uitvoeren met bovenmenselijke kracht, precisie 

of snelheid. Anderzijds zijn taken zoals het behendig manipuleren van 
objecten voor robots enorm uitdagend, terwijl deze voor mensen vaak 
triviaal zijn. Mens-robot samenwerking beoogt een combinatie van de 
sterke punten van mens en robot. Maar hoe maakt een mens snel en 
eenvoudig duidelijk welke taak de robot moet uitvoeren, en op welke 
manier deze taak uitgevoerd moet worden? En hoe begrijpt de robot 
welke taken de mens wil uitvoeren?

Ò Aan de hand van demonstraties en van zowel academisch als industrieel 
onderzoek, geven we een kijk op recente mogelijkheden van mens-robot 
samenwerking in de chirurgie, de zorg en de maak.

Datum: donderdag 3 december 2020
Locatie: KU Leuven Campus Diepenbeek

Ò Meer info en inschrijven: 
 alumninet.alum.kuleuven.be/nl/activiteit/inschrijven/mens-robot-

interactie-aanwezig

U  www.linkedin.com/
company/alumni-ingenieurs-ku-
leuven 

Je kan je lidmaatschap (25 euro) 
combineren met een lidmaatschap 
van de ie-net ingenieursvereniging.

 connect.kuleuven.cloud

Blijf in contact
Word lid van Alumni Ingenieurs 
KU Leuven of hernieuw je 
lidmaatschap

3 3 keer per jaar ConnectING in je 
brievenbus, uitgegeven door de Faculteit 
Industriële Ingenieurswetenschappen in 
samenwerking met de alumni kringen

3 Sponsoring van promotiebijeenkomsten

3 Uitnodigingen voor heel wat universitaire 
activiteiten en exclusieve events

3 Kortingen op o.a. Festival van 
Vlaanderen en andere Samenaankoop 
KU Leuven-voordelen zoals kortingen 
op Kinepolis filmtickets, pretpark-
bezoeken e.a.

3 …

Bouw aan je kennis. Deel ervaringen.
Verruim je netwerk. Blijf verbonden.


