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Vanaf maandag 7 maart wordt Veto verspreid over alle campussen van de KU Leuven. Voor deze starteditie hebben we een campusdossier opgesteld 
(zie pagina 12 en verder). Daarin kunnen de twee grote bezielers van het campusverhaal niet ontbreken.

Positieve evaluatie nieuw kwaliteitszorgsysteem

Hoge werkdruk enige zorg
De doorloop van het nieuwe kwaliteitszorgsysteem blijkt een succes. Naast een 
paar kleine veranderingen willen de faculteiten af van de jaarlijkse cyclus. “De 
werkdruk is te hoog,” klinkt het.

RoDeRiK De TURcK en BasiL saen

De eerste twee stappen van het nieuwe kwali-
teitszorgsysteem COBRA zijn doorlopen. De op-
leidingen hebben 280 gesprekken georganiseerd 
met studenten, docenten en medewerkers. De 
resultaten zijn vervolgens verwerkt in 84 POC-
verslagen (Permanente Onderwijscommissie, 
verantwoordelijk voor een opleiding) en 16 facul-
taire verslagen. De resultaten zijn sinds 4 maart 
voor de hele universiteit consulteerbaar op een 
nieuw kwaliteitszorgportaal. 

De verslagen zijn op hun beurt vertaald in een 
actieplan voor elke POC en faculteit. Uit de en-
quête die nadien werd afgenomen bij 550 van de 
deelnemers, blijkt dat 87% het nieuwe systeem 
als zinvol of zeer zinvol heeft ervaren. Vicerec-
tor Onderwijsbeleid Didier Pollefeyt is tevreden: 
"De inzet van faculteiten en studenten is indruk-
wekkend.”

Door de hoge werkdruk wordt de jaarlijkse 
doorloop van COBRA evenwel in vraag gesteld. 
“De werkdruk is te hoog,” stelt Jo Tollebeek, de-
caan Letteren. “Een tweejarige cyclus lijkt voor 
velen de oplossing.”

Evaluatie
De grootste troef van COBRA ligt in de hoge en 
permanente betrokkenheid van de primaire ac-
toren (studenten, medewerkers en docenten). In 
het kader van de eerste stap van COBRA wordt 
elk jaar een inhoudelijk gesprek gevoerd tussen 
die primaire actoren. Dat is volgens Joris Ge-
vaert, voorzitter Studentenraad KU Leuven, een 
grote verbetering tegenover het oude systeem 
van de externe visitaties, die slechts om de acht 
jaar georganiseerd werden. 

Bovendien betrekt de doorloop de verschillen-
de niveaus van de universiteit. "De grote betrok-
kenheid is een verbetering,” aldus Peter Lievens, 

decaan Wetenschappen. "Kwaliteitszorg is er pas 
als er ook opvolging is, met name door de kwali-
teitszorgcyclus (PDCA) te sluiten, en daar zijn we 
nog niet aan toe," nuanceert de decaan.

De visie om onderwijs van onderuit te evalu-
eren, is kenmerkend voor het nieuwe systeem. 
Gevaert beaamt het belang van die bottom-up-
benadering: “Volgens een enquête voelt 85% van 
de deelnemers zich even goed of beter geschikt 
dan beleidsmakers om te oordelen over de kwali-
teit van onze opleiding.”

Didier Pollefeyt is tevreden met de eerste 
proefdoorloop. De vicerector hoopt dan ook een 
mooi resultaat voor te kunnen leggen aan de 
instellingsreviewcommissie. Die commissie zal 
onze universiteit in de nabije toekomst bezoeken 
(zie kader).

Bovendien gaat het hier om een proefdoorloop. 
"Aan de modaliteiten kan zeker nog gesleuteld 
worden,” verzekert Pollefeyt ons. De vicerector 
start dinsdag 8 maart met een ronde van ge-
sprekken met de faculteiten.

Lees verder op pagina 3.
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Vanaf nu vind je Veto’s tweewekelijks op 
alle campussen van de Ku leuven. Iedereen 
is welkom om mee te schrijven, cartoons te 
tekenen, te fotograferen, video’s te maken 

of gewoon gezellig te chillen. tot snel.
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Splinter cartoon van de week

Deze week werpt Martijn stoop een blik op de actualiteit.

Waar wacht u op?
Onlangs moest ik terugden-

ken aan mijn allereerste 
artikel voor Veto. Samen 

met partner in crime Pjotr ging 
ik het duurzaamheidsbeleid van 
Alma doorlichten.

Makkelijker gezegd dan gedaan, 
want cijfers over duurzaamheid 
zijn karig en vaak onbetrouwbaar.

Bescheidenheid is mijn ding 
niet, dus deel ik vrolijk mee dat het 
eindresultaat er mocht wezen. En 
toch. Nu schrijf ik een dergelijk ar-
tikel met een heel andere construc-
tie, met meer nadruk op de essen-
tie en minder ruimte voor mening. 
En meer cijfers, hoe moeilijk die 
ook te vinden zijn.

Logisch, want sinds dat eerste 
artikel bij Veto ben ik elke week 
gekomen. Soms om vier artikels te 
schrijven, soms ook zonder iets te 
schrijven. Bewust of niet, leren is 
bij Veto een continu en bijna on-
afwendbaar proces. Getuige mijn 
laatste artikel over COBRA (zie 
voorpagina en pagina 3) samen 
met Basil. Dat artikel is overigens 
zijn eerste. Iets met cirkels en 
rond.    

Hoewel ik er nu een fundamen-
tele appreciatie voor heb, is het 
journalistieke aspect nooit de be-
langrijkste factor geweest in mijn 
Vetoverhaal. De lijnen van dat ver-
haal zijn de mensen die je tegen-
komt. Van de immer behulpzame 
Margot tot de onverzetbare Kali-
na. Van Karel en zijn “this face this 
body” tot Jasper en zijn “matekes-
moeras.” Van Brecht en zijn liefde 
voor authentiek reizen tot Heidi 
die zonder succes haar liefde voor 
K3 probeert weg te steken. Van Si-
mon G. die net als ik de rap battles 
uit 8 mile luidop kan meezingen tot 
Simon L. die ongeveer de meest in-
drukwekkende dance battlesmoves 
heeft die ik ooit gezien heb.

Ik kan nog een tijdje doorgaan, 
maar dat zegt u waarschijnlijk 
weinig. U zit immers niet bij Veto.

En dat is jammer. Er zijn weinig 
organisaties die zo een open sfeer 
hebben als deze krant. U kan hier 
komen schrijven, tekenen, fotogra-
feren, videos maken, lay-outen of 
gewoon chillen. Elke week staan 
we voor iedereen open. Alles mag, 
niets moet.

Vandaag schrijven we 7 maart. 
Het is de eerste dag dat Veto over 
alle campussen van de KU Leuven 
verspreid wordt. Of de uitbreiding 
naar andere campussen een succes 
wordt, valt nog af te wachten. Bin-
nen onze huidige redactie is de wil 
er alvast wel. En in de wandelgan-
gen hoor ik niet zo subtiel gef luis-
ter dat iemand wil opkomen als 
campusredacteur.

We kunnen niemand dwingen 
om Veto te lezen en dat is dan ook 
ongeveer het laatste wat we zouden 
willen. Maar weet dit: iedereen is 
welkom.

"Eigenheid in verscheidenheid,” 
zo karakteriseren Rik Torfs en An-
dré Oosterlinck onze universiteit 
(zie pagina 14). Gelijk hebben ze en 
nergens wordt dat beter weerspie-
geld dan in Veto.

Waar wacht u op?

RoDeRiK De TURcK

Hoofdredacteur. Het editoriaal bevat 
een mening die gedragen wordt door 
de redactie.

editoriaal

    

Journalisten 
zijn geen 

voetballers

Koop een krant naar keuze. Lees de co-
lofon. Doe hetzelfde een halfjaar later. 

De kans is groot dat er een nieuwe 
hoofdredacteur aan het roer staat en dat de 
halve redactie bij de concurrentie zit.

Journalisten jobhoppen graag, dat is dui-
delijk. Om de zoveel tijd verschijnen er be-
richten over het nieuwste lijntje op de cv van 
Jürgen Oosterwaal of Joël De Ceulaer. Met 
die transfers is niks mis, met de hetze erover 
wel.

Het is een signaal van een evolutie die al 
langer aan de gang is: journalisten worden 
merken. Ze krijgen personalityprogramma's 
en kijken je doordringend aan op de foto's 
naast hun artikels. 

Is dat dan zo erg? Op het eerste gezicht 
niet. Journalistiek is een zaak van mensen. 
Ik ben dan ook de laatste  om te pleiten voor 
een systeem à la The Economist. Dat week-
blad vermeldt geen enkele auteursnaam en 
laat zijn stukken daardoor objectiever lijken 
dan ze theoretisch gezien kunnen zijn.    

Dat neemt niet weg dat ik het onkies vind 
om de individuele journalist een aura te ge-
ven. Je impliceert ermee dat achter het arti-
kel één creatieve geest zit, aan wiens brein 
het is ontsproten. Die premisse klopt niet, op 
twee vlakken. 

Ten eerste weet iedereen die actief is in de 
(studenten)pers dat journalistiek vaak team-
work is. Je praat met collega's over je insteek. 
Achteraf gaat je artikel door de handen van 
een team redacteurs. Het is oneerlijk om al 
dat noeste werk te verkopen alsof één per-
soon dat allemaal voor elkaar heeft gekre-
gen. Het enige merk dat je er op zou mogen 
plakken, is dat van de krant. 

Ten tweede is journalistiek geen kunst-
vorm, maar een ambacht. Uiteraard is vlot 
en aantrekkelijk schrijven belangrijk, maar 
het uitzoeken van je onderwerp blijft de pre-
misse van de journalist. Wie zijn schrijven 
ziet als een werk van creativiteit, kan beter 
aan een roman beginnen.     

Daarbij, en ik beken dat dit een gevoelsar-
gument is, voelt het niet juist aan. Het zijn 
voetballers en tv-presentatoren die zichzelf 
cultiveren en met veel poeha overstappen 
naar de concurrentie. Journalisten zouden 
de bescheidenheid en beroepsernst moeten 
hebben om zichzelf ver weg te houden van 
het voetlicht. 

Blijft nog de vraag hoe een publiek kijkt 
naar de journalist-als-merk. Bij dat merk ho-
ren namelijk bepaalde onderwerpen, inste-
kingen, inzichten en meningen. Vertrouwen 
lezers of kijkers het nog wel als een journalist 
ineens over een compleet ander expertisege-
bied begint te schrijven? Hebben bekende 
journalisten nog wel de vrijheid om iets to-
taal anders te denken dan iedereen verwacht?

Goede journalisten hebben het recht om 
met fierheid hun naam onder hun stukken te 
plaatsen. Die naam mogen ze uitbuiten zo-
veel ze willen, maar ze horen te bedenken dat 
de vraag what's in a name in dat geval een 
heel complex en onvoordelig antwoord krijgt. 

   JaspeR Van Loy

De Splinter bevat een mening van de auteur. Ze 
bevat niet de mening van de redactie.
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Cycliciteit
Het oorspronkelijke plan was de 
doorloop jaarlijks te organiseren. 
Door de hoge werklast pleiten ve-
len er voor dat te verminderen.Pe-
ter Lievens is duidelijk: "Door de 
jaarlijkse cyclus kom je terecht in 
een ratrace waarin nieuwe voor-
stellen worden geponeerd zonder 
de tijd om er effectief mee om te 
gaan.”

Liesbet Heyvaert, vicedecaan 
Onderwijs aan faculteit Lette-
ren, beaamt dat: "Het is een hele 
onderneming geweest en wat ons 
betreft is de jaarlijkse cyclus niet 
haalbaar.”

Joris Gevaert begrijpt en be-
vestigt het zware werk. "Het was 
een hel om al die gespreksleiders 
te vormen. We kunnen ons vin-
den in een tweejarige cyclus op 
voorwaarde dat de mogelijkheid 
bestaat voor ons om andere kwali-
teitszorginitiatieven op te starten. 

De studentenvertegenwoordigers 
hebben immers aangegeven dat de 
POC een jaar tijd nodig heeft om 
oplossingen te bedenken."

Pollefeyt geeft aan gevoelig te 
zijn voor de werkdruk, maar be-
nadrukt dat de kwaliteitszorg niet 
mag verdwijnen in het ene jaar. 
"Het is wel cruciaal te beseffen dat 
kwaliteitszorg permanent blijft.”

In de tussenjaren zou op andere 
manieren extra informatie kun-
nen verzameld worden als aanvul-
ling binnen COBRA. De combina-
tie van veelsoortige kwantitatieve 
en kwalitatieve informatie verbe-
tert zo de validiteit van de data. 

Bovendien meent de vicerector 
dat "zelfs bij een tweejaarlijkse or-
ganisatie de representativiteit nog 
steedsveel hoger ligt dan in het 
oude achtjarig visitatiesysteem.”

Financiering
Nu voorziet de universiteit 500 
euro voor elk doorgevoerd ge-
sprek, met 100 euro extra per be-
trokken campus. 

Om alleen de gesprekken te or-
ganiseren is dat voldoende vindt 
Peter Lievens. Toch is het een rela-
tief beperkt bedrag. “Een gesprek 
kost niets. Maar om het geheel 
daaraan vast te hangen, bijvoor-
beeld voor het extra werk van de 
onderwijsondersteuners, volstaat 
het helemaal niet.”

Een wijziging van de cycliciteit 
zou bovendien een impact kunnen 
hebben op de financieringswijze. 
Als die gebonden blijft aan het 
organiseren van de gesprekken en 
deze slechts om de twee jaar geor-
ganiseerd worden, zou de onder-
steuning voor de faculteiten niet 
constant zijn. Vicerector Pollefeyt 
begrijpt de situatie. “In een twee-
jarige cyclus is deze financiering 
minder stabiel en kan er nage-
dacht worden over een bijgestuur-
de financieringsmethode.”

Joris Gevaert  voegt bovendien 
toe dat “de studentenvertegen-
woordigers in het tussenjaar een 
mogelijkheid moeten krijgen om 
zelf iets te doen, ook op financieel 
vlak.”

Vragen
De proefdoorloop van COBRA 
bestond uit vijf universiteitsbrede 
vragen (zie kader). Die kunnen 
beter, vinden sommigen. "Vele 
studenten, medewerkers en ook 
docenten vonden de vragen nogal 
vaag,” oordeelt Heyvaert.

Om hieraan tegemoet te komen, 
stelt vicerector Pollefeyt voor om 
de eerste en vijfde vraag samen te 
voegen tot één universiteitsbrede 

visievraag. De andere vragen wor-
den in zijn voorstel geschrapt en 
de faculteiten en de opleidingen 
krijgen de vrijheid om zelf vragen 
op te stellen die passen binnen hun 
eigen opleidingsplannen.

Dat sommige faculteiten stu-
rende vragen kunnen formuleren 

of vragen kunnen vermijden, is 
een bezorgdheid die Pollefeyt be-
grijpt, maar niet deelt. “We gaan 
altijd uit van high trust in de op-
leidingen. De kwaliteit van die 
vragen kan bovendien gecheckt 
worden door de POC en COOK 
(Cel Opvolging Onderwijskwali-
teit, red.),” stelt Pollefeyt gerust.

Kwantitatief of kwalitatief
Naast een kwalitatief antwoord, 
kon je tijdens de proefdoorloop 
een kwantitatieve score meege-
ven. Niet iedereen is fan. 
“Het geven van scores zonder dui-
delijk evaluatiecriterium komt 
overeen met nattevingerwerk. Wij 
zien de scores graag verdwijnen,” 
bevestigt Peter Lievens.

Tollebeek sluit zich daarbij aan: 
“Ik vind kwalitatieve antwoorden 
per definitie beter. Studenten re-
ageren op een verschillende ma-
nier op quoteringen. Sommigen 
kiezen een gemiddelde, anderen 
kiezen altijd extremen. Als oplei-
dingscordinator ben je daar niet 
veel mee.”

Selectie gesprekspartners
Ook de selectie van de gespreks-
partners is niet onbesproken. Nu 
worden de studenten, medewer-
kers en docenten in principe wil-
lekeurig geselecteerd. Volgens 

Peter Lievens, decaan van de 
faculteit wetenschappen, "is het 
niet realistisch om voldoende ge-
sprekspartners willekeurig bij el-
kaar te brengen, zeker voor kleine 
opleidingen. Deze methode leidt 
ook niet noodzakelijk tot een goe-
de steekproef. Dan is een betrok-

kenheid van iedereen, zoals het 
geval is op onze docentendagen, 
veel beter. Hier moet samen met 
statistici over nagedacht worden.

Pollefeyt erkent dat het beter 
kan en moet, maar benadrukt dat 
het nieuwe systeem al een enorme 
verbetering is ten opzichte van het 
vorige. "In het oude systeem sprak 
een externe commissie om de acht 
jaar een groepje studenten, die 
dikwijls op voorhand voorbereid 
werden. Nu krijg je zeer waarde-
volle en onafhankelijke feedback 
van veel meer studenten.”

Hoewel de resultaten van de 
doorloop nog diepgaand bekeken 
moeten worden, duikt er voor 
sommigen alvast zinvolle infor-
matie op. “Dat onze studenten 
meer stages wilden, wisten we 
al. Maar door COBRA komt die 
vraag toch zeer nadrukkelijk naar 
boven,” vertelt Tollebeek.

Extern perspectief
Er is nu al budget voor faculteiten 
om externe peers uit te nodigen. 
Zij krijgen daarvoor elke drie jaar 
600 euro. Vicerector Pollefeyt wil 
dat bedrag graag omhoog trekken 
met middelen die vrijkomen door 
een verlaagde cycliciteit. “Een ver-
der versterkt extern perspectief 
bij de doorloop van COBRA kan 
de kwaliteit ervan alleen ten goe-
de komen.”

Dat de modaliteiten gaan ver-
anderen, lijkt een zekerheid. Toch 
zijn er weinig stemmen te vinden 
die ontkennen dat het systeem een 
grote verbetering is en de betrok-
kenheid verhoogt. 

Peter Lievens wijst op werk-
punten, maar vertrouwt erop dat 
die aangepakt kunnen worden. 
“Globaal gezien was dit een hele 
mooie oefening. De problemen 
zijn kinderziektes, die zeker kun-
nen worden genezen.”

economie
Op de algemene vergadering van 
26 februari heeft er een vertou-
wensstemming plaatsgevonden 
over COBRA.

De studentenvertegenwoordi-
gers van de faculteit Economie 
en Bedrijfswetenschappen (FEB) 
stemden onthouding, de rest van 
de vertegenwoordigers stemden 
voor.

“Het idee achter COBRA is 
goed, maar wij kunnen ons niet 
vinden in de huidige invulling,” 
verklaart Jelle Baats, preses Eko-
nomika.

Volgens Baats werkt de POC 
van economie correct en is er 
dus weinig nood aan een nieuw 
systeem. “Bovendien heeft onze 

faculteit net de Equis accredita-
tie gekregen, die ook vele andere 
economische topinstellingen 
hebben,” vult de preses aan.

Toch kan er verder gewerkt 
worden met COBRA, al moet de 
invulling grondig veranderen, 
vindt Baats. “Zowel de faculteit 
als de studentenvertegenwoor-
digers willen meer facultaire 
vrijheid bij de invulling van het 
kwaliteitzorgsysteem, zodat we 
het kunnen afstemmen op het 
Equis systeem. Nu moeten we te 
veel mobiliseren en krijgen we te 
weinig return op onze tijdsinves-
tering.”

De faculteit Economie en Be-
drijfswetenschappen is bezig aan 
haar evaluatie van de doorloop 
en wenst vooralsnog niet te rea-
geren.

“De inzet van faculteiten en studenten is 

indrukwekkend”

    DiDieR poLLefeyT,  
ViceRecToR onDeRwiJsBeLeiD

“De werkdruk is te 

hoog”

    Jo ToLLeBeeK,  
Decaan LeTTeRen

SucceSVolle eerSte proefdoorloop Van coBra , alleen economIe StruBBelt tegen

WTF? COBRA

COBRA is het nieuwste systeem 
om de onderwijskwaliteitszorg 
aan de KU Leuven te waarbor-
gen. Tot vorig jaar gebeurde de 
kwaliteitscontrole door middel 
van opleidingsvisitaties. Het 
COBRA-plan van vicerector 
Onderwijsbeleid Didier Polle-
feyt moet de universiteit nu in 
staat stellen om zelf haar onder-
wijskwaliteit te garanderen. Dat 
is belangrijk om door de instel-
lingsreview te raken.

Dit academiejaar is aan heel 
wat faculteiten een proefdoor-
loop gestart. COBRA telt drie 
fases. In eerste instantie komt 
de stem van studenten, docen-
ten en medewerkers aan bod 
tijdens georganiseerde gesprek-
ken. In fase twee en drie worden 
die resultaten dan besproken op 
respectievelijk facultair en uni-
versitair niveau.

DATA BEZOEKEN  
INSTELLINGSREVIEW

Bezoek 1: 15 en 16 november 
2016
Bezoek 2: 7, 8 en 9 december 
2016
Dat impliceert dat de deadline 
voor het indienen van de kriti-
sche zelfreflectie op 5 oktober 
2016 komt te liggen, een maand 
na de geplande proefaudit.

OUDE VRAGENSET

1. Daagt de opleiding je uit om 
je tot [x] te ontwikkelen?  
2. Bespreek de doelen van de 
opleiding.  
3. Bespreek de opbouw van de 
opleiding.  
4. Bespreek de evaluatie van 
studenten (examens). 
5. Ervaar je de opleiding als 
een plek tot brede vorming als 
persoon?

VOORSTEL NIEUWE  
VRAGENSET

1. Universiteitsbrede visievraag 
2. Vraag of vragen opgesteld 
door POC/Faculteit/Groep

CARTOON Pjotr Hubin
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Sociaal
HoeVeel IS de eed Van HIppocrateS nog waard?

De Hitlerjugend van Gasthuisberg
Geneeskundestudenten zijn te apathisch en geprivile-
gieerd. Dat is althans de conclusie van Gentse profes-
sor Jan De Maeseneer, een mening die hij neerschreef 
in een opiniestuk voor De Standaard. 

noRa sLeiDeRinK

Het stuk deed veel stof opwaaien en liet ons 
allen met de vraag: wat is er van aan? Moe-
ten we ook voor de toekomstige Leuvense 
artsen vrezen of valt de barmhartigheid van 
onze medestudenten op Gasthuisberg best 
mee?

Dat empathie een essentiële eigenschap is 
van een arts, daar zijn de meeste geneeskun-
destudenten het over eens. "Je moet een ver-
trouwensrelatie hebben met je patiënt,” zegt 
Tom, die in zijn laatste jaar Geneeskunde zit 
in Leuven. "Empathie zorgt voor kwaliteits-
volle zorg.”

Toch moet je dat nuanceren volgens Oli-
via*, die in haar tweede jaar zit. "Voor mij 
kan een arts zijn patiënten zelfs als pure 
objecten beschouwen. Zolang hij dat niet 
laat merken en goed werk aflevert, is hij een 
goede arts.” 

Hitlerjugend
Controversiëler is de link die De Maeseneer 
trekt tussen dat empathisch vermogen en 
politieke voorkeur. Iets wat vooral bij rechtse 
geneeskundestudenten niet in goede aarde 
viel. “Sommige van mijn studiegenoten vin-
den dat we worden afgeschilderd als de nieu-
we Hitlerjugend,” vertelt Sacha*, eerstejaars 
Geneeskunde aan de UGent.

Zelf vindt ze het ook te kort door de bocht 
om een correlatie te maken tussen stemge-
drag en empathisch vermogen. "Toch denk 
ik dat hij ook een punt heeft. Sommige ge-
neeskundestudenten lijken het enkel voor 
het geld te doen, maar dat hangt los van po-
litieke voorkeur.”

Die mening is ook Finn, preses bij de Leu-
vense studentenvereniging Medica, aange-

daan. “Je hoeft niet de idealistische wereld-
verbeteraar te zijn om aan geneeskunde te 
beginnen. Er zijn artsen van alle verschil-
lende politieke strekkingen en ideologieën, 
die allen heel goed werk leveren.”

Samy, eerstejaars geneeskunde aan de KU 
Leuven, staat daar argwanender tegenover. 
In een rechts gedachtegoed worden mensen 
volgens hem niet gelijk beschouwd, waar-
door ook patiënten niet op een evenwaar-
dige behandeling kunnen rekenen. "Tenzij 
dat iemand mij het tegendeel kan bewijzen, 
denk ik toch dat een arts die Vlaams Belang 
stemt, zijn vooroordelen niet achter zich kan 
laten bij de behandeling van een patiënt van 
vreemde origine.”

 Te blank
Zelf is Samy ook van vreemde afkomst, iets 
wat volgens het opiniestuk zeldzaam is bij de 

populatie geneeskundestudenten. Dat er-
kent hij. “In mijn aula zijn er nog geen vijf 
studenten met vreemde roots.” Tom, Finn 
en Olivia beamen dat. "Etnisch-culturele 
minderheden krijgen in dit land vaak min-
der kansen,” meent die laatste. “Het Neder-
landstalige toelatingsexamen zou een drem-
pel kunnen vormen.”

Toch is ze voorstander van die proef, om-
dat een goede kennis van het Nederlands nu 
eenmaal nodig is om te slagen voor de oplei-
ding in Vlaanderen.

Ver-van-mijn-bed-show
Volgens De Maeseneer ligt het probleem 
echter niet enkel bij huidskleur.  Genees-
kundestudenten zouden ook een te geprivi-
legieerde achtergrond hebben. Voor velen is 
kansarmoede een ver-van-mijn-bed-show.

Dat lijkt het beroep van de ouders van de 
doorsnee geneeskundestudent te bevestigen. 
"In de aula werd gevraagd wiens ouders arts 
waren en een derde stak zijn hand op,” zegt 
Samy. “Ik denk dat de meesten dus wel uit 
een welvarende familie komen.” 

Meer confrontatie met kansarmoede 
vindt Samy een goede zaak. "Door veel te 
zien, word je geraakt en verandert ook je we-
reldbeeld. Zo leer je bij om uiteindelijk een 
betere arts te worden.”

Ook bij Medica proberen ze de kloof te 
verkleinen. "Onze sociale werkgroep orga-
niseert projecten om studenten in contact te 
brengen met een wereld die ze niet kennen,” 
vertelt Finn.

Zo denkt Medica aan een ontmoetings-
project tussen studenten en artsen met een 
migratieachtergrond die een gelijkwaar-
digheidsexamen moeten afleggen om hun 
diploma te laten erkennen. Ook zamelt Me-
dicas werkgroep (W)Arme Landen geld in 
voor een project in het zuiden.

Bovendien merkt Finn op dat studenten 
vaak zelf actief op zoek gaan naar dergelijke 
opportuniteiten. "Ik zou dus niet te veel con-
clusies koppelen aan het opiniestuk van De 
Maeseneer. Hij wil vooral de discussie ope-
nen.”* Olivia en Sacha zijn fictieve namen

 “Empathie zorgt voor 

kwaliteitsvolle zorg”

    ToM, geneesKUnDesTUDenT

 “Je hoeft geen idealistische 

wereldverbeteraar te zijn”

     finn, pReses MeDica

Studenten werken steeds meer tijdens het academiejaar
Steeds meer studenten doen een studentenjob tijdens het academiejaar. 
Bij de KU Leuven is er geen zicht op wat de effecten zijn op hun studiere-
sultaten.

MaRgoT De BoecK

Sinds 2013 is het mogelijk om 50 dagen 
tijdens een jaar te werken als student in 
plaats van 23 dagen in de zomervakan-
tie en 23 dagen tijdens het academiejaar. 
Dat zorgde voor een forse toename van 
studenten die werken tijdens het acade-
miejaar. 

Een studie van het uitzendbureau 
Randstad geeft aan dat het aantal stu-
denten dat werkt tijdens het academiejaar 

is gestegen naar 63 procent van alle studenten, 
waar het aantal nog op 45 procent lag in 2010.

Er ligt al een aantal jaar een voorstel op tafel 
om studentenarbeid nog verder te flexibilise-
ren van 50 dagen naar 400 uur. Dat zou er op 
1 januari 2017 komen, al zijn er nog heel wat 
issues vooraleer het zo ver is. 

"Bij studenten is er zeker de vraag, aange-
zien ze vaak minder uren op een dag doen en 
zo dus meer zouden kunnen werken,” vertelt 

Paul Verschueren, directeur Research en Eco-
nomic Affairs bij Federgon, Federatie van HR-
dienstverleners. "Maar de uitzendsector is niet 

zo overtuigd. Dit brengt een zwaardere admi-
nistratieve last met zich mee. Als je op een dag 
acht uur werkt, moet je één contract opstellen. 

Als je vier dagen twee uur werkt, moet je daar-
entegen vier contracten opstellen.”

Brigitta De Baets, coördinator bij de job-
dienst van de KU Leuven, wijst bovendien 
op de grote kost om deze maatregel door te 
voeren: “De administratieve werklast voor de 
werkgever wordt veel groter, die nu uren en 
geen dagen zal moeten bijhouden, wat inten-
siever is. Dat blijkt uit een begroting die de 
RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, red.) 
in 2014 heeft opgesteld.”

Multicampusjobdienst
Jaarlijks zijn 400.000 studenten of scho-
lieren aan de slag. Bijna 9000 van hen 
zoekt een job via de jobdienst van de KU 

 “Je doet vaardigheden op 

voor je latere carrière”

    paUL VeRschUeRen, DiRecTeUR 
feDeRgon

caRToon Martijn stoop
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creatIonISme aan de Ku leuVen: god IS nIet meetBaar

"Creationisme is boerenbedrog"
De ontdekking van een negende planeet in 
ons zonnestelsel inspireerde theologe Be-
nedicte Lemmelijn tot een blogpost. Die viel 
echter niet bij iedereen in goede aarde. 

MaaRTen LanghenDRies  
en Joes Minis

    
Astronomen vermoedden al een 
tijdje het bestaan van deze Planet 
Nine, maar het bewijs werd pas en-
kele weken geleden geleverd. We-
tenschappers kunnen de planeet 
immers niet rechtstreeks waar-
nemen, maar leiden haar aanwe-
zigheid af door de invloed die ze 
uitoefent op nabijgelegen dwerg-
planeten.
    

Creationisme light? 
In een blogpost vergeleek Bene-
dicte Lemmelijn, hoogleraar aan 
de faculteit Theologie, deze be-
wijsvoering met hoe gelovigen 
naar God kijken. "Sommige men-
sen bewonderen alles in de natuur 
zo, dat bij hen het idee ontstaat 
dat er méér moet zijn. Op dezelfde 
manier hebben de fysici gekeken 
naar Planet Nine  ze zagen enkel 
wat de gevolgen waren van de pla-
neet, niet de planeet zelf. Die ana-
logie verwonderde mij en daarom 
schreef ik die blog,” laat ze weten.

Al snel kreeg Lemmelijn kritiek 
over zich heen. Onder andere Lie-
ven Scheire sprak in een tweet van 
"creationisme light."

“Ik vond het al bij al een redelijk 
onschuldige blogtekst, die in de 
lijn lag van wat ik zou verwach-
ten," nuanceert Tom Wenseleers, 
evolutiebioloog aan de KU Leuven, 
"maar het ruikt allemaal net iets te 
veel naar intelligent design." 

Die theorie ontkent de evolu-
tie niet, zoals creationisme dat 
wel doet, maar zegt dat de wereld 
zo complex is dat ze wel het werk 
moet zijn van een hogere macht. 
"Ze proberen het creationisme in 
een iets wetenschappelijker klin-
kend jasje te steken, maar het blijft 
even absurd natuurlijk," bena-
drukt Wenseleers scherp.

    

Creationisme en de 
universiteit

Het is niet de eerste keer dat de 
KU Leuven in opspraak komt door 
beschuldigingen van creationisme. 
In 2011 was er een rel rond een 
lezing gegeven door een volgeling 
van de Turkse creationist Harun 
Yahya, die een Atlas Of Creation 
bij elkaar schreef. 

"Die lezing vond ik hoogst cho-
querend," zegt Wenseleers, "mede 
omdat Yahya betrokken is bij aller-
lei criminele feiten en op dat mo-
ment zelfs veroordeeld was tot een 
gevangenisstraf."

Ook aan de facul-
teit Theologie klinkt 
het streng: "Crea-
tionisme is boeren-
bedrog," benadrukt 
Johan Verstraeten, 
theoloog verbonden 
aan de onderzoeks-
eenheid Theologische 
en Comparatieve 
Ethiek. "Het is we-
tenschappelijk ge-
woon onhoudbaar." 

"Waar men wel 
vragen over kan stel-
len, ook wetenschap-
pelijke, is of alles 
puur toevallig is," 
gaat hij verder, bij-
voorbeeld over het 
zogenaamde toevals-
denken van Monod. 
Maar dat is gewoon 
een filosofische inter-
pretatie van feiten.”

Is er dan geen en-
kele plaats voor crea-
tionisme aan de uni-
versiteit? "Het is het 
recht van studenten 
of mensen die ergens 
een site hebben of 
een blog om een me-
ning te hebben," zegt 

Verstraeten, creationisme doceren 
is volgens hem echter geen optie 
aan een wetenschappelijk insti-
tuut. Ook Wenseleers stelt dat zo'n 
blogbericht wel moet kunnen, "zo-
lang het niet de kant op gaat van 
bepaalde Amerikaanse universi-
teiten, waar geen evolutietheorie 
meer onderwezen mag worden. 
Dat is echt problematisch."

    

Redeneren versus 
bewijzen

Er kwam vooral veel reactie op de 
manier waarop Lemmelijn indi-
rect denken gebruikt in haar be-
toog, onder andere van Tim Smits, 
verbonden aan het instituut voor 
Mediastudies. "Bij een indirect 
bewijs probeer je eigenlijk een 
theorie te verwerpen. Als die niet 
verworpen kan worden, moet je 
hem dus aannemen," legt Smits 
uit. "Lemmelijns godsbewijs gaat 
daarentegen juist om het vinden 

van redenen waarom die theorie 
juist is. Dat is een hele andere ma-
nier van denken."

Lemmelijn benadrukt dat ze 

geen wetenschappelijke methode 
heeft gebruikt: "Ik heb de indruk 
dat de positieve wetenschappers 
denken dat ik beslag wil leggen 
op hun methode om te zeggen dat 
God er is, maar dat heb ik niet ge-
daan en dat heb ik ook niet willen 
doen. Ik wilde enkel zeggen dat de 
methoden op elkaar leken, geen 
parallellen trekken.”

Sylvia Wenmackers, weten-
schapsfilosofe aan het Hoger Insti-

tuut voor Wijsbegeerte, vult aan: 
"Een duidelijk teken van creati-
onisme zag ik niet noodzakelijk, 
wel een foute opvatting over wat 

wetenschappelijk denken in-
houdt." 

"Deductie laat je enkel toe uit 
aannames steeds smallere con-
clusies te trekken," gaat Wen-
mackers verder, "in tegenstelling 
tot inductie en abductie, waarbij 
je meer buiten de contouren kan 
denken."  In de exacte weten-
schap is dit een courante manier 
van redeneren,  "maar het is geen 
bewijsvoering."      

“het ruikt allemaal net iets te veel naar intelligent design” vindt Tom wenseleers, evolutiebioloog  
caRToon Karolien favoreel

 “Een duidelijk teken van creationisme zag 

ik niet”

    syLVia wenMacKeRs, weTenschapsfiLosofe 

Leuven. "Wij zoeken bijna 3000 studen-
ten. Toch is er min of meer een evenwicht 
tussen ons aanbod en de vraag, want 
zoekende studenten zoeken niet alleen 
via ons.”

De internationale studenten blijken 
wel uit de boot te vallen: "Slechts 20 pro-
cent van ons aanbod is toegankelijk voor 
anderstalige studenten. Zij zijn net vra-
gende partij om hun studiebudget aan te 
vullen.”

De verschillende campussen van de 
KU Leuven werken met verschillende 
jobdiensten, al zijn er volgens De Baets 
nog geen plannen om deze diensten sa-
men te voegen tot één multicampusjob-
dienst.

"Het aanbod van hun jobdatabank, de 
Jos-databank die open staat voor bijna 
alle Vlaamse studenten, is bijna even 
groot als dat van ons. Als we dat zouden 

openstellen, blijft het aanbod bijna ge-
lijk voor een veel grotere groep studen-
ten. Uitbreiden naar andere campussen 
zou dus vooral uitdraaien in het nadeel 
van de Leuvense student.

Zelf betalen
Volgens de studie van Randstad spen-
deert 10 procent van de studenten ge-
middeld 29 procent van zijn zelf verdien-
de geld aan zijn studie. De Baets geeft 
aan dat er bij de KU Leuven geen zicht is 
in hoeverre studenten zelf moeten wer-
ken om hun studie te financieren.

"Er wordt in de studie dan gezegd dat 
het "maar tien procent is,” maar als je kijkt 
naar het geheel van hoger onderwijs stu-

denten is dat een grote groep. Het is niet 
duidelijk in welke mate zij precies hun stu-
die financieren.”

Bovendien is er ook geen zicht op het 
effect van studentenjobs doorheen het 
jaar op het studieresultaat. "Daarom 
raden wij eerstejaarsstudenten ook af 
om te veel engagement in hun job op te 
nemen. Als beginnende student weet je 
nog niet waar de grenzen liggen,” vindt 
De Baets.

Daar gaat Verschueren tegen in: "Je 
moet ervan uitgaan dat iemand van 18 
de juiste keuze kan maken om wel of 
niet te werken. Bij een studentenjob doe 
je vaardigheden op die een meerwaarde 
zijn voor je latere carrière."

 “Slechts 20 procent van 

onze jobs zijn geschikt 

voor internationale 

studenten”

    BRigiTTa De BaeTs, coöRDinaToR 
JoBDiensT KU LeUVen

“we raden eerStejaarS af te Veel engagement op te nemen”
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Student
Dirk Vandepitte

Sommige proffen hebben een naam die 
in heel Leuven klinkt als een bel. Het 
zijn bronnen van verhalen, confessions 
en legendes. Veto voelt enkelen van hen 
aan de tand.

De legende

Dirk Vandepitte is gewoon hoogleraar aan 

het departement Werktuigkunde en staat 

gekend om zijn perfect getekende cirkels 

en de bouw van een raket. "Ingenieurs zijn 

geen nerds," vertelt hij.

MaRgoT De BoecK

U geeft veel vakken, waarvan een 
aantal ook bekend staan als buis-
vak. wat maakt van u zo’n moeilijke 
prof?
Vandepitte: "Misschien stellen 
studenten zich in het begin iets 
voor wat niet past bij mijn ver-
wachtingspatroon en dan vinden ze 
dat te moeilijk. Ik ga ervan uit dat 
studenten weten wat in de cursus 
staat. Op een examen reproduceren 
wat in de les is gezegd, kan een pa-
pegaai ook. Ik verwacht dat je daar 
als student iets van kan maken en 
iets aan kan toevoegen.” 

op het examen gebruikt u voor-
beelden uit het echte leven. 
Vandepitte: "We leven in de reële 
wereld. In mijn vakdomein heb-
ben we de wiskunde en de weten-
schap van de fysica, maar dan moet 
je daar in de context ook iets mee 
kunnen doen. Als eerstejaars moet 
je nog een beetje ondervinden hoe 
het eraan toegaat.”

studenten lijken uw tekenkun-
sten zeer te waarderen. was u 
graag kunstenaar geweest? 
Vandepitte: "Dat is geen kunst, 
dat is om iets duidelijk te maken. 
Tekenen is maar een taal, zoals 
we nu Nederlands spreken en 
vroeger Latijn. De ene beheerst 
de taal wat beter dan de andere. 
Het zijn ook maar schetsjes die ik 
op het bord maak, maar het is wel 
de bedoeling dat het iets herken-
baars voorstelt.”

"Sommige zaken leg ik liever 
uit in real time  - sorry voor de in-
genieurstaal -,  maar dat wil dus 
zeggen dat we hier en nu de ont-
wikkeling van de redenering ma-
ken. Met een powerpoint kan je 
er dan te f litsend doorheen gaan. 
Het heeft een vormend karakter 
om samen iets op te bouwen, ook 
al kost een tekening maken soms 
wat tijd. “

Nerds
U bent nogal expressief. Zet u 
daar in de lessen op in?  
Vandepitte: "Je moet voor animo 
zorgen als je een publiek van jon-
ge lieden gedurende 2 uur toch 
niet te ver wil laten afdwalen. Dat 
wordt lastiger en lastiger. Vroe-
ger was de jeugd nog wat meer 
meegaand. Om de GSM te doen 
zwijgen heb ik al allerlei technie-
ken geprobeerd, maar geen enke-
le methode is succesvol gebleken 
want het blijft een hardnekkige 
kwaal.” 

Met humor hoopt u de studenten 
bij de les te houden. 
Vandepitte: "Dat is niet bewust. 
Ik vermoed dat ik onbewust 
grappig ben. Ik sta daar om een 
ernstige boodschap te vertellen.” 

 "Ik vind het vakdomein van de 
mechanica zelf leuk, maar niet in 
de mate dat dat grappig is. Voor 
mij hoeft dat geen lang verhaal 
van grappen te zijn, maar als dat 
helpt om de boodschap te begrij-
pen, heeft dat wel een doel.” 

Van ingenieurs wordt graag ge-
zegd dat ze niet al te grappig zijn. 
Klopt dat volgens u? 
Vandepitte: "Ingenieurs hebben 
inderdaad niet de reputatie de 

goedlachse lamme goedzak te 
zijn. In een groot deel van de ge-
meenschap worden wij als nerds 
aanzien. Dat is natuurlijk een 
complete misvatting.”

Vindt u zichzelf een typische in-
genieur? 
Vandepitte: "Dat is een moeilij-
ke vraag, want ik weet niet goed 
wat ik me daarbij moet voorstel-
len. De buitenwereld denkt vaak 
dat academici een beetje wereld-
vreemd zijn, omdat het bedrijfs-
leven nu eenmaal gedreven is 
door economische belangen. De 
universitaire aanpak van onder-
wijs, onderzoek en ontwikkeling 
staat daar nogal eens inderdaad 
haaks op.”

“Maar als we op lange termijn 
nog iets willen betekenen, is er 
nood aan een degelijke onder-
bouwing van technische ontwik-
kelingen.”

Uw stem slaat soms een beetje 
over op een grappige manier. 
studenten vinden dat wel ludiek.
Vandepitte: "Het is niet zo dat 
ik een stemprobleem heb. Ik 
moet wel zeggen dat ik dat soms 
wel een beetje forceer. Om wat 
animo in de zaak te houden kan 
het nuttig zijn om eens van toon-
hoogte te veranderen."

"Meestal is dat dus bewust 
en soms gebeurt dat eens onbe-
doeld. Twee uur lang monotoon 
spreken it is very boring he, for 
everyone. Het staat wel in func-
tie van, ik ga niet voor een onno-
zel zinnetje een stemverheffing 
doen. Als het nuttig is om ergens 
de aandacht op te vestigen, kun-
nen allerlei triggers gebruikt 
worden.”

Naar de maan
U bent ook actief in de ruimte-
vaartsector.
Vandepitte: "Na mijn doctoraat 
heb ik drie jaar in de ruimte-
vaartindustrie gewerkt bij het 
toenmalige Fokker Space & Sys-
tems.Ik vind ruimtevaart nog al-
tijd een fascinerende omgeving.”

U was betrokken bij Rosetta, een 
ruimtesonde die een komeet be-
studeert?
Vandepitte: "In een vroege fase 
van de missie heb ik onderzoek 
gedaan om te zien of een uitge-
boord monster van het lichaam 
van de komeet kon worden te-
ruggebracht in een soort frigo 
naar de aarde. Dat is niet moge-
lijk gebleken, maar dat was wel 
een verrijkende ervaring.”

"Daarnaast was ik  bij Fokker 
medeverantwoordelijk voor het 
motorophangingssysteem voor 
de eerste trap van het lanceer-
voertuig Ariane 5. Dat functio-
neert al 20 jaar en daar ben ik 
trots op, want dat is tastbaar ge-
bleven. Het geeft voldoening als 
je iets kan realiseren wat functi-
oneert in de werkelijke wereld. 
In mijn geval was dat een raket.”

was u zelf graag naar de maan 
gevlogen?  
Vandepitte: "Nee, dat moet u 
zich niet voorstellen. Astronaut 
is echt een heel apart beroep, zo 
zijn er ook niet veel in de wereld. 
Ik hou meer van de techniciteit 
van wat er in de ruimtevaart ge-
beurt. Om astronaut te worden 
ben ik veel te onbenullig, daar-
voor heb je andere capaciteiten 
nodig. Misschien heb ik daar 
als kind ooit wel van gedroomd, 

maar dat herinner ik me niet 
echt.”

welke capaciteiten hebt u dan 
niet?
Vandepitte: "Astronaut is een 
veeleisende job. Je moet be-
schikken over een zeer grote 
technische kunde. Je moet een 
specifieke taak uitoefenen, zo-
als laboranten die experimenten 
moeten uitvoeren met monsters, 
of je moet iets herstellen als een 
garagist, maar dan in een heel 
aparte omgeving.”

"Lichamelijk en psychologisch 
moet je tegen het een en ander 
bestand zijn want het is niet zo 
makkelijk om zomaar in een ra-
ket te stappen om de zware rit 
te maken."

hoe bent u dan bij de ingenieurs 
beland?
Vandepitte: "Zoals de meeste 
van onze studenten had ik een 
beetje affiniteit met wiskunde, 
maar ik wilde toch iets in de re-
ele wereld doen. Het is nooit ex-
pliciet de bedoeling geweest om 
prof te worden. De opportuni-
teit heeft zich aangediend, toen 
de promotor van mijn doctoraat 
overleed. Het is niet zo dat dat 
altijd mijn plan is geweest."

wat wenst u toekomstige ingeni-
eurs toe?
Vandepitte: "Ik wens dat stu-
denten met overtuiging hun stu-
die beleven, maar ook met ver-
antwoordelijkheidsgevoel. Doe 
de zaken die moeten gebeuren 
en de GSM is dan voor een an-
der moment.”

“Ik ben te onbenullig om 
zelf naar de maan te vliegen”

“Ik vermoed 
dat ik 

onbewust 
grappig ben”

fo
To

: V
in

ce
nt

 p
ee

te
rs



7vetoleuven
@veto_be 7 maart 2016    Veto

Student
wat na de dagdISco Van Hdr?

"Preses is verantwoordelijke 
van de fakbar"

Deze week zit de fakbarcommissie samen om het Huis 
der Rechten aan het woord te laten na een faliekant 
afgelopen dagdisco. Ondertussen wil LOKO de banden 
tussen VRG en haar fakbar nauwer zien. 

JaspeR Van Loy

Na het incident tijdens de dagdisco van 
HdR vorige week wordt stilaan duidelijk 
welke oorzaken aan de basis kunnen liggen. 
Studentenkoepel LOKO ziet alvast heil in 
een sterkere link tussen rechtenkring VRG 
en haar fakbar. "LOKO heeft een belangrijke 
rol wat betreft de goede band tussen fakbars 
en het presidium," zegt Cilia Gouwy, die 
voor LOKO mee in het fakbaroverleg zetelt. 
"We moeten duidelijk maken dat de preses 
nog altijd de hoofdverantwoordelijke van de 
fakbar is en het aanspreekpunt voor de stad, 
de KU Leuven en de politie."

Gouwy refereert ook naar de fakbarcode, 
waarin staat dat de fakbar is ingebed in een 
studentenkring, hoewel er steeds wordt ge-
sproken over de fakbarverantwoordelijke en 
niet specifiek over de preses. "Ik voel al het 
hele jaar dat er een vrij grote afstand is tus-
sen het HdR en het VRG. Uiteraard is dat 
niet de volledige verklaring voor de gebeur-
tenis."

Haar collega Tom Biesheuvel, ook bezig 
met het fakbarbeleid, vult aan: "Ik hoop 
dat de manier waarop LOKO het hele jaar 

samen met de kringen werkt, ook hier kan 
worden doorgezet in de beste verstandhou-
ding." Zowel de verantwoordelijken van het 
HdR als VRG-preses Jonas Vernimmen 
wensten niet te reageren.

Afsprakenkader
Dinsdag hoort de fakbarcommissie de 
verantwoordelijken van het HdR. "We 
roepen alle betrokkenen samen om ie-
ders deel van het verhaal te horen," zegt 
studenteninspecteur Rik de Langhe. 
"Samen evalueren we het incident en be-
kijken we hoe het verder moet."

 "We gaan moeten kijken hoe we zulke 
activiteiten verantwoord kunnen laten 
doorgaan. Naast de fakbarcode, een heel 
accuraat instrument, is er ook een af-
sprakenkader rond dagdisco's," zegt stu-
dentenschepen Bieke Verlinden (sp.a). 

Ze benadrukt dat ze het overleg in alle 
rust en luwte wil voeren. "Ik ben niet van 
plan om in het wilde weg te schieten of 
aan steekvlampolitiek te doen," verze-
kert ze. "Enkel in alle stilte kunnen we 
met effectieve, gedragen oplossingen ko-
men om Leuven zo overlast luw te ma-
ken."

In een eerder artikel op de website van 
Veto haalde De Langhe al de enorme op-
komst aan als een van de oorzaken. Toen 
de fakbar volzet was, werd de portier 
simpelweg omvergelopen door studenten 
die buiten stonden en binnen wilde fees-
ten. "Ze hadden minimum vijf professi-
onele portiers moeten voorzien," zegt de 
Langhe. "Want die ene portier kon die 
bende niet tegenhouden."

Halve euro
 In het idee van een dagdisco op zich ziet de 
studenteninspecteur weinig graten. "Tech-
nisch gezien is dat niet meer of minder dan 
een feestje overdag, Doordat de pintjes maar 
een halve euro kostten, trok de dagdisco wel 
een heel ander publiek. Met zo’n invulling 
wordt het wel een beetje onhoudbaar."

 Net als De Langhe haalt ook Verlinden de 
lage drankprijs als oorzaak aan. "Hier is dui-
delijk sprake van overmatig alcoholgebruik. 
Dat start in de namiddag, daar moet je geen 
tekeningetje bij maken," zegt ze. Gouwy deelt 
de mening van De Langhe. "Eigenlijk kunnen 
de preses en de fakbar hier niets aan doen, ze 

hadden gewoon geen pintjes van een halve 
euro moeten schenken."

"Het toont aan dat alcoholpreventie een 
nagel blijft waarop we moeten blijven klop-
pen," stelt ze vast. "Dat is doeltreffender dan 
regeltjes verscherpen die in de praktijk niet 
te volgen zijn."

 De schepen vindt het jammer dat het in-
cident een smet werpt op het fakbarleven. 
"Enkelingen hebben de boel verziekt en de 
fakbars in een negatief daglicht geplaatst. 
Jammer, want die hebben de afgelopen ja-
ren enorm veel inspanningen geleverd om 
de overlast te beperken.

  De Langhe beaamt dat en wijst in het 
bijzonder op de positieve sfeer van de laat-
ste weken. "De laatste vrijdagen stond er in 
de krant bijna geen enkel bericht over over-
last,” stelt hij vast. "De combinatie van pint-
jes aan een halve euro en dit incident zorgt 
voor een negatief, maar onterecht beeld van 
het fakbargebeuren,” concludeert Biesheu-
vel. 

    “Enkelingen hebben 

de boel verziekt”

    BieKe VeRLinDen, schepen 
sTUDenTenZaKen

   “Ik voel een vrij grote 

afstand tussen het HdR 

en het VRG”

    ciLia goUwy,  
LoKo-VeRTegenwooRDigeR 

faKBaRoVeRLeg

Student 
Kort

  Bloedserieusweek
Van 14 tot 17 maart vindt opnieuw de Bloedseri-
eusweek plaats in Leuven. Gedurende deze week 
kan iedereen die zich geroepen voelt, bloed done-
ren in de Universiteitshallen, het Gymnasium of 
op Gasthuisberg. Om de bloeddonoren te bedan-
ken, organiseert Bloedserieus ook deze keer enkele 
evenementen waar je als bloeddonor aan kan deel-
nemen, waaronder een cantus, een filmavond, een 
comedyshow en een initiatie volksdansen.

    Jo Vert, voorzitter van Bloedserieus Leuven 
verwacht ook dit semester om en bij de 4000 do-
noren. Aan mensen met "schrik van de prik" geeft 
ze de boodschap om hun angst toch te overwin-
nen: "Neem een vriend of vriendin mee om elkaar 
te motiveren, hou je bezig op je smartphone voor 
wat afleiding. Dan voel je er eigenlijk weinig van.” 
Daarnaast wijst ze op het grote belang van bloed-
donaties: "Je kan er echt mensenlevens mee red-
den en het neemt slechts een uurtje van je tijd in 
beslag.”

Studentenkringen leerkrachten fuseren
Educata en Didactica, de twee studentenkrin-
gen van de lerarenopleiding van de UC Leuven-
Limburg, gaan binnenkort fuseren. Educata was 
oorspronkelijk de kring voor aspirant-leraars aan 
Groep T, Didactica voor die aan de voormalige KH 
Leuven. 

"Het was voor de UCLL niet langer praktisch om 
met twee kringen die werkzaam waren binnen de-
zelfde opleiding, samen te werken,” aldus Yorben 
de Maeyer, preses van Didactica. 

Momenteel werken beide kringen samen om te 
zorgen voor een eerlijke en evenredige vertegen-
woordiging in de toekomstige kring. Ook wie de 
nieuwe preses zal worden, is nog niet bekend. 

De nieuwe naam vormt een ander struikelblok. 
Edudactica, een samentrekking van de huidige 
namen, en één van de voorstellen, is reeds van ta-
fel geveegd. De zoektocht naar een nieuwe naam 
duurt nog voort. "De naam staat nog niet vast. Vol-
gende maand zullen vergaderingen daarover uit-
sluitsel moeten geven,” zo verhaalt de preses van 
Educata, Karen Boon. 

Beide kringen vinden het jammer dat ze, ten ge-
volge van de fusie, hun kringgeschiedenis moeten 
loslaten. Ondertussen staan ze positief tegenover 
de samenwerking en zien ze die als noodzakelijk 
voor de werking binnen de opleiding. 

Innovatieve geluidsinstallatie in 
Albatros

Albatros, de fuifzaal van studentenkoepel LOKO, 
heeft geïnvesteerd in een nieuwe geluidsinstallatie 
die de fuifervaring een boost moet geven. 

De laatste maanden kwamen er namelijk meer 
en meer klachten betreffende de muziek. Volgens 
veel feestgangers was die in sommige delen van de 
zaal te zacht, terwijl er regelmatig klachten binnen 
kwamen van geluidsoverlast door buurtbewoners. 
Voorzitter Thomas Ganne wijdt dat probleem aan 
het feit dat de boxen te hoog hingen. "Het geluid 
kon de massa niet bereiken en zorgde voor opmer-
kingen dat de muziek te zacht stond terwijl de ge-
luidslimieten wel werden bereikt.”

Om het geluid te verbeteren, investeerde Al-
batros in acht nieuwe kleine boxen en werden de 
oude boxen op een strategische plaats gehangen. 
De grote innovatie bestaat hierbij uit de installatie 
van de subwoofers aan het plafond: "Die aanpak 
is relatief nieuw op het gebied van audiodistribu-
tie en zorgt voor een goede geluidsbeleving,” aldus 
Ganne.

          goRan VeRLUyTen

Student kortjes belichten de laatste ontwikkelingen 
in het universitair landschap.
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1. Rectorale Dienst
De Rectorale Dienst Cultuur, die onderge-
bracht is in het STUK-gebouw, kan jaar-
lijks rekenen op een vaste toekenning van  
€142.000. "Met dat bedrag financieren we 
onder meer de cultuurkaart, de universitaire 
ensembles, de ondersteuning van de kring-
tonelenwerking, Faculty Stars en de univer-
siteitsbeiaard,” aldus Kristien Jacobs van de 
Dienst Cultuur. "Daarbovenop zijn de inkom-
sten van de verkoop van de cultuurkaart es-
sentieel, die jaarlijks neerkomen op ongeveer 
€98.000.”

"Het budget van de Dienst Cultuur is te 
laag,” vindt vicerector Cultuurbeleid Katlijn 
Malfliet. "Een echt goed cultuurbeleid zou 
meer ruimte moeten krijgen. We zoeken altijd 
naar geld, maar moeten soms creatief zijn.”

De verschillende faculteiten krijgen geen 
aparte financile steun voor cultuur, maar 
kunnen er wel voor kiezen iets te organise-
ren vanuit hun eigen, algemene budget. "We 
stimuleren de faculteiten om zelf culturele 
initiatieven op touw te zetten. In de rechten-
faculteit is Bernard Tilleman nu al actief bezig 
met kunst in de bibliotheek. Ook de faculteit 
theologie heeft een goed kunstenbeleid,” aldus 
Malfliet. 

Extra rectorale budgetten
Bovenop dat bedrag kan vicerector Malfliet 
rekenen op een bijkomende beleidsruimte 
van € 30.000 voor de Commissie Acade-
misch Erfgoed, die onder andere de tal-
rijke historische gebouwen van de univer-
siteit beheert. "Daarnaast gaat €20.000 
naar structurele samenwerkingen zoals 
Artefact en het nieuwe vak Contemporary 
Dance, Theory and Analysis binnen de op-
leiding Culturele studies,” legt Jacobs uit.

Dat totaalbedrag van €50.000 valt vol-
ledig onder de budgetbevoegdheid van de vi-
cerector, in tegenstelling tot de bovenstaande 
financile middelen die volledig door de Dienst 
Cultuur worden beheerd. Graag zou de vice-
rector echter nog meer budget zien om stu-
denten aan cultuurparticipatie te laten doen: 
"Het is voor hen een aanzienlijke meerwaarde 

om de alma mater op een andere manier te 
zien.”

Verder krijgt ook de Commissie Actuele 
Kunst €40.000 voor de aankoop en verwer-
ving van kunstwerken. Dat bedrag valt recht-
streeks onder het Secretariaat Directeur-ge-
neraal. 

Tot slot valt ook de nauwe samenwerking 
tussen de KU Leuven en STUK binnen de 
budgetten van de rectorale dienst. Die ver-
taalt zich jaarlijks in een financile bijdrage van 
€80.000 voor de culturele werking van het 
kunstencentrum. STUK kreeg haar gebouw 
in de Naamsestraat voor 50 jaar in erfpacht 
en is zo sterk verbonden met de universiteit.

Het totale bedrag binnen de rectorale dien-
sten komt zo op €312.000, verspreid over de 
budgetbevoegdheden van de Rectorale Dienst 
Cultuur, vicerector Malfliet, het Secretari-
aat Directeur-generaal en kunstencentrum 
STUK. Dat bedrag laat de inkomsten uit de 
cultuurkaart buiten beschouwing en focust op 
de subsidiëring vanuit de universiteit zelf. 

 Sponsors
Al die financile middelen voor de cultuur-
werking van de universiteit komen voorals-
nog grotendeels van binnenuit. "Wij komen 
als universiteit niet in aanmerking voor het 
kunstendecreet,” licht Malfliet toe.

Volgens de vicerector worden evenmin 
private sponsors aangetrokken: "Dat geeft 
ons natuurlijk een grote onafhankelijkheid 
en vrijheid. Vroeger is Faculty Stars wel eens 
financieel gesteund door een advocatenkan-
toor, maar dat gebeurt op dit ogenblik niet 
meer.

Toch droomt ze luidop van een zogenaam-
de ‘University Trust’, naar het model van de 
National Trust in het Verenigd Koninkrijk. 
"Ik denk dat zo’n trust, waarbij mensen geld 
doneren voor het behoud van het roerend en 
onroerend patrimonium, zeer zinvol is voor de 
identiteit van de universiteit. Die gaat niet al-
leen over kennis.”

Ook in de spin-offs van de KU Leuven ziet 
Malfliet mogelijkheden voor extra budgettai-
re ruimte. Daarnaast wil ze de alumni finan-
cieel bij het cultuurbeleid betrekken.

cultuur
Naast een lichtbaken van onderzoek en onderwijs 
kan de KU Leuven best beschreven worden als een 
gigantische machine. De brandstof? Geld, natuurlijk. 
Alloceren is troef, maar vooral ook zeer moeilijk.

geldstromen
“Het cultuurbudget 

is veel te laag”

“de universiteit 
onderscheidt zich 

als een actieve 
participant in het 
cultuurgebeuren”

    KoenRaaD DeBacKeRe,  
aLgeMeen BeheeRDeR

Van de 40 miljoen euro aan centrale werkingsmiddelen 

gaat slechts €557.000* rechtstreeks naar cultuur. Dat 

budget is nog te beperkt, vindt vicerector Cultuurbeleid 

Katlijn Malfliet. heiDi Van RoMpUy en anneLeen Van KUycK

“een echt goed cultuurbeleid 
moet meer ruimte krijgen”

    KaTLiJn MaLfLieT, 
ViceRecToR cULTUUR

 2. Eenmalige projectsubsidies
"Naast de samenwerking met STUK, 
steunt de KU Leuven ook activiteiten van 
Leuvense spelers zoals Het nieuwstede-
lijk. Daardoor onderscheidt de universiteit 
zich als een heel actieve participant in het 
cultuurgebeuren. Daarin is de KU Leuven 
uniek,” benadrukt Koenraad Debackere, 
algemeen beheerder van de KU Leuven.

Dat is onder andere mogelijk door het 
specifieke budget dat voor eenmalige pro-
jecten wordt vrijgemaakt. Tijdens het 
werkingsjaar 2015 bedroeg dat budget 
€245.000. Jacobs specifieert de bestem-
ming van dat geld: "Een aantal grootscha-
lige, culturele projecten aan de universiteit 
vallen onder die beleidsruimte: bijvoor-
beeld de invulling van de site rond het oude 
Anatomische Theater, de oprichting van 
het BAC Atelier en de ondersteuning van 
de cultuurwerking van de Universiteitsbi-
bliotheek.”  

 Het budget van de rectorale diensten en 
de bovenstaande financile steun aan een-
malige projecten zijn samen goed voor een 
totaalbedrag van ongeveer €557.000.

 Apart beleidsdomein
Sinds de aanstelling van Malfliet in 2013, 

is cultuur voor het eerst een apart beleids-
domein binnen de KU Leuven. De komst 
van een eigen vicerector en beleidsruimte 
betekende evenwel niet dat het totale bud-
get sindsdien drastisch is gestegen.

"We werken met de zogenaamde nullijn. 
In principe krijgen we niets meer dan het 
voorgaande jaar,” verklaart Malfliet. De-
backere legt uit waarom: "Omwille van de 
besparingen bij de Vlaamse Overheid kun-
nen we te veel kostenstijging niet bolwer-
ken. De middelen zijn schaars. Die nullijn 
kunnen we natuurlijk niet exact aanhou-
den.”

Toch nuanceert Malfliet: "Ik heb nog 
nooit tevergeefs naar extra financile steun 
vanuit de reserve van de rector gevraagd. 
Bovendien resulteerde het uitbouwen van 
het nieuwe beleidsdomein in het aanwer-
ven van een nieuwe medewerker bij de 
Dienst Cultuur.”

Daarnaast wijst Debackere erop dat het 
budget van de eenmalige projectsubsidies 
sinds de aanstelling van Malfliet is verdub-
beld. "Al is dat bedrag uiteraard niet-re-
current (terugkerend, red.),” nuanceert hij. 

3. Erfgoed en cultuur
Een derde en laatste component binnen de budgettering is de 
Dienst Erfgoed en Cultuur van de Universiteitsbibliotheek, die 
echter niet geheel onder de concrete cultuurwerking van de KU 
Leuven valt. Die dienst kan jaarlijks rekenen op € 375.000.

"Met dat budget wordt de collectievorming voor het biblio-
thecaire erfgoed in de Centrale Bibliotheek, en het beheer en 
behoud ervan bekostigd,” zegt Hilde Van Kiel, directeur van de 
Universiteitsbibliotheek. "Daarnaast wordt hiermee ook de cul-
tuur- en evenementenwerking van de Bibliotheek gefinancierd."

Debackere spreekt hier over een duidelijke verwevenheid van 
verschillende activiteiten. "Er is een spillover tussen verschil-
lende budgetten. Bibliothecair erfgoed is enerzijds input voor 
een deel van het wetenschappelijk onderzoek binnen heel wat 
faculteiten in de Humane wetenschappen. Anderzijds kan je be-
langrijke manuscripten bijvoorbeeld ook gebruiken in een ten-
toonstelling.”

Opgeteld komen de afzonderlijke budgetten neer op ongeveer 
€ 932.000, inclusief de Dienst Erfgoed en Cultuur van de Uni-
versiteitsbibliotheek deze keer. Nog steeds slechts een peulen-
schil in vergelijking met de 40 miljoen euro aan centrale wer-
kingsmiddelen.

"62% van ons totale budget bestaat uit projecten van externe 
opdrachtgevers. Deze middelen zijn door de opdrachtgevers ge-
dimensioneerd om die projecten te kunnen uitvoeren. Voor de 
rest moeten we zorgen dat we met de overige 38% aan centrale 
werkingsmiddelen onder andere onze 1500 professoren, een 
gedeelte van de assistenten, het academisch en technisch per-
soneel en van de nodige investeringen in het onderhoud en de 
verwarming van de gebouwen kunnen betalen," legt Debackere 
de situatie uit.

 *De vermelde bedragen in dit artikel zijn afgerond en zijn 
de meest recent gevalideerde, namelijk die uit 2015 waarvan 
de jaarrekening net is afgesloten.
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derde elSewHereconcert SprIngt net onder de lat

Huiveren tussen de stoommachines
Afgelopen woensdag vond het derde Elsewhereconcert 
plaats met Daghraven en Inwolves. Het Thermotech-
nisch Instituut bleek weer een sfeervolle locatie, maar 
een volledig geslaagde avond werd het niet.

MaaRTen LanghenDRies

Met Elsewhere slaan cultuurcentrum 30CC 
en kunstencentrum STUK de handen in el-
kaar om muziek buiten de concertzalen te 
brengen. In december gaven CHVE en Syn-
drome zo een betoverend concert in de stem-
mige kapel van het KADOC. Deze keer was 
het oog gevallen op het Thermotechnisch In-
stituut in Heverlee. Tussen de oude tentoon-
gestelde machines en verwrongen getuigen 
van een ijzeren verleden stonden, zoals in de 
eerdere edities, twee groepen op het podium 
die de grenzen van wat muziek kan zijn, af-
tastten.

Na een korte rondleiding door een sympa-
thieke ingenieur mocht Daghraven als eerste 
het gebouw laten daveren. Dat is vrij letter-
lijk te nemen. Daghraven is een nieuw project 
van Kevin Imbrechts, ook bekend als spilfi-
guur van Illuminine. Als die laatste band 
echter het licht voorstelt, dan is Daghraven 
de pikzwarte, ijzige afgrond. 

 Hier geen lichtelijk melancholische klan-
ken, wel kille ambient en beklemmende dro-
nes. Het gebouw, met zijn oude industriële 
setting, dat nog extra gewicht kreeg door de 
schaarse belichting, smolt perfect samen met 
de muziek. Een minpunt was wel dat de ra-
men bij momenten heel hard meetrilden, wat 
wel durfde storen. Op andere momenten sloot 
het dan weer uitstekend aan bij de muziek. 

Wie een over het podium dansende Im-
brechts wou aanschouwen, was op het ver-

keerde optreden terecht gekomen. Geconcen-
treerd bleef de muzikant een heel optreden 
strak over zijn laptop en effecten gebogen. Bij 
dit soort muziek is het vooral de erg fysieke 
ervaring tijdens een concert die de meer-
waarde vormt. Door de fragiliteit van het ge-
bouw bleef het volume over het algemeen re-
delijk beperkt, waardoor die fysieke ervaring 
soms ontbrak. Maar al bij al toch knap hoe 
Imbrichts je meetrekt in zijn duistere trip. 

    

Gotische fusion

Daarna was het de beurt aan Inwolves, een 
trio rond drumster Karen Willems. Een 
dame waar wij niet graag problemen mee 
zouden hebben en die op het vlak van drum-
men van niemand lessen te leren had. De mu-
ziek bestond uit een mengeling van noiserock 
en iets wat je zou kunnen omschrijven als go-
tische fusion (bestaat dat genre ondertussen 
al?). Het optreden bleek echter een hobbelig 
parcours.

Op sommige momenten probeerden de 
drie net iets té hard. Als je dan toch het on-
geleide projectiel wilt uithangen, wees dan 
boeiend ongeleid. Kettingen bovenhalen en 
toch niet irriteren is, als je niet Einstürzende 
Neubauten heet, sowieso al moeilijk. Wan-
neer het trio echter een strak samenspel neer-

zette, werd het meteen veel meeslepender, 
zeker tegen het einde van de set aan. Een ril-
lingen veroorzakende finale maakte toch nog 
iets goed. Over het algemeen was het wel een 

geslaagde avond te noemen, die het niveau 
van de vorige edities echter net niet haalde.

De vierde en laatste Elsewhere vindt plaats 
op 4 mei in het Museum voor Dierkunde. 

 daghraven is de 
pikzwarte, ijzige 

afgrond  

een rillingen 
veroorzakende 

finale maakte iets 
goed

Recensie Kabbelende stand-upfilosofie
Zelfverklaarde stand-upfilosoof Laura van Dolron en 
acteur Steve Aernouts zoeken naar de pauzeknop van het 
leven. In hun voorstelling “Wat nu nodig is” vinden ze die 
helaas niet.

BRechT casTeL

Vorige week ging in 30CC/Wa-
gehuys de voorstelling Wat nu 
nodig is in première. Het stuk 
is een herwerking van een Ne-
derlands succes. We krijgen 
een dik uur zogenaamde stand-
upfilosofie, maar zowel onze 
lachspieren als onze wijsgerige 
verwondering blijven op hun 
honger zitten.

Het stuk is een lange mono-
loog, gebracht door twee per-
sonen. Waarom theatermaak-
ster Laura van Dolron en Steve 
Aernouts de tekst onderling ver-
deelden, is niet duidelijk. Er is 
weinig interactie tussen de spe-

lers en de tekst was sterker over-
gekomen als een echte monoloog.

Van Dolron vertelt helder de 
mooie en eigenzinnige tekst, die 
ze overigens zelf schreef, maar be-
geestert geenszins. Aernouts zet 
wel krachtig een autobiografische 
klootzak neer. Een egoïstisch ei-

keltje zoals we dat ook in onszelf 
herkennen.

Geen mening
Een recensie schrijven over dit stuk 
is bizar, want de spelers roepen ons 
expliciet op om vooral niets van 
het stuk te vinden. Vandaag moe-
ten we over alles een mening heb-
ben en dat zint deze dokters van de 
tijd niet. "Opinie zien ze liever als 
de gekke naam voor een keffende 
hond.” 

We mogen dus geen mening heb-
ben over de show en krijgen zelfs 
de toestemming om tijdens het 
stuk in slaap te vallen. De vertel-
lers doen bewust geen moeite, zo-
dat wij als publiek ook geen moeite 
moeten doen. Dat is misschien een 
mooi metagegeven, maar het zorgt 
er vooral voor dat het stuk kabbelt. 
Als wij iets willen zien kabbelen, 
vleien we ons wel langs een rivier-
tje.  Wat nu nodig is klinkt dwin-

gend en dat is het ook. Al vermaant 
deze preek, compleet met vingertje, 
je vooral om je niet in een keurslijf 
te laten dwingen. Niet door het ka-
pitalisme, niet door onze samenle-
ving, niet door ons imago, niet door 
de drang naar non-conformisme 
Door niets. We moeten op pauze 
drukken en alles even stilzetten. 
Maar een voorstelling die over alles 
gaat, werkt niet en heeft het omge-
keerde effect.

 Yoga
De grondstroom van hun betoog 
is nochtans duidelijk: minder is 
meer. Jammer genoeg houden de 
makers zich zelf niet aan dat de-
vies. Doordat er te veel thema’s 
worden aangesneden, is er wel 
voor elk wat wils. Ons sprak bij-
voorbeeld het stuk over zelfhaat 
enorm aan, maar die paar mo-
menten van herkenning zijn te 
weinig om ons te boeien. Spijtig 

dat we niet effectief een dutje heb-
ben gedaan.

De tekst bevatte soms leuke 
wendingen, maar geen echte filo-
sofische diepgang. We kregen een 
caloriearme versie en bleven dus 
op onze honger zitten. Wat wegdro-
men bij het decor dan? Dat was wel 
mooi, maar het droeg niets bij.

 In boekvorm of in columns komt 
deze tekst waarschijnlijk goed tot 
zijn recht. Er zitten zeker mooie 
waarheden in, maar verveel ons er 
niet mee in een theaterzaal. Van 
Dolron raadt ons aan om yoga te 
gaan volgen. Dat hadden we beter 
gedaan in plaats van af te zakken 
naar het Wagehuys.

 We mogen tijdens 

het stuk slapen

 We kregen een 

caloriearme versie 

en bleven op onze 

honger zitten
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Internationaal
InterVIew met InternatIonaal polItIcoloog jonatHan HolSlag 

“Een nieuwe wereldoorlog is even 
waarschijnlijk als in 1914”

Jonathan Holslag (VUB) is onze voornaam-
ste China-expert. Net nu Europa kreunt, 
dreigt daar het kruitvat te ontploffen.  
Holslag heeft zijn vingers aan de polsslag 
van deze tijd.  

saM RiJnDeRs

In een klein kamertje aan de rand 
van Brussel kunnen grote ideeën 
broeien. Al jaren waarschuwt Jo-
nathan Holslag voor de Chinese 
dreiging en hekelt hij ons makke ant-
woord daarop. 

We openen met een concreet in-
cident. Twee weken eerder instal-
leerde de Chinese overheid nieuwe 
raketten op een eiland in de Zuid-
Chinese zee. Daar botsen heel wat 
territoriale belangen. Een teken aan 
de wand? 

“Een logische stap,” vindt Holslag. 
“China wil haar territoriale claims 
daar kracht bij zetten en haar riva-
len - vooral de Verenigde Staten - af-
schrikken. Eigenlijk verbaast het dat 
ondanks al die machtsopbouw, de 
onzekerheid over elkaars intenties 
en het toenemende Chinese nationa-
lisme, de situatie stabiel blijft,” merkt 
hij schamper op. 

Zijn zo’n manoeuvres niet nog ge-
vaarlijker nu de chinese economie 
sputtert? De overheid vertrouwde 
er op economische groei om de be-
volking te sussen. nu blijft alleen na-
tionalisme over. 
Jonathan Holslag: “Die economi-
sche kentering zag je al van ver aan-
komen. De Chinese economie is het 
spiegelbeeld van de Amerikaanse. Ze 
is erg afhankelijk van buitenlandse 
investeringen en export naar het 
Westen. De Verenigde Staten leven 
dan weer van buitensporige con-
sumptie en spotgoedkope import. 
Dat blijft niet duren. In China staan 
er nu heel wat fabrieken leeg. Ook 
de Amerikanen komen vroeg of laat 
weer in het vizier.”

“Gelukkig zijn de Chinese leiders 
voorlopig nog erg terughoudend om 
de nationalistische toon aan te slaan, 
maar dat blijft niet zo. Dan komen 
de relaties met Taiwan, Japan en de 
situatie in de Zuid-Chinese zee onder 
druk.” 

we hoeven vooralsnog niet de 
schuilkelders in. 
Holslag: “Nee. Maar groeiende eco-
nomische spanningen gaan altijd 
aan een militair conflict vooraf. We 
zien de eerste tekenen van een munt- 
en handelsoorlog tussen China en 
het Westen. Als ook de politieke 
spanning toeneemt, kan een symbo-
lisch conflict als de Zuid-Chinese zee 
of Taiwan plotsklaps escaleren. Eerst 
lijkt dat dan beheersbaar, maar 
het wordt steeds groter. 
Regionale prota-
gonisten als 
Japan, 

India en Australië raken erin verwik-
keld, en tot slot de Verenigde Staten.”

een symbolisch, schijnbaar beheer-
baar conflict dat plots escaleert. 
we horen de echo’s van een schot in  
sarajevo in 1914. 
Holslag: “Inderdaad! Een Aziatisch 
Sarajevo. Een wereldwijd pandemo-
nium is even waarschijnlijk als toen. 
Ook toen botsten ideologieën en wer-
den handelsstromen en wederzijdse 
investeringen steeds groter. Net als 
het Duitse rijk bereikt China een 
punt waarop haar industrie overver-
zadigd is. Het moet een plek onder de 
zon veroveren, al was het maar om 
haar afzetmarkten veilig te stellen.”

“Ik ben geen Amerikaanse havik. 
China is heus niet intrinsiek kwaad-
aardig. Het is een heel normaal land 
met begrijpelijke belangen en dro-
men. Maar we moeten ons wel zor-
gen maken. Er ligt voldoende spring-
stof opgestapeld.”

Latente coma
historici schrijven graag dat de 
europese grootmachten de eerste 
wereldoorlog in slaapwandelden. 
Zijn we nu wel wakker?
Holslag: “Slaapwandelen is te posi-
tief. Europa ligt in een latente coma. 
Op heel veel fronten hebben we ons 
vastgereden. Onze welvaartsstaat 
brokkelt af. Onze politici ontbreken 
legitimiteit en verbeeldingskracht.”

we voelen ook nog steeds de na-
weeën van de financiële crisis.
Holslag: “Europa verliest welvaart, 
want de internationale machtsba-
lans verandert. Heel wat Europe-
anen verdienen nog steeds minder 
dan in 2009. We zijn sindsdien vijf 
miljoen banen verloren. Staten 
strijden onderling om wat 
overblijft.”

“Akkoord, er is economi-
sche groei, maar die vertaalt 
zich alsmaar moeilijker in 
concrete baten zoals jobs. 
Geen wonder dat mensen hun 
leiders wantrouwen. Ze zien 
de ongelijkheid groeien, pluk-
ken niet langer de vruchten van 
de globalisering en krijgen daar 
nog vluchtelingen en migranten 
bovenop. Ik begrijp best waarom 
mensen op een figuur als Do-
nald Trump (Amerikaans presi-

dentskandidaat, republikein, red.) 
stemmen. Ze zijn het wereldvreem-
de kosmopolitisme van de elite zo 
beu als koude pap. Het is de voor-
hoede van een revolutie. Misschien 
geen linkse revolutie, maar wel een 
opstand van onderuit.”

“Onze aanpak van de crisis heeft 
gefaald. Een De Grauwe (Paul De 
Grauwe, econoom en keynesiaan, 
red.) blijft hameren op overheids-
investeringen en de Van Overteldts 
(Johan Van Overtveldt, minister 
van Financiën, N-VA, red.) van 
deze wereld willen alleen maar be-
sparen. Maar waar steek je al dat 
geld in dat je bespaart of investeert? 
Er is een wereldwijde overcapaci-
teit. We kunnen Griekenland her-
opbouwen met een Griekse auto-
industrie, maar er is helemaal geen 
vraag naar een nieuwe autofabriek. 
Dertig procent van de bestaande fa-
brieken staat stil.”

Misschien moeten we geen auto’s, 
maar innovatieve hightech-produc-
ten maken. 
Holslag: “Hightech? De kloof tus-
sen slimme technologie en een 
domme samenleving groeit. We 
krijgen WiFi op de trein, maar de 
trein is een vuilnisbelt. Hightech is 
dus geen mirakeloplossing voor al 
onze maatschappelijke problemen. 
Ook riskeer je een nieuwe zeepbel 
op de beurs.”

“We moeten bestaande produc-
ten verbeteren. 
Onze over-
heid moet 
e e n 
nieuwe 
genera-
tie stad-
sateliers 
s t i m u -
leren die 
d u u r z a -
mer wer-
ken en 
voor sociale 
c o h e s i e 
zor-

gen. Mensen kunnen zowel hun 
handen als hun verstand gebruiken 
en verdienen een eerlijk loon. Kijk 
naar dit koffiekopje. Hoeveel van 
de prijs gaat naar arbeid? De helft 
van de kostprijs van deze laptop 
(wijst naar zijn MacBook, red.) is 
branding. Daarachter schuilen pro-
ducenten die in de meest verschrik-
kelijke omstandigheden moeten 
werken. Nu plukt alleen een kleine 
groep miljardairs in een of ander 
belastingparadijs de vruchten.”

is dat niet ietwat naïef? niet ieder-
een kan zulke hipsterproducten 
betalen en aan de primark ontsnap-
pen.
Holslag: “Veel mensen hebben het 
water aan de lippen. Maar het is 
een vicieuze cirkel. Wie het meest 
lijdt door het verdwijnen van onze 
maakindustrie en goed werk bij tra-
ditionele winkelketens, moet wel 
bij Primark shoppen.”

“Het is vooral de taak van de burge-
rij, de gegoede middenklasse, om die 
cultuur van het nieuwe goedkoop te 
breken. Zij heeft nog genoeg marge. 
Want als we goedkoop blijven impor-
teren, worden we schuldslaven. Onze 
betalingsbalans (de inkomsten uit en 
uitgaven aan het buitenland, red.) 
blijft niet eeuwig in evenwicht. Vroeg 

of laat is China sterk genoeg om 
haar munt op te waarderen. 

Dan wordt al die import 
peperduur. Onze overheid 
moet daarover nadenken 
of we worden de nieuwe 
derde wereld.”

Denken onze overhe-
den daarover na? we 

hebben er alvast genoeg. 
Holslag: “Daardoor zijn de 
bevoegdheid en verantwoor-

delijkheid om na te denken juist 
enorm versplinterd. Al die staats-
hervormingen hebben ons niet 
sterker gemaakt. Resultaat: op 
alle indicatoren scoren we slech-
ter dan Nederland, Oostenrijk of 
Denemarken. Aan de Gentse en 
Leuvense universiteit zijn er suc-
cesverhalen, maar dat onderzoek 
verbleekt in het niets bij wat de 
Nederlanders doen met dezelfde 
middelen. We hebben de mooiste 
steden van Europa en Brussel kan 

zelfs opnieuw de koningin van de 
Europese steden worden. Maar 
ook daar ontbreken we efficiëntie 
en langetermijndenken. Toeristen 
passeren ons. Af en toe strandt een 
verloren gereden Chinese bus in 
Brussel of Brugge.”

“Het gaat ook om kennis. Niet 
alleen is de markt niet transpa-
rant genoeg voor consumenten. 
Veel ambtenaren en kabinetsme-
dewerkers weten amper hoe de 
economie werkt. De voorbije jaren 
ontmoette ik zoveel mensen op 
hoog niveau die niet eens een be-
talingsbalans kunnen lezen. In te-
genstelling tot Nederland kunnen 
wij niet strategisch of op lange 
termijn denken.”

“Tot slot draait het om ideolo-
gie. We verstoppen ons achter een 
neoliberalisme dat de staat zoge-
zegd verbiedt te sturen.”

als onze overheid zoveel steken 
laat vallen, waarom gaat u dan zelf 
de politiek niet in? Langs de zijlijn is 
het makkelijk praten.
Holslag: “Dat hebben al veel men-
sen gevraagd. Ik vind dat zeer las-
tig. Ik ben een bijzonder ongeduldig 
mens en alles is hier zo gefragmen-
teerd.”

“Ik weet wel zeker dat onze ge-
neratie het zal moeten doen. We 

zijn begonnen met de onrust-
wekkende situatie in de 
Zuid-Chinese zee, maar we 
zouden het evengoed over 
Oekraïne of Syrië kunnen 
hebben. De wereld ligt vol 

conflicten die in een pande-
monium van ongeziene propor-

ties kunnen ontaarden. Je kan je 
hoofd op tafel leggen of je kan een 
alternatieve toekomst proberen 
verbeelden. Ook al lever je in alle 
bescheidenheid vanuit een klein 
kamertje aan de rand van Brussel 
je bijdrage.”

Lees het volledige gesprek  
op www.veto.be 

“Slaapwandelen is te positief. 
europa ligt in een coma”
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campusnieuws

Vanaf vandaag focust Veto zich volledig op alle campussen van de KU Leuven. De Veto wordt niet 
alleen om de twee weken op alle campussen geleverd, onze nieuwe site levert ook constant online 
campusnieuws met aparte campuspagina’s. Om die ambities te verwezenlijken zijn we op zoek naar 
enthousiaste medewerkers vanop de verschillende campussen. Veto bestaat bestaat namelijk uit 
vrijwilligers. Interesse om mee te schrijven, te fotograferen, te lay-outen, cartoons te tekenen, vi-
deo’s  te maken? Mail naar margot@veto.be. Maar vooraleerst presenteren wij u alle campussen in 
deze campuseditie. 

campuSedItIe

campussen 
vertegenwoordigd in 
één studentenkrant 

15
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campusnieuws
InterVIew andré ooSterlIncK en rIK torfS oVer de IntegratIe

    "Ik heb het idee gehad en 
hij doet het werk!"  
(over Rik Torfs)

    anDRé oosTeRLincK, VooRZiTTeR 
associaTie KU LeUVen

 "We behandelen de nieuwe 
campussen bijna als gasten 

eigenlijk"
    anDRé oosTeRLincK, VooRZiTTeR 

associaTie KU LeUVen

RoDeRiK De TURcK en eVa seVRin

Onze ontmoeting in de Faculty Club is er niet van 
gekomen. Na nog twee verplaatste afspraken, 
treffen we de drukbezette heren in het rectoraat. 
Toch zijn André Oosterlinck en Rik Torfs blij dat 
de campussen in Veto aan bod komen. “Waarom 
heeft dit zo lang geduurd?” vraagt Oosterlinck 
lachend. “Na jaren dwalen is de situatie nu recht-
gezet. Laten we ons daarover verheugen,” schud-
debolt Torfs. 
Tijd voor de rechtzetting.

Kunnen jullie kort toelichten wat de filosofie 
achter de integratie was?
André Oosterlinck: "De integratie is eigenlijk 
een uitloper van de Bologna-verklaring. Daar-
bij konden we zeer snel waarnemen dat wij in 
Vlaanderen een afwijkend systeem hadden van 
het buitenland. Wij hadden namelijk academi-
sche diploma’s aan de hogescholen. Toen hebben 
we beslist om naar een systeem te werken waar-
in eenheid ontstaat. Academische opleidingen 
kunnen het best allemaal samen, aangezien ze 
allemaal onderzoek veronderstellen."

Kunnen we nu, de facto twee jaar later, al 
spreken over één KU Leuven of spreken we  
nog steeds over vijftien verschillende cam-
pussen?
Rik Torfs: "Ik denk dat het essentieel is te spre-
ken over één KU Leuven. Tegelijkertijd vergt 
het echter zeer veel werk om de eenheid ook in-
houdelijk tot stand te brengen. De constructie is 
prachtig, maar het is geen kwestie van uitrollen. 
Er is geen mechaniek die men automatisch kan 
toepassen op alle campussen. Je moet daar ook 
fysiek zijn en bekijken wat de mogelijke over-
gangsproblemen zijn."
    "Het is niet voldoende om te zeggen "voortaan 
zijt ge dit of dat". We moeten daadwerkelijk to-
nen dat iedereen erbij hoort. In verhouding ste-
ken wij ontzettend veel tijd in die externe cam-
pussen maar het is absoluut noodzakelijk en de 
moeite waard."
Oosterlinck: "Dat is het voordeel. Ik heb het 
idee gehad en de rector en zijn team doen het 
werk zeer grondig en goed! De rector is zeer aan-
wezig en dat is zeer nuttig. Ze moeten de baas 
zelf zien!"

Staat het proces van internalisering overal 
even ver?
Oosterlinck: "Waarschijnlijk niet, maar dat is 
logisch. Als er tien verschillende campussen zijn, 
gebeurt dat op tien verschillende snelheden. Het 
is uiteraard wel de bedoeling dat dat hetzelfde 
eindresultaat heeft."
Torfs: "Daarbovenop zijn er ook verschillende 
culturen. Die heb je in Leuven ook, vergelijk bij-
voorbeeld de cultuur van de ingenieurs met die 
van juristen of die van Letteren. Dat is ook zo op 
de verschillende campussen. Als ik bijvoorbeeld 
naar de promotieplechtigheden ga in Schaar-
beek, bij onze architecten, dan moet ik daar niet 
in toga gaan binnenlopen. Door die informele 
sfeer is dat als een tang op een varken!"

    “Niet iedereen is of hoeft  
even sterk te zijn”

"Dat  moet  à la tête  du client zijn. 
Dat KU Leuven-gevoel moet voor 
Eenheid in verscheidenheid staan." 
Oosterlinck: "Ik heb dat tientallen keren gezegd! 
Iedereen was bang dat ze verdrukt gingen worden. 
De KU Leuven is echter zo verscheiden dat twee 
of drie identiteiten erbij het verschil niet maken." 
 
Die verschillende culturen die bij verschil-
lende studentenrichtingen horen zijn in 
Leuven geconcentreerd, maar op andere 
campussen eerder geïsoleerd. Doet dat ge-
brek aan contact dan niet af aan de eenheid? 
Torfs: "Ga eens terug naar Leuven. Sommige 
faculteiten zitten in n gebouw en sommige stu-
denten hebben nog steeds weinig contact met 
studenten van andere faculteiten. Maar inder-
daad, op bepaalde campussen zitten bijvoor-
beeld alleen industrieel ingenieurs, en de rest zit 
zeer ver."

"Maar ja, we zitten 
met  een huis met vele kamers."        
Oosterlinck: "Trouwens moest dit 
niet zo zijn zouden we geen universi-
teit meer zijn. De universiteit is nu een-
maal een amalgaam aan verscheidenheid." 
Torfs: "Iedereen heeft afwijkingen, maar 
verschillende. Dat maakt het leefbaar. 
Neem nu wij twee. Wij zijn allebei hoogst 
abnormaal, maar op onze eigen manier." 
Oosterlinck: "En dat leidt tot een goede samen-
werking!"

Kwatongen spreken over een imperialistisch 
gedachtegoed vanuit de KU Leuven die heel 
Vlaanderen wil overnemen. Zit daar iets van 
waarheid in?
Torfs: "Als dat de bedoeling zou zijn, zouden we 
gewoon zoveel mogelijk terrein willen veroveren. 
Alsof we Monopoly spelen: je komt ergens op, 
je koopt het, je zet er een huis op en na een tijdje 
een hotel. Dat is niet de bedoeling. We hebben 
wel degelijk een visie over onderwijs die we 

willen uitdragen. Daarnaast is het ook belangrijk 
voor ons om de kwaliteit van de KU Leuven ter 
beschikking te stellen van alle plekken die er zijn. 
Maar zonder pretentie en met dienstbaarheid 
aan de lokale steden en regio’s." 
Oosterlinck: "Trouwens, het zou niet goed 
zijn om maar één universiteit te krijgen in 
Vlaanderen. Dan zouden we in toestanden 
belanden zoals bij de NMBS. We weten wat je 
dan krijgt!"
 
Behalen alle campussen de kwaliteit van 
campus Leuven of zit daar nog een verschil 
in? 
Torfs: "Niet iedereen is even sterk of hoeft 
even sterk te zijn. Maar de ambitie is er wel bij 
iedereen." 
Oosterlinck: "Je mag ook niet vergeten dat die 
hogescholen zelf voor de KU Leuven hebben 
gekozen net omwille van die kwaliteit." 

 

Bij bepaalde campussen is er sprake van 
fluctuerende inschrijvingen. Zijn jullie daar 
vanuit de beleidsploeg ongerust over? 
Torfs: "Het is bekend dat op sommige 
campussen, want we spelen uiteraard altijd 
open kaart, de studentenaantallen dit jaar een 
beetje achteruit zijn gegaan. We blijven beter 
rustig en moeten de mensen vertrouwen geven. 
We willen niemand het mes op de keel zetten. 
We werken in alle rust voort aan een verdere 
integratie in kwaliteit." 

"Door onze omvang kunnen we ons dat 
ook permitteren. We zijn een bedrijf -allez 

geen bedrijf maar een instelling- dat groei 
toelaat. Onze grootte laat ons toe om mensen 
vertrouwen te geven." 
Oosterlinck: "De universiteit heeft gezegd 
Ge zijt welkom. We behandelen de nieuwe 
campussen eigenlijk bijna als gasten." 
Torfs: "We gaan daar uiteraard proberen 
te helpen, maar we blameren niemand. 
We proberen ook te kijken wat misschien 
de redenen kunnen zijn van een mogelijke 
terugval. Op sommige plekken wordt dat 
bijvoorbeeld al heel goed opgelost." 

 
In een aantal gevallen werken we nog 
samen met de studentenvoorzieningen 
van de hogeschool in kwestie. Is het de 
bedoeling dat er op termijn gecentraliseerd 
wordt? 
Torfs: "We zoeken op bepaalde plaatsen 
nog naar oplossingen, maar daar moet je 
pragmatisch in blijven." 
Oosterlinck: "Zo pragmatisch zeg, ik zou 
bijna zeggen dat hij ingenieur geworden is!"
Torfs: "Ik voelde mij al achteruit gaan." 
(grijnst)
 
Is het fysiek en qua werk niet heel zwaar om 
tussen vijftien verschillende campussen te 
reizen?
Oosterlinck: "Ik vind dat de rector niet enkel 
een chauffeur moet hebben maar ook een 
helikopterpiloot."
Torfs: "Wel het is zo, er zijn inderdaad veel 
verplaatsingen. Dat is fysiek te doen dankzij, 
en ik wil daar niet zeperig over doen- de hulp 
van een fantastisch secretariaat en een zeer 
toegewijde chauffeur. Als ik die niet had zou 
het niet gaan. Het is ook wel zo dat als je vrije 
avonden of vrije weekenden wil, je er niet aan 
moet beginnen. Dan kan je niet genoeg doen 
voor al die mensen. Engagement is niet com-
patibel met een veertig-urenweek. Dat is zoals 
Veto eigenlijk!"

   "Wij zijn allebei hoogst abnormaal, maar op onze eigen manier"
    RiK ToRfs, RecToR KU LeUVen

Twee jaar geleden ging de integratie van de KU Leuven van start. 15 verschillende campussen later 
vertellen rector Rik Torfs en Associatievoorzitter André Oosterlinck waar we nu (nog niet) staan.

foTo Bavo nys
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KeerzIjde Van BruISende locatIe: geen fuIfzaal, dure pIntjeS en ImagoScHade

Campus Brussel: “Een mooi verhaal, 
maar eigenlijk maakt het weinig uit”

Studeren in een bruisende stad zoals Brussel is verrijkend. 
Toch spelen imagoschade, dure pintjes en heimwee naar 
Odisee de studenten parten.

RoDeRiK De TURcK

Studeren in het hartje Brussel 
en eindigen met een diploma van 
de KU Leuven? 4.325 studenten, 
verspreid over vier faculteiten te-
kenen er met plezier voor.

De locatie speelt daarbij er gro-
te rol. "De confrontatie met an-
dere culturen is een grote meer-
waarde. In Leuven heb je dat ook 
meer en meer, maar in Brussel is 
dat toch nog steeds van een ander 
niveau,” vertelt Steven Vanacke-
re, academisch verantwoordelij-
ke voor campus Brussel.

Het internationale aspect dat 

een multiculturele stad als Brus-
sel met zich meebrengt, wordt 
dan ook geapprecieerd door stu-
denten. "Je leert andere cultu-
ren en andere mensen kennen. 
Je gaat op café in Brussel en je 
komt allerlei nationaliteiten te-
gen. De ene van Rusland, de an-
dere van Oekraïne. Die diverse 
groep aan mensen is interessant 
om mee te praten. Uiteindelijk is 
dat internationale karakter een 
grote meerwaarde, vindt Thomas 
Eeman, student Handelsweten-
schappen en voorzitter van de 
Algemene Studentenraad Odisee.

Zeker voor de studenten Toe-
gepaste Taalkunde is studeren 

in een meertalige stad een meer-
waarde vindt Remco Sleiderink, 
campusdecaan Letteren. "Talen 
studeren waar talen gesproken 
worden, is een pluspunt. We heb-
ben hier dan ook een sterke sa-
menwerking met organisaties van 
Brussel. Zo voorzien onze studen-
ten het internationale Short Film 
Festival van ondertiteling.”

Imagoschade
Studeren in Brussel heeft echter 
ook een keerzijde. “Een slecht 
imago is een van de grootste 
problemen die Brussel heeft als 
studentenstad. Los van de ter-

reurdreiging wordt Brussel geas-
socieerd met vreemdelingen en 
nu met ook vluchtelingen,” vertelt 
Eeman.

De voorzitter hoopt aan het 
imagoprobleem te werken, maar 
nuanceert de problematiek. "We 
moeten realistisch blijven, Brus-
sel is een hoofdstad. In New York 
heb je gelijkaardige problemen.”

Dat imagoprobleem is bo-
vendien uitvergroot door  ter-
reurdreigingen na de aanslagen 
in Parijs. De campus Brussel 
moest daardoor enkele dagen 
dicht. Academisch beheerder 
Steven Vanackere vindt de focus 
op Brussel overdreven. "Mensen 

zijn terecht bezorgd over ter-
reurdreigingen, maar we weten 
allemaal dat iemand met slechte 
bedoelingen evengoed een half 
uur verder kan fietsen om daar 
een aanslag te plegen.”

Centjes
Niet alleen terreurdreiging, maar 
ook duurdere prijzen zijn een 
minpunt aan studeren in een 
hoofdstad. “Een pint op de markt 
in Brussel is duurder dan op de 
markt van Leuven of Gent,” zegt 
Eeman.

Het gebrek aan een fuifzaal 
is eveneens een probleem. Het 
huren van zaaltjes boven cafés 
is immers duur en die meerkost 
moeten de organisaties doorre-
kenen aan de studenten. Maar 
die broodnodige fuifzaal is wel 
onderweg, zo verzekert Eeman 
ons: “Pascal Smet heeft in zijn ac-
tieplan voor Brussel een fuifzaal 
voor studenten ingeschreven.”

Odisee of KU Leuven?
Vele studenten aan campus Brus-
sel hebben zich nog ingeschreven 
aan de Hogeschool-Universiteit 
Brussel (HUB). Ze voelen zich 
nog niet allemaal volledig KU 
Leuven-student. “Het is geen 
geheim dat studenten aan onze 
campussen nog steeds naar zich-
zelf verwijzen als Odisee-stu-
denten,” bevestigt Vanackere.

Veel is er niet veranderd voor 
studenten. “De docenten zijn 
overgenomen en we zitten in 
dezelfde gebouwen. Nu noemen 
ze het KU Leuven en voor mij is 
dat zeker geen probleem. Het is 
een mooi verhaal, maar eigenlijk 
maakt het weinig uit,” verklaart 
Eeman. “Uiteindelijk ben ik er 
wel trots op KU Leuven-student 
te zijn. Als is de theorie een iets 

mooier verhaal dan de praktijk,” 
besluit de voorzitter.

Voor de studentenvertegen-
woordiging moeten de studen-
ten op campus Brussel terug-
koppelen naar de facultaire 
overlegorganen. "Theoretisch 
zit dat systeem perfect in el-
kaar, maar de transportlast is 

een belangrijk obstakel,” vindt 
Eeman.

Digitale alternatieven zijn 
vooralsnog niet zo efficiënt al-
dus Eeman. Toch is de voorzit-
ter positief: "Echt belangrijke 
agendapunten worden altijd 
wel opgevolgd, dus uiteindelijk 
werkt het wel.”

“Uiteindelijk ben ik er wel trots op KU 

Leuven-student te zijn”

    ThoMas eeMan, VooRZiTTeR asR

Technologiecampus Gent: twee in één
campuS HuISt zowel Ku leuVen alS odISee

In een stad die reeds vrij goed voorzien is van universiteiten, is ook de 
KU Leuven vertegenwoordigd. De Technologiecampus Gent biedt zowel 
universitaire als hogeschoolopleidingen aan.

QUinTen eVens

Op een steenworp van die andere KU Leu-
vencampus, Sint-Lucas, ligt één van de ze-
ven technologiecampussen van de KU Leu-
ven. De campus heeft alle infrastructuur 
om zowel bachelor- als masterstudenten 
industriële wetenschappen af te leveren.

Die universitaire opleidingen van de 
vroegere HUB en de Katholieke Hoge-
school Sint-Lieven huizen nu onder de KU 
Leuven. Op dezelfde campus huizen ook 
een tiental bacheloropleidingen. Hun tech-
nisch getinte hogeschoolopleidingen vallen 
onder Odisee.

Tweespalt

Frederik van Ooteghem, voorzitter van de 
studentenraad voor de technologiecampus 
Gent en Aalst, merkt dat er een verschil is 
binnen de campus. “Om ons te promoten 
is dat wel moeilijk. Je zit met twee ver-
schillende instituten naast elkaar,” be-
merkt hij.

“Voor de studenten is dat ingewikkeld. 
Ook als je activiteiten doet, moet je soms 
vragen of je Odisee- of KU Leuvenstudent 
bent,” zegt van Ooteghem.

De samenwerking met ASR verliep in het 
verleden niet altijd even gemakkelijk. Tho-

mas Eeman, voorzitter van ASR, wijst erop 
dat de samenwerking afhangt “van jaar tot 
jaar, en team tot team. De samenwerking 
dit jaar met Frederik is top.” Van Ooteghem 
treedt hem bij: “Meestal als we open activi-
teiten organiseren, werken we goed samen 
met de studentenraad ASR.”

Zo zakte rector Rik Torfs vorige week 
nog af naar de campus om een lezing te ge-

ven. Ook met campus Sint-Lucas worden 
de banden aangehaald. “Zij zitten op 600 
meter van ons, we hebben redelijk goede 
contacten met hen,” klinkt het.

Stuvo+
Geen Alma, maar Stuvo+ op de Technolo-
giecampus. Zij voorzien onder andere goed-
kope maaltijden, studentenbegeleiding en 
huisvesting. “Wij krijgen bijvoorbeeld ook 
sponsoring van hen, en zij komen tussen 
voor activiteiten die we organiseren,” legt 
van Ooteghem uit.

Verandert er nu veel voor de campus door 
de integratie? “Nu zie je KU Leuven toch 
nadrukkelijker op de campus. In het begin 
had je een beetje het probleem dat Odisee 
de campus claimde, de laatste jaren is er 
een nieuwe richting,” concludeert van Oo-
teghem.

“de laatste jaren is er 

een nieuwe richting”

fReDeRiK Van ooTegheM, 
VooRZiTTeR sTUDenTenRaaD
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IntegratIe legt druK op Informele Sfeer

Campus Groep T: De lookalike van het Guggenheim
Het Groep T-gebouw barst uit zijn voegen. Studenten moeten uitwijken 
naar een nieuwe aula en KU Leuvengebouwen, al komt zo de gezellige ons-
kent-ons-sfeer in het gedrang. 

MaRgoT De BoecK

Campus Groep T is aan de binnenkant een 
lookalike van het Guggenheim in New York. De 
industrieel ingenieurs hebben er voorlopig nog 
allemaal samen les, al komt daar verandering 
in. "Het gebouw barst uit zijn voegen,” vertelt 
voorzitter van de studentenraad Henk Lietaert. 
"Er wordt een nieuwe aula gebouwd en we zitten 
voor een aantal labo’s al in de gebouwen van de 
KU Leuven.”

Het aantal studenten is sinds de integratie in 
de KU Leuven fors toegenomen. "Er komen elk 
jaar 15 procent studenten bij,” vertelt Yves Per-
soons, communicatiemanager van de campus. 
"De stijging is groter bij internationale studen-
ten en ook sterker dan op andere campussen. 
Het KU Leuven-effect werkt hier wel,” aldus 
Persoons. 

Die uitbreiding weegt echter op de type-
rende informele sfeer. Industriapreses Senne 
Vanstraelen vertelt: "De KU Leuven heeft 
nieuwe professoren aangeworven en met hen 
is het contact duidelijk formeler. Ik vind het 
jammer, want ik heb de oude tijd gekend. We 
gingen toen wel eens met de proffen op café, 
maar dat is nu zeldzaam geworden bij de KU 
Leuven.” 

"De informele sfeer is inderdaad moeilijker,” 
beaamt ook Persoons. "Vroeger zaten 20 stu-
denten in een seminarie, nu zijn dat er 40.”

Dat die informele sfeer verdwijnt, blijkt niet 
alleen uit de relatie tussen professoren en stu-
denten. Ook het organiseren van evenementen 
wordt volgens de preses minder evident.“Vroeger 
moesten wij gewoon even naar het decanaat 
om een lokaal te reserveren. Nu moet dat via de 
Dienst Lokalenreservering van de KU Leuven. 
Bij grote activiteiten moeten we ook altijd toe-
stemming krijgen van ons campusbestuur en 
van de KU Leuven zelf,” vult Vanstraelen aan.

Humane wetenschappers
De Faculteit Industriële Ingenieursweten-
schappen zit verspreid over verschillende 
campussen in heel Vlaanderen. De voeling 
met die multi-campusfaculteit lijkt nog niet 
te leven onder de studenten: "Studenten doen 
nog niet veel samen. Dat is bij onderzoekers 

meer het geval,” aldus Persoons. 
Al zorgt de ligging van de faculteit in cen-

trum Leuven wel voor heel wat contacten met 
de humane wetenschappers: "In onze cafeta-
ria komen bijvoorbeeld heel wat psychologen 
over de vloer. Er is dus wel een open blik on-
der onze studenten,” argumenteert Persoons. 

Die nauwe contacten leidden dit academie-
jaar tot de opening van de gezamenlijk fakbar 
de Recup. "Dat is anders voor de ingenieurs 
die allemaal bij elkaar zitten in Arenberg,” 
vindt Persoons.

Volgens Persoons is er geen niveauverschil 
tussen een burgerlijk ingenieur en een indus-
trieel ingenieur: "De burgerlijk ingenieurs 
moeten misschien meer blokken, bij industri-
eel ingenieurs moet je meer kunnen toepas-
sen. Er zijn verschillende soorten van intelli-
gentie. Het zijn twee aparte profielen en dat 
weten de bedrijven en de industrie ook. Wij 
zijn dus geen concurrenten van elkaar.”
Al is de vertegenwoordiging wel verschillend 
van die bij VTK. De studentenkring Industria 

bestaat namelijk los van de studentenraad 
van de campus. "Onderwijsvertegenwoor-
diging is al sinds het einde van de jaren 90 
losgekoppeld van Industria,” licht Lietaert 
toe. "Wij doen momenteel met 22 studen-
ten aan onderwijsvertegenwoordiging, 
waar dat voor andere kringen vaak twee of 
drie studenten zijn. Ik ga niet zeggen dat 
wij het beter doen, maar wij spreiden de 
werklast wel beter,” besluit Lietaert.

“we gingen vroeger wel eens met de 
proffen op café, maar dat is zeldzaam 

geworden bij de Ku leuven”
senne VansTRaeLen, pReses inDUsTRia

Campus Geel: "Met die schapen besparen we op personeel"

Technologiecampus Geel is een kleine, maar hechte campus. Midden in 
het bedrijfsleven en het groen is het de uitgelezen habitat voor studenten 
industriële wetenschappen en biowetenschappen. 
JaspeR Van Loy

"Campus Geel is klein, maar dat is een voordeel," zegt Robin Ko-
nings, de preses van II, de kring van de industrieel ingenieurs in 
Geel. "We hebben les in groepjes van hoogstens twintig mensen. 
Daardoor kennen de meeste docenten alle studenten persoon-
lijk, zeker aan het einde van de bachelor- of masteropleiding."

Naast de KU Leuven is ook de hogeschool Thomas More ver-
tegenwoordigd op de campus. "De kringen van Thomas More 
zitten samen met II in de overkoepelende organisatie Atomos," 
zegt Konings. 

Uitgaan
Donderdagavond is heilig voor de student en dat is in Geel niet 
anders. Bijna elke week vindt er dan een fuif plaats in zaal De 

Waai, die in het stadscentrum ligt, of Axion voor de grote td's. 
Dat brengt regelmatig de nodige ellende met zich mee. "De 

route van de koten naar De Waai is altijd het decor van veel 

deugnieterij, tot vandalisme toe," zegt burgemeester Vera Ce-
lis (N-VA). 

Dat is een van de verklaringen waarom Geel, net als Leu-
ven en Hasselt een studentenagent heeft. De man in kwes-
tie, Frank Wagemans, heeft de overlast volgens Celis serieus 
doen verminderen. "We treden bewust streng op. Frank zit 
daarnaast op regelmatige basis samen met de presessen en de 
fuifcoördinator,” verklaart Celis.

Daarnaast heeft Geel twee studentencafé’s, ‘t Muske en de 
Campus.

Vrije tijd
Elk jaar nodigt de stad alle nieuwe kotbewoners uit. "We bie-
den hen allemaal een tasje aan. Daarin vinden ze meer infor-
matie over de bezienswaardigheden in Geel en het vrijetijds-
aanbod," legt Celis uit. Daarnaast hebben de Geelse studenten 
een sportkaart, waarmee ze bij verschillende sportfaciliteiten 
in de stad terecht kunnen. 

Studentenvertegenwoordiging
De Geelse campus heeft een eigen studentenraad. "Net als de 
andere studentenraden binnen de KU Leuven zetelen wij in 
de algemene vergadering van de Studentenraad KU Leuven 
en de deelstuvoraad," zegt Sam Geysens van de studentenraad. 
"Atomos zetelt in de jeugdraad van de stad Geel," vult Konings 
aan.

Wat schaft de pot?
De technologiecampus Geel deelt haar cateringfaciliteiten met 
Thomas More. "We eten in twee shiften, omdat onze refter te 
klein is," zegt Geysens. "Vroeger was er voor de eters van de twee-
de shift vaak niet veel keuze meer, maar dat euvel is inmiddels 
verholpen."  

Grootste probleem?
Geysens haalt de mobiliteitsproblematiek aan. "De Lijn stemt 
zijn dienstregeling volledig af op de secundaire scholen in 
de stad," legt hij uit. "Tijdens hun schoolvakanties gebeurt 
het dat wij geen bus hebben van de campus naar het station." 

Grootste troef?
“Campus Geel ligt midden in het groen,” roemt Konings. Vol-
gens campusvoorzitter Bert Lauwers is het landelijke karakter 
van de campus de ideale omgeving voor de opleiding industrieel 
ingenieur-biowetenschappen. “Van die richting willen we in de 
toekomst een speerpunt maken.”

Tegelijk ligt de campus in de buurt van heel wat bedrijven en 
organisaties als VOKA. “De expertise van onze industrieel inge-
nieurs kan die van het bedrijfsleven versterken en omgekeerd,” 
zegt Celis. 

Weetje?
De Geelse studenten hebben op hun campus het gezelschap 
van enkele schapen. “Ze houden het gras kort, zodat er kos-
ten bespaard kunnen worden op het personeel,” zegt Gey-
sens.

"Op termijn willen we studentenver-

tegenwoordiging zoals in Leuven"

    BeRT LaUweRs, caMpUsVooRZiTTeR

persfoto
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Campus Sint-Andries: State-of-the-art technologie in Antwerpen
Sint-Andries heeft zowel een Letterenfaculteit als een facul-
teit Sociale wetenschappen. De voorbije jaren droeg het de 
namen Lessius en Thomas More. Nu maakt de campus deel 
uit van de KU Leuven. 

    KaReL peeTeRs

Campusdecaan Hendrik Kockaert 
benadrukt de state-of-the-art voor-
zieningen die zijn campus heeft op 
verschillende vlakken. "Zo hebben 
we bijvoorbeeld ultramoderne taal-, 
vertaal- en tolkenpractica en aula’s 
die voorzien zijn van de meest recente 
technologische apparatuur, zoals een 
studio voor levensechte opnames voor 
journalistieke activiteiten.

Campus Sint-Andries heeft wel een 
heel unieke trekpleister: een dakterras 
op de campus. "Het gezellige dakter-
ras is een blikvanger. Het is een ver-
bindende ontmoetingsplaats voor stu-
denten en personeel,” aldus Kockaert.

"De integratie is relatief vlot verlo-
pen binnen de door de overheid opge-
legde termijnen en voorwaarden,” legt 
Kockaert uit. "Het was niet vanzelf-
sprekend om een campus met lange 
traditie in Antwerpen te integreren 

in de KU Leuven. Samen met de com-
municatie- en marketingdiensten van 
KU Leuven kan Campus Sint-Andries 
de Faculteit Letteren op de kaart zet-
ten in Antwerpen door de campus-
specifieke opleidingen verder uit te 
bouwen en verder te integreren,” aldus 
Kockaert.

    Logo's
"Door de overkoepelende studen-

ten- en alumnivoorzieningen en -ver-
enigingen krijgen de studenten regel-
matig de gelegenheid om zich student 
van de KU Leuven te voelen met als 
extra voordeel dat hun campus in Ant-
werpen gevestigd is, met onder meer 
de haven, de mode- en culturele sec-
tor,” vertelt Kockaert.

Geoffrey, masterstudent aan de 
campus Sint-Andries, heeft de hele 
overgangsperiode meegemaakt. "De 
logo’s veranderden wel maar de loka-
len, docenten en studenten bleven het-

zelfde. Het lichaam veranderde maar 
het hart bleef op dezelfde manier klop-
pen.”

Studente Janthe mist de sfeer van 
de KU Leuven wel. "Ik heb het idee dat 
onze campus een beetje "een vreemde" 
in Antwerpen is. In theorie horen we 
bij de KU Leuven, maar ik mis de ech-
te KU Leuven-sfeer.”

Geoffrey heeft weinig verandering 
opgemerkt sinds de integratie. "Voor 
ons is er in de loop der jaren weinig 
veranderd, al ga ik niet ontkennen dat 
ik het wel leuk vind dat er KU Leuven 
op mijn diploma zal staan.”

    Kockaert legt uit hoe de campus 
deel uitmaakt van de KU Leuven. 
"Studenten en personeel op Campus 
Sint-Andries zullen zich steeds meer 
deel van KU Leuven gaan voelen door 
bijvoorbeeld  de proclamatieplechtig-
heden, de congressen en symposia die 
worden geopend en/of afgesloten door 
de rector of zijn vertegenwoordiger of 
de decaan van de faculteit. Studenten 
kunnen na hun bachelordiploma naar 
Letteren in Leuven gaan en vice-ver-
sa. De integratie is sinds enkele jaren 
een zichtbaar feit door de look en feel, 
de kleuren, logo’s, financiële en logis-

tieke antennes, de mail, het telefonie-
systeem... KU Leuven is op Campus 
Sint-Andries steeds beter zicht- en 
voelbaar.”

    Soep aan 70 cent
"We hebben twee studentenrestau-
rants met korting voor de studenten 
van beide campussen,” aldus verant-
woordelijke voor studentenvoorzie-
ningen Anouk van Dongen. Volgens 
studente Sofie en Geoffrey is de to-
matensoep wel aan te raden. "Qua 
eetgelegenheden is er keuze genoeg in 
de buurt van de Nationalestraat, maar 
ik blijf zweren bij de tomatensoep van 
het studentenrestaurant. Die kost 
maar 70 cent,” vertelt Sofie.

    Fakbar
“Na de integratie is er in Antwerpen 
ook een fakbar opgericht,” legt van 
Dongen uit. "Abstract, de studenten-
fakbar in Antwerpen, wordt gerund 
door de twee studentenkringen, Absoc 
(studenten handelswetenschappen, 
red.) en Astra (studenten toegepaste 
taalkunde, red.) . Die is vorig jaar in 
februari geopend en is enorm populair 
geworden. Het is echt de ontmoetings-

plaats voor de studenten van beide 
campussen. Een pintje kost daar 1,20 
euro.”  Volgens Geoffrey heeft het con-
cept fakbar in Antwerpen toch een 
eigen invulling gekregen. "Er hangt 
zowat een jeugdhuissfeer, dat is wel 
gezellig. “

Volgens de voorzitter van Absoc, 
Doeschka Paesbrugge, is de fakbar al-
vast een geslaagd concept. "Elke avond 
zit de fakbar gezellig vol. Op avonden 
dat er een TD of feestje wordt georga-
niseerd zitten we gegarandeerd vol! 
Het is de plek in Antwerpen om een 
gezellige avond te beleven of om de 
avond goed in te zetten."

campuS caroluS IS oxford aan de ScHelde

Campus Carolus: "Wij hebben een 
van de mooiste 
campussen"

Campus Carolus huisvest de Antwerpse faculteit Eco-
nomie en Bedrijfswetenschappen. In hartje Antwerpen 
studeren honderden handelswetenschappers voor een 
KU Leuvendiploma. 

KaReL peeTeRs

“We hebben een sterk collegegevoel zoals je 
dat in Cambridge of Oxford ook hebt. Onze 
campus is gelegen aan een binnenplein, vlak 
aan de Carolus Borromeuskerk. Dat is echt 
een zeer unieke ligging. Maar als Antwer-
penaar zijn we natuurlijk een beetje chau-
vinistisch,” geeft campusdecaan Steve Van 
Uytbergen toe.

Doeschka Paesbrugge, voorzitter van de 
studentenkring van de handelswetenschap-
pers Absoc, treedt de campusdecaan daarin 
bij. "Er is dus een enorm aanbod aan café’s, 
musea, cultuur, geschiedenis, restaurants en 
ook het uitgaansleven is top. Antwerpen is 
niet voor niets een wereldstad!"

 Daarnaast kiest de relatief kleine cam-
pus met een duizendtal studenten voor een 
persoonlijke aanpak. "Studenten zijn bij ons 
absoluut geen nummer. Wij kiezen voor een 
heel individuele aanpak en dat is een belang-
rijk punt voor ons,” aldus Van Uytbergen.  

 De campusdecaan is trots op de accre-
ditatie die de opleiding onlangs kreeg. "Wij 
hebben met de hele faculteit Economie en 
Bedrijfswetenschappen met EQUIS een 
hoogstaande internationale accreditatie 
binnengehaald. Dat is een belangrijk kwali-
teitskenmerk. Ook voor de studenten is dat 
een opwaardering van hun diploma.

    Nieuw 
Voor de studentenvoorzieningen is er voor bei-
de campussen één persoon bevoegd, Anouk van 
Dongen. "Wij hebben hier dezelfde studenten-
voorzieningen als in Leuven. Wat wij nog extra 
doen - wat in Leuven onder LOKO valt - is sport, 
studentenwerking en cultuur. We doen dat sa-
men met de studentenkringen. Zij kunnen bij 
mij terecht voor hun activiteiten. Dat loopt zeer 
vlot, ook al bestaan studentenvoorzieningen 
voor de campussen in Antwerpen maar sinds 
dit academiejaar," aldus van Dongen.

Campus Carolus heeft hard zijn best ge-
daan om te integreren in de KU Leuven, be-
nadrukt Van Uytbergen. "Met inachtneming 
van de complexiteit van de oefening mogen 
we stellen dat de integratie over het algemeen 

behoorlijk vlot verlopen is. Er is natuurlijk heel 
veel werk gestoken in het integratieproces dat 
overigens nog steeds niet afgerond is.” Volgens 
Van Uytbergen zit zijn campus momenteel bij 
de koplopers.  "Toch zou ik durven stellen dat 

wij mogelijk de faculteit zijn die op dit mo-
ment in die integratie het verst gevorderd is." 
Campus Carolus heeft dan ook al heel wat ver-
schillende namen gehad door de jaren heen. "Al 
in het midden van de 19e eeuw bood de Jezu-
ietenorde economisch hoger onderwijs aan op 
de campus. Toen de Jezutïen in 1932 naar een 
andere campus verhuisden kwam de Handels-
hogeschool voor Juffrouwen in de plaats, in een 
periode waarin er van gemengd hoger onder-
wijs nog geen sprake was.” 

Pas eind jaren 60 kwamen de eerste man-
nelijke studenten en werd het de Handelshoge-
school. Na de fusie met de Katholieke Vlaamse 
Hogeschool veranderde de naam in Lessius 
Hogeschool. Na een nieuwe fusieronde maakte 

de campus nog een jaartje deel uit van Thomas 
More, vooraleer in 2013 te kantelen in de KU 
Leuven.

Maar Van Uytbergen is positief over de toe-
komst van zijn campus als deel van de KU Leu-
ven. "Wij hopen en gaan er ook van uit dat we 
nu definitief gesetteld zijn en nog lang deel gaan 
uitmaken van de KU Leuven.”

Leuven ligt wel een eindje van Antwerpen, 
zo weet ook Van Uytbergen. "Ik merk wel dat 
je soms nog aan de mensen moet uitleggen dat 
de KU Leuven sinds een paar jaar meer is dan 
enkel Leuven. Leuven is inherent aan de merk-
naam KU Leuven, wat een heel sterke merk-
naam is trouwens. Dat maakt het niet altijd evi-
dent, maar dat groeit. Er is ook ingezet om de 
merknaam heel zichtbaar te maken.”

 “Wij hopen dat we nog lang deel gaan uitmaken van 

KU Leuven”

    sTeVe Van UyTBeRgen, caMpUsDecaan
Ongeveer 1000 studenten

BA en MA Handelswetenschappen, 
MA Strategic Business Management

Faculteit Economie en Bedrijfsweten-
schappen

Ongeveer 700 studenten

BA Toegepaste taalkunde, 
MA Tolken, MA Vertalen, MA 
Meertalige communicatie, MA 
Journalistiek, postgraduaat 
Conferentietolken, postgradu-
aat gespecialiseerd vertalen.

Faculteit Letteren, Faculteit 
Sociale wetenschappen
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Ku leuVen meetS uHaSSelt 

Campus Diepenbeek: Fuiven in de 
Fitlink

Dubbel prijs voor de studenten van technolo-
giecampus Diepenbeek: zij krijgen een gemeen-
schappelijk diploma van de UHasselt én de KU 
Leuven.

heiDi Van RoMpUy

Sinds de integratie biedt de KU Leu-
ven, in samenwerking met de Univer-
siteit Hasselt, een gezamenlijke op-
leiding Industriële Wetenschappen 
aan in het Limburgse Diepenbeek. 
"De studenten schrijven zich in via 
UHasselt en ook de studentenadmi-

nistratie wordt verzorgd door UHas-
selt,” vertelt Martine Peetermans van 
de Facultaire Diensten Industriële 
Wetenschappen in Diepenbeek. 

 "De opleiding is uiteraard wel een 
gezamenlijke opleiding. In de loop 
van de eerste weken ontvangen de 
studenten ook hun KU Leuven stu-
dentenkaart. Het diploma vermeldt 

uiteraard de logos van beide uni-
versiteiten,” legt ze uit.

"Wij voelen ons wel in de eerste 
plaats studenten aan de UHasselt,” 
vertelt Nick Costantino, preses van 
A.S.G, de studentenvereniging van 
de ingenieurs. "Al is het zeker een 
meerwaarde te laten zien dat je aan 
twee scholen hebt gestudeerd.”

Naast de officiële integratie van 
de volledige opleiding Industri-
ele Wetenschappen binnen de KU 
Leuven, werken beide universitei-
ten ook samen voor de masterop-
leidingen binnen Revalidatiewe-
tenschappen en Kinesitherapie, en 
Rechten. 

 Robben Martens, preses van Re-
kina, de kring van de kinesisten, legt 
uit: "De laatstejaars hebben ook les 
in Leuven. Ik zal dus volgend jaar 
regelmatig moeten pendelen.” Ook 
hij zal bij zijn afstuderen de logo's van 
beide universiteiten op zijn diploma 
zien staan. Een meerwaarde, vindt 
hij: "Ik denk dat KU Leuven nooit 
slecht op je diploma staat. Zeker naar 
de arbeidsmarkt toe heeft dat meer 
aanzien.”

The Borly
"In Diepenbeek heb je maar twee 
locaties om te fuiven,” vertelt Mar-
tens over het studentenleven op de 
campus. "De Fitlink, waar alle fuiven 
doorgaan, en het studentencafé The 
Borly.”

De Fitlink is een sport- en recre-
atiecentrum, dat ligt op de universi-
taire campus. Naast sportfaciliteiten 
en een cafetaria, biedt het centrum 
ook een zaal aan die kan worden 
afgehuurd voor fuiven. "Het slui-
tingsuur voor georganiseerde fuiven 
is onlangs vervroegd naar 3 uur,” legt 
Martens uit. "We hebben problemen 
gehad met de buurtbewoners. Het 
gemeentebestuur is op hun kar ge-
sprongen.”

Volgens Costantino groeit het stu-
dentenleven daardoor minder sterk 
dan vroeger: "We hebben te kampen 
gehad met overlast, daardoor treedt 
de politie nu streng op tijdens evene-
menten.”

Toch verkiest hij de Diepenbeekse 
campusfeestjes boven het Leuvense 
uitgaansleven: "Iedereen kent el-
kaar, aangezien alles zich hier con-
centreert op één park.” Ook volgens 
Martens heeft een kleine campus zijn 
charmes: "Ik vind het leuk dat, wan-

neer ik ergens kom, ik met iedereen 
een babbeltje kan slaan. Dat zou ik in 
Leuven niet hebben.”

"Al is het met slechts twee cafés na-
tuurlijk wel altijd hetzelfde,” voegt hij 
er lachend aan toe.

Verkeersopstopping
Naast eten, studeren en uitgaan op 
de campus, kunnen de Diepenbeekse 
studenten ook een kot huren in de 
buurt. "Er zijn best veel koten op 
wandel- en fietsafstand in Diepen-
beek,” vertelt Peetermans. "Dat zijn 
geen gebouwen van de universitei-
ten, maar van privé-uitbaters. Al zijn 
de meeste studenten pendelstuden-
ten. Slechts een derde van de studen-
ten zit effectief op kot.”

“Veel studenten komen met de 
auto naar campus Diepenbeek. Dat 
levert soms een moeilijke verkeers-
stroom op,” vertelt Costantino. "Er is 
één grote toegangsweg naar de Cam-
puslaan, maar 40 procent van de 
studenten komt via een kleine ingang 
tussen de Basic-Fit en de Fitlink. 
Dat zorgt voor verkeersopstop-
pingen.”

Campus Sint-Katelijne Waver “Een campus met grote 
traditie in techniek”
Campus De Nayer is een van de technologiecampussen van de KU Leuven. 
Hij is rustig gelegen in Sint-Katelijne-Waver en huisvest ook de Thomas 
More-hogeschool.

naoMi Bonny

Ook in Sint-Kathelijne-Waver is de KU Leuven 
vertegenwoordigd. Zo’n 800 studenten indus-
triële wetenschappen volgen er les. Maar als 
je de studentenaantallen per jaar bekijkt, ver-
schillen die niet zoveel in vergelijking met som-
mige faculteiten in Leuven. "Als ik op De Nayer 
rondkijk dan hebben wij ook grote aula’s waar 
in een eerste bachelor zo’n 200-tal studenten 
zitten. De campus is in zijn totaliteit wel klei-
ner, waardoor dat een ander gevoel geeft,” ver-
telt professor Bert Lauwers, campusvoorzitter.

 Wouter De Schutter, preses van Ons Ver-
bond, bevestigt: "Het is hier rustiger qua omge-
ving. Toch moet het zeker niet onderdoen voor 
een studentenstad zoals Leuven. Er is altijd 
iets te doen. We hebben zelfs een zaaltje op de 

campus dat door studentenverenigingen kan 
worden afgehuurd. Daar gaan dan ook vaak 
feestjes door.”

Voorzieningen 
De kring waar De Schutter preses is, is een van 
de drie studenteninstanties vertegenwoordigd 
op de campus. "Op die manier hebben we in-
spraak in het campusoverleg. Zo hebben wij on-
langs samengezeten om een studentencorner te 
maken aan de campus. De onderhandelingen 
zouden nog aan de gang zijn, maar dat zou gaan 
over een hoekje voor de studenten, qua inrich-
ting gemaakt door de studenten.”

Daar is volgens De Schutter weldegelijk nood 
aan: "Tot nog toe was dit er eigenlijk nog niet 
echt, we hebben nu enkel de refter en het stu-
dielandschap. Dat is de ruimte waar iedereen 
studeert, een studiezaal met tafels en compu-
ters.” Aan goede ideeën alvast geen gebrek: "Er 
zouden onder andere zetels komen en oplaad-

punten voor gsms. Zo krijgen de studenten een 
plaats om rustig te ontspannen en wat te pra-
ten.”

Natuurlijk kiezen studenten hun campus niet 
enkel op basis van de studentenvoorzieningen. 
"Een van onze grote troeven is onze ligging bij 
de Antwerpse haven en de goede bereikbaar-
heid. De interactie met het werkveld dat daar-

door mogelijk is, willen wij zeker in de toekomst 
nog verstevigen,” aldus Lauwers. 

Die interactie is natuurlijk geen eenrich-
tingsverkeer. Lauwers beschrijft de functie van 
de campussen op die manier als satellieten van 
de grote KU Leuven: "Als er een bedrijf bij ons 
aan komt kloppen met een bepaalde vraag en 

wij kunnen dat niet oplossen, zijn er genoeg 
kanalen om hen dan door te verwijzen naar 
andere campussen van de KU Leuven wat bij-
voorbeeld onderzoek betreft.”

 Werkpunten
Grote werkpunten op de campus zijn er volgens 
Lauwers niet echt: "Net na de integratie bij de 
KU Leuven ging de studentenvertegenwoor-
diging misschien iets minder vlot, maar we 
hebben daar de voorbije twee jaar hard aan ge-
werkt. Dat loopt op dit moment wel goed naar 
mijn mening.”

 Er blijven natuurlijk wel aspecten waar blij-
vende aandacht voor moet zijn: "We zullen bij-
voorbeeld ook op de langere termijn voldoende 
aandacht moeten blijven schenken aan de sa-
menwerking met Thomas More. Op zo’n ge-
mengde campus moeten we erop toezien dat 
beide entiteiten voldoende ruimte krijgen.”

De algemene teneur over technologiecam-
pus De Nayer is dus erg positief. De Schutter: 
"Wij zijn een kleinere gemeenschap en wat 
sfeervoller dan onze grote broer in Leuven. 
Het feit dat alles kleiner is, maakt het wat aan-
genamer.”

    “KU Leuven staat 

nooit slecht op je 

diploma”

    RoBBen MaRTens,  
pReses Van ReKinéa

“Een van onze grote 

troeven is onze ligging bij 

de Antwerpse haven”

    BeRT LaUweRs,  
caMpUsBeheeRDeR
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Ongeveer 800 studenten
BA en MA Industriële Wetenschappen
Faculteit Industriële Wetenschappen

Ongeveer 800 studenten
BA en MA Industriële Weten-
schappen
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Campus Sint-Lucas Brussel met de c van creatief    
De kunstenaars van de KU Leuven. Zo zou je de architectuurstudenten 
op campus Sint-Lucas in Brussel kunnen noemen. “De nadruk ligt op het 
ontwerpen,” klinkt het.

heiDi Van RoMpUy en aRne soncK

In het Brusselse Schaarbeek op de Pa-
leizenstraat 70, ligt Campus Sint-Lukas. 
Vijftig meter verderop ligt campus Sint-
Lucas. Op nummer 65. Met een C. Verwar-
ring alom binnen ons redactieteam.

 Op Sint-Lukas blijkt LUCA School of 
Arts te zitten, die zowel professionele als 
academische kunstopleidingen aanbiedt. 
Enkele meters verderop, op Sint-Lucas, 
zit echter wat we zoeken: de faculteit Ar-
chitectuur van de KU Leuven. Al kunnen 
we ook hen een beetje als kunstenaars be-
schouwen. 

Met slechts een kleine vijfhonderd stu-
denten is Sint-Lucas het kleine broertje 
van de campus Leuven. Volgens Renee 
Grimmelprez, voorzitter van de studen-

tenraad, is dat net de grote meerwaarde 
van haar campus: "Je legt heel snel contac-
ten met andere studenten, ook uit andere 
jaren. Je leert bovendien altijd van wat je 
medestudenten maken. Zo beïnvloeden we 
elkaar.”

Die kleinschaligheid heeft echter ook nade-
len. "We hebben weinig plaats om op school 
zelf te werken,” vertelt Isabelle Moens, de voor-
gangster van Grimmelprez. "Op dat vlak ben 
ik af en toe wel jaloers op de infrastructuur in 
Leuven. Hier moeten we soms lang zoeken naar 
een lokaal.” 

ontwerpers
 Het grootste verschil met veel andere opleidin-
gen in Leuven is volgens Liesbeth De Bruyn, 
verantwoordelijke externe relaties, het creatieve 
aspect: "In principe zijn we even academisch als 
andere opleidingen, maar we komen wel uit een 
traditie van het kunstonderwijs. Dat zorgt er-
voor dat de nadruk ligt op het ontwerpen.”

 Het creatieve primeert dus. "Vanaf het eerste 
jaar zit je meteen de helft van de tijd in ateliers 
of ben je bezig met praktische vakken,” legt De 
Bruyn uit. "Je wordt bovendien verondersteld 
een eigen visie te ontwikkelen als ontwerper. 
Terwijl je in een academische opleiding dezelfde 
antwoorden moet geven op dezelfde vragen, is 
dat hier helemaal anders.”

 De helft van de vakken van de Brusselse ar-
chitectuurstudenten zijn dan ook praktisch van 
aard. "Bovendien kunnen we geen herexamens 
krijgen voor praktijkvakken, vertelt Grimmel-
prez. "Daarom dat we de theoretische vakken 
soms een beetje aan de kant durven schuiven.

De studenten lijken dus eerder partners in cri-
me met de kunststudenten van LUCA School of 
Arts dan met de architecten uit Leuven. "Ik denk 
niet dat we ons meteen KU Leuven-student voe-
len, aldus Grimmelprez. "We volgen een andere 
soort opleiding dan de gemiddelde Leuvense stu-
dent. We zijn geen academici.”

"Al klopt het ook niet helemaal dat we ons 
echte kunstenaars voelen, nuanceert ze. "Eerder 
een goede mix van beiden.”

    stAR Bar
Een wild studentenleven is er op campus 
Sint-Lucas in Brussel niet, vertelt Grimmel-
prez: "Een eigen studentenvereniging hebben 
we niet. Daar hebben we totaal geen tijd voor, 
aangezien we elke week met nieuwe projecten 
starten. Terwijl het voor Leuvense studenten 
pas in de examenperiode echt begint, is dat 
bij ons niet zo. Ons studentenleven is niet te 
vergelijken met dat in een academische oplei-
ding.

Toch is er wel een actieve studentenwer-
king, legt De Bruyn uit: "We werken met een 
systeem van student deans. Zij zijn de voor-
zitters van onze studentenraad (stAR) en or-
ganiseren daarnaast ook activiteiten. Ze krij-
gen daar bovendien studiepunten voor.”

"Een van de activiteiten die we organiseren 
is de stAR Bar in de cafetaria op de campus, 
vertelt ex-student dean Moens. "Iedereen kan 
daar een paar keer per semester een pintje 
komen drinken. Het geeft altijd grappige si-
tuaties wanneer de internationale studenten 
zich aan de Duvel wagen (lacht).”

faculteIt arcHItectuur In gent en BruSSel

Meer praktijk en meer plaats
De architectuuropleidingen op campus Sint-Lu-
cas zijn sinds enkele jaren geïntegreerd binnen 
de KU Leuven en maken dus geen deel meer uit 
van de hogeschool LUCA School Of Arts.

MaRgoT De BoecK en 
LoUise goegeBeUR

De campus Sint-Lucas Gent biedt zo-
wel architectuuropleidingen aan als 
opleidingen Beeldende Kunsten en 
Vormgeving. Sinds het academiejaar 
2013-2014 zijn de academische 
architectuuropleidingen van de 
hogeschool Sint-Lucas geïnte-
greerd binnen de KU Leuven on-
der de noemer van faculteit Archi-
tectuur. 

Deze recente integratie bij de 
KU Leuven heeft volgens Renke 
Bouwen van interne werking fa-
culteit Architectuur een aantal 
voordelen met zich meegebracht. 
"Een grote verandering is toch 
wel de administratie waarbij we 
zijn overgestapt op de processen 
van de KU Leuven.” 

Ondanks de integratie met de 
KU Leuven is Renke Bouwen er-
van overtuigd dat de authentici-
teit van de opleidingen bewaard 
zal blijven. "Er was bij sommigen 
angst op het moment van integra-
tie dat we opgeslokt zouden wor-
den door de universiteit, maar ik 
denk dat er wel veel ruimte is om 
de eigenheid te bewaren.” 

Dat uit zich vooral in de manier 
waarop de architectuuropleidin-
gen zijn opgebouwd. “In tegen-
stelling tot de opleiding ingenieur 
architect in Leuven bestaan onze 
architectuuropleidingen nog al-
tijd uit 50 procent praktijk. Onze 
architectuuropleidingen zijn ooit 
ontstaan uit een kunstopleiding. 
Dat creatieve zit er nog altijd in en 
dat zal blijven,” aldus Bouwen. 

Onduidelijk Almabeleid
Op vlak van studentenvoorzienin-
gen is er volgens Bouwen weinig 
veranderd. Toch verloopt niet alles 
even vlot. Het al dan niet krijgen 
van studentenkorting in de Alma 
blijft een hekel punt voor studen-
ten van externe campussen. 

Vicerector studentenbeleid Rik 
Gosselink vermeldde vorige week  
dat er een oplossing is voor deze 
studenten. Zij zouden aan studen-
tentarief kunnen eten op dagen 
dat zij les volgen in Leuven aan de 
hand van lijsten die door de facul-
teit aan alma bezorgd worden.

Hierover heerst zeker op Cam-
pus Sint-Lucas nog onduidelijk-
heid. "Het is zo dat wanneer wij 
vakken in Leuven hebben, dat 
er geen korting voorzien is in de 
Alma omdat onze studentenkaart 
nog altijd niet up-to-date is,” ver-
klaart Simon Vanaken, voorzitter 
van de studentenraad. 

“Ik hoor nog altijd van verschil-
lende studenten dat er problemen 
zijn. Het is inderdaad zo dat stu-
denten van hier die geassocieerd 

zijn met de KU Leuven daar op 
een lijst staan, maar dan wordt 
de rekening nog altijd doorgere-
kend naar StuVo (studentenvoor-
zieningen, red.) Gent. Die kost 
daar scheelt het probleem,” aldus 
Vanaken. "Dit is vorige week aan 
bod gekomen op het StuVo-over-
leg en dus nog vers van de pers," 
licht Marlies van Guyse, dienst-
hoofd StuVo LUCA, toe. "Wel 
geldt de korting alleen bij ver-
plichte lessen in Leuven en niet 
voor pendelstudenten uit andere 
steden."

 De faculteit heeft momenteel 
zelf geen eigen studentenrestau-
rant. “Er is wel een cafetaria met 
broodjes en croque monsieurs, 
maar warme maaltijden zijn er 
niet,” vertelt Bouwen. “Studenten 

hebben verspreid over drie ge-
bouwen les, dus is het niet evident 
om dan een volwaardig restau-
rant te voorzien.” Ook Vanaken 
vindt dit niet vanzelfsprekend: 
“Het is moeilijk om een volledig 
uitgebouwd restaurant te hebben 
voor maar een paar duizend stu-
denten.”

 Karakter troef
Maar laat die verschillende ge-
bouwen met verschillende karak-
ters nu net de troef zijn van deze 
campus. "De abdij in de Hoogs-
traat is het hoofdgebouw. Er is 
ook een gebouw in de Zwartezus-
tersstraat en er is sinds dit jaar 
een nieuw omvangrijk gebouw 
aangekocht in de Sint-Niklaas-
straat,” vertelt Vanaken. 

Dit nieuwe gebouw is er geko-
men omwille van plaatstekort en 
is sinds dit jaar in gebruik. Zo-
wel LUCA School of Arts als de 
KU Leuven campus Sint-Lucas 
maken gebruik van de nieuwe 
beschikbare ruimtes. "Vooral de 
organisatie van het extra gebouw 
zal een uitdaging zijn de komen-
de jaren, bekent Renke Bouwen. 
"We willen een werkplaats uit-
bouwen voor de studenten waar 
ze aan hun maquettes kunnen 
werken.” 

Ook Vanaken is enthousiast: 
"Als je daar op de vierde verdie-
ping staat, heb je voor het eerst 
het gevoel dat je echt in een groot-
stad zit. Maar ook het karakter 
van de prachtige abdij is zeker wel 
een troef van Sint-Lucas.”

 “We zijn geen academici, 

maar ook geen 

kunstenaars”

    Renee gRiMMeLpReZ,  
sTUDenT Dean

aantal studenten: 1900 
waarvan 1400 in Gent
studierichtingen: Architec-
tuur, Interieurarchitect, Steden-
bouw en ruimtelijke planning
faculteit Architectuur

Ongeveer 500 studenten
Architectuur, interieurarchitectuur, ste-
denbouw en ruimtelijke planning
Faculteit Architectuur
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Campus Aalst  
"Na Aalst zijn er beduidend 
minder studenten in de les"
Met amper 75 studenten is de technologiecampus van Aalst wellicht de 
kleinste campus van de KU Leuven. De rustige groene omgeving maakt de 
carnavalsstad een aangename plaats om te studeren.

naoMi Bonny

75 studenten telt de technologiecampus 
van Aalst. Studenten kunnen er de eerste 
drie semesters van hun opleiding tot in-
dustrieel ingenieur volgen. De campus is 
ingebed in Odisseehogeschool en is rustig 
gelegen in een groene omgeving.

Dat die kleinschaligheid een grote rol 
speelt op de campus is erg logisch. Johan 
Van den Bossche, de verantwoordelijke 
voor de opleiding in Aalst, legt uit: "Het 
grootste verschil met de grote faculteiten 
in Leuven is vooral dat Aalst een zeer klei-
ne campus van de KU Leuven is. Daardoor 
is de afstand tussen de studenten en de do-
centen zeer klein. Een docent weet meest-
al al na een paar weken waar de goede en 
de minder goede studenten zitten en kan 
dus ook gemakkelijk interveniëren."

"Dat is zeker een pluspunt in het eerste 
jaar," vervolgt Van den Bossche, "wanneer 
die overgang naar het hoger onderwijs bij 
sommigen wat moeilijker verloopt. Maar 
ik kan mij inbeelden dat sommige studen-
ten die kleinschaligheid juist niet aange-
naam zouden vinden. Al blijkt dat studen-
ten achteraf met heel veel tevredenheid 
hierop terugkijken.”

Het is dan ook logisch dat er geen voor-
zieningen uitsluitend voor die kleine 
groep voorzien zijn. Ze delen de infra-
structuur, zoals het studentenrestaurant, 
met de hogeschoolstudenten. "Doordat we 
deel uitmaken van een campus waar an-
dere technische opleidingen zijn, delen we 
de voorzieningen. Ook van de labo’s van 
professionele opleidingen zoals elektro-

mechanica, bouw en vastgoed kunnen wij 
hier op de campus gebruik maken.”

Haperende 
studentenvertegenwoordiging

Een minpuntje van die kleinschaligheid is 
het gebrek aan studentenvertegenwoordi-
ging. "Dat is geen eenvoudige zaak. Doordat 
de studenten niet langer dan drie semesters 
in Aalst blijven, is er geen continuïteit in de 
studentenvertegenwoordiging. Daar willen 
we zeker aan werken naar de volgende ja-
ren toe,” aldus Van den Bossche. Uitstappen 
en activiteiten voor de studenten worden in 
Aalst dan ook georganiseerd door de dienst 
studentenvoorzieningen op de campus.

Eens ze naar de technologiecampus van de 
KU Leuven in Gent verhuizen, vinden ze vol-
gens Van den Bossche wel de weg naar de ver-
schillende onderwijsraden en kunnen ze ook 
genieten van de initiatieven van andere stu-
denten: "Toch is dat iets dat ze in het eerste 
jaar niet hebben. Dat is wel een nadeel voor 
hen. Hoewel ik denk dat ze daar ook niet echt 
wakker van liggen.”

Vooral de extreme kleinschaligheid maakt 
campus Aalst dus tot wat ze is. De groene 
omgeving en de variëteit in studierichtingen 
van de hogeschool maken het tot een heel 
aangename studieomgeving. En natuurlijk 
heeft die regionale inbedding ook zijn char-
mes: "De woensdag na Aalst Carnaval mer-
ken we dat er beduidend minder studenten 
in de les zitten,” merkt Van den Bossche al 
lachend nog op.

“Een docent weet meestal 

al na een paar weken waar 

de minder goede studenten 

zitten”

    Johan Van Den Bossche, 
caMpUsBeheeRDeR

Campus Kulak Kortrijk 
Pedagogische proeftuin 
van de KU Leuven
Klein en fijn zo kan de Kulak worden omschreven. 
Proffen en studenten zijn “preus lik fjirtig”* op hun 
campus .
paUL-eMManUeL DeMeyeRe

"Studenten die voor de Kulak kiezen maken 
een bewuste keuze en gaan tegen de stroom 
in,” stelt Bernard Tilleman. De decaan van 
de rechtenfaculteit is sinds 1999 verbonden 
aan de Kulak. "In West-Vlaanderen is het 
immers eerder de regel dat je naar Gent 
trekt.” 

Het onderwijs aan de Kulak lijkt sterk op 
dat van de Leuvense grote broer. Toch doen 
ze in Kortrijk zaken anders. "Wij zetten 
veel in op begeleiding van de studenten, 
stelt Karel Dekimpe, de studentendecaan 
aan de Kulak. Dat kan door de kleinscha-
ligheid van de campus. 

 "De Kulak vormt een ideale opstapcam-
pus. De groepen zijn er kleiner en er is meer 
interactie met de proffen, vertelt Tilleman. 
Volgens hem speelt de Kulak dan ook een 
voortrekkersrol binnen de KU Leuven op 
het vlak van onderwijs. "De Kulak vormt 
een pedagogische proeftuin waar met an-
dere onderwijsvormen kan worden geëxpe-
rimenteerd.”

Gemeenschap
De campus ligt op een ruime afstand van 
het centrum van Kortrijk. "Er wordt erg 
weinig buiten de campus gegaan,” stelt De-
kimpe. Daarom speelt nagenoeg het volle-
dige studentenleven zich op de campus zelf 
af. 

"De campus heeft alles wat een student 
nodig heeft. Dat zorgt voor een unieke 
sfeer,” zegt Sara Coghe, preses sociaal voor 
Kulak. Studenten van verschillende rich-
tingen kennen elkaar goed en vormen een 
gemeenschap,” vertelt Tilleman. 

De favoriete oorden van verderf voor de 
Kulakstudent heten de Cantor en de Zweet-

kelder. De Cantor is het best te vergelijken 
met een fakbar in Leuven, maar dan voor 
de volledige faculteit. De Zweetkelder is 
dan weer het Kortrijkse equivalent van de 
Albatros. "De Zweetkelder dankt zijn naam 
omdat het tijdens de feestjes het wel eens 
kan gebeuren dat het zweet tegen het pla-
fond blijft hangen en dat druppelt soms 
naar beneden,” vertelt Coghe. De West-
Vlamingen weten duidelijk wat feesten is. 

Het kloppende hart van de Kulak wordt 
gevormd door de centrale hal van het ge-
bouw, Hal A. "Het is de plek waar iedereen 
door moet om naar de lessen te gaan,” ver-
telt Coghe. Dat zorgt ervoor dat studenten 
van verschillende faculteiten elkaar mak-
kelijk kunnen ontmoeten. "Hal A is de plek 
waar je met vrienden een koffie kan drin-
ken of een kater kan verwerken,” vertelt 
Coghe. Rondhangen in Hal A wordt in het 
plaatselijke dialect skimmelen genoemd. 

De sfeer in Hal A staat voor datgene wat 
de Kulak zo specifiek maakt tegenover Leu-
ven. "Er is een andere sfeer. Veel studenten 
kennen andere studenten van andere facul-
teiten. De studenten motiveren elkaar meer 
om naar de les te gaan. Door de kleinscha-
ligheid is er een beetje meer groepsdruk om 
naar de lessen te komen, ook na een fuif,” 
gaat Dekimpe verder.

Na twee jaar verhuizen de humane we-
tenschappen naar het verre Leuven. Volgens 
Dekimpe is dat echter geen groot probleem.  
"Als je twee jaar op dezelfde plek blijft dan 
hebben sommigen het wel gezien. De uit-

gaansmogelijkheden zijn dan ook niet erg 
gevarieerd.” Ook Tilleman vindt een verblijf 
van twee jaar op de Kulak voldoende. "Daar-
na wordt het tijd voor iets anders.”

 *preus lik fjirtig: Apetrots zijn op iets of 
iemand 

 “De campus heeft alles 

wat een student nodig 

heeft”

 saRa coghe,  
pReses sociaaL KULaK

  “Studenten die voor de 

Kulak kiezen, gaan tegen 

de stroom in”

 BeRnaRD TiLLeMan,  
Decaan RechTenfaLcUTeiT

“Studentenvoorzieningen 

op kleine schaal is niet 

evident”

Johan Van Den Bossche, 
caMpUsBeheeRDeR
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zeedIjKcampuS VerHuISt naar Brugge

Campus Oostende: klaarmaken 
voor de grote verhuis

Vanaf eind 2017 is KU Leuven Campus 
Oostende niet meer. Proffen en studenten 
blikken met veel plezier en trots terug, maar 
kijken vooral vol verlangen naar de nieuwe 
campus in Brugge.

siMon gRyMonpReZ

Les krijgen, onderzoek doen en op 
kot zitten op de zeedijk: het kan op 
Campus Oostende. Althans voorlo-
pig nog. Volgend academiejaar trek-
ken de toekomstige eerstejaars naar 
de nieuwe campus in Brugge. Vanaf 
eind 2017 verdwijnt de campus vol-
ledig en trekt het studenten- en per-
soneelskorps naar de West-Vlaamse 
hoofdstad.

De gebouwen in Oostende vol-
doen niet meer. De hogeschool VI-
VES heeft besloten de site te verla-
ten en de gebouwen zullen door de 
eigenaars worden verkocht aan een 
projectontwikkelaar. De KU Leuven  
koos meteen voor een nieuwbouw in 
Brugge.

Meisjespensionaat 
Een bezoek aan campus Oostende 
loont hoe dan ook de moeite. Zo is 
de prachtige - overigens beschermde 
- Zeedijkgevel een knap staaltje ar-
chitectuur uit de gloriedagen van de 
parel aan de Belgische kust.

Vandaag huizen zowel KU Leu-
ven-studenten als VIVES-studenten 
(in het vakjargon "blauwe” en "rode” 
studenten) in het complex, dat vroe-
ger overigens een meisjespensionaat 
was. Dat heet historische ironie, 
want de technologiecampus bestaat 
vandaag voor een overgroot deel uit 
jongens.

Dat is misschien één van de rede-
nen waarom de studenten de ver-
huiszing naar Brugge wel kunnen 
smaken. Daar komen ze namelijk 
samen met  de opleidingen Revali-
datiewetenschappen en Kinesithe-
rapie, waar het aandeel van vrou-
welijke studenten een stuk hoger 
ligt. "Het wordt leuk met meerdere 
studierichtingen,” lacht studenten-
vertegenwoordiger Steven Fevery.

Een andere redenen is ongetwij-
feld dat Oostende niet de meest 
aantrekkelijke stad is voor het uit-
bouwen van een echt studentenle-
ven, uitgaan of cafébezoeken incluis. 
"Het studentenleven in Oostende 
wordt toch wel overschat," meent 
Fevery eerlijk. "Er valt eigenlijk wei-
nig te beleven aangezien we maar 
met een beperkt aantal studenten 
zijn."

Zo vertelt een prof dat hij op een 
avond iets wilde drinken met de stu-
denten en uiteindelijk in de cafeta-
ria van Brussel belandden bij gebrek 
aan beter. 

Rood en blauw
 Dat het uitgaansleven niet meevalt 
is natuurlijk één ding. Voor de rest 
zijn studenten en personeel door-
gaans heel tevreden over de zeecam-
pus. Een kleinschalige omgeving 
biedt studenten en professoren heel 
wat voordelen.

 Voor Fevery is de aanspreekbaar-
heid van de docenten een enorm 
voordeel. "Je kunt gemakkelijk prof-
fen aanspreken en problemen direct 
bespreken. Dat zal ook zo blijven in 
Brugge vermoed ik. Professor Fre-
derik Desplentere ziet ook voor do-
centen een voordeel. "De kleinscha-

ligheid verplicht ons om heel goed 
samen te werken. We zijn een hecht 
team.”

En of die hele integratie nu een 
goede zaak geweest is? "Ik denk 

het wel,” aldus Desplentere. "Waar 
we ons vroeger vooral bezighielden 
met onderwijs zijn we nu ook veel 
bezig met onderzoek. We zitten nu 
ook met een generatiewissel die alle 
veranderingen ondersteunt en ziet 

zitten, zowel de onderzoeksfactor 
als bijvoorbeeld de verhuiszing naar 
Brugge.”

Een voordeel voor de studenten is 
natuurlijk dat ze een KU Leuven-di-
ploma krijgen. Maar heerst er al een 
KU Leuven-gevoel onder studen-
ten? "Studenten zijn zich nog niet al-
tijd echt KU Leuven-bewust, vertelt 
Jeroen Boydens, professor software 
engineering. "Dat hele integratiever-
haal is nog vrij recent voor de stu-
denten natuurlijk. Geleidelijk aan 
beseffen ze dat. Ons nieuwe gebouw 
in Brugge zal dat gevoel ook wel ver-
sterken.”

Dalende studenten
Met de verhuizing naar de nieuwe 
campus in Brugge wil de KU Leuven 
ook het dalende aantal studenten 
terugdringen. Waarom de campus 
al enkele jaren kampt met dalende 

inschrijvingen, is niet eenvoudig te 
verklaren. "Al 20 jaar wordt er ge-
speculeerd over een verhuizing naar 
Brugge,” zegt Boydens, "maar het 
gerucht ging ook dat we niet gingen 
verhuizen en effectief gingen sluiten. 
Niemand wil zijn zoon of dochter 
naar een school sturen die gaat slui-
ten.”

 Hoe dan ook, men hoopt het 
succes van de kine-opleidingen 
in Brugge, waar de studenten-
aantallen zijn gestegen, te her-
halen. "Het is hier een mooi 
verhaal geweest in Oostende,” 
concludeert Boydens. "We krij-
gen nu een nieuwe kans met 
een jong en dynamisch team in 
Brugge.”

Een idyllische campus aan de 
kust verdwijnt en Brugge is een 
pak industrieel ingenieurs rijker. 
Benieuwd wat dat gaat geven.

Campus Brugge"We willen geen Gent of Leuven worden"
Net als campus Oostende verhuist ook campus Brugge van 
gebouw. “Bouwen is zeker in West-Vlaanderen nog altijd 
het beste bewijs van vooruitgang,” meent academisch be-
heerder Marc Depaepe. 

siMon gRyMonpReZ

Dit jaar studeren er voorts alleen stu-
denten uit de Faculteit Bewegings- 
en Revalidatiewetenschappen op 
campus Brugge. Volgend jaar komen 
daar eerstejaarsstudenten Ingeni-

eurswetenschappen bij en vanaf eind 
2017 verhuist ook Oostende naar die-
zelfde campus (zie artikel campus 
Oostende). Dat alles is goed voor een 
stevige investering van 20 miljoen 
euro.

"Door de integratie ontstonden 
twee kleine, relatief geïsoleerde enti-
teiten die in cohabitatie met VIVES 
moesten verder doen,” vertelt De-
paepe. "Het samenbrengen van beide 
campussen lag dan ook voor de hand. 
Bouwen is, zeker in West-Vlaande-

ren, nog altijd het beste bewijs van 
vooruitgang.”

Depaepe hoopt dat daarmee de 
visibilteit van de KU Leuven wordt 
vergroot. "Een eigen gebouw moet 
de identiteit van de KU Leuven in 
Brugge verder helpen garanderen. 
Brugge  geniet wereldfaam en daar 
kan de KU Leuven alleen maar beter 
van worden.”

Brugge, studentenstad?
De bouw van een nieuwe campus 
komt goed uit voor Brugge, dat zich 
al jaren steeds meer als studenten-
stad profileert. "Jarenlang huppelde 
Brugge wat achterop,” meent Brugse 
schepen van studentenzaken Franky 
Demon, "maar nu zie ik de toekomst 
positief in. Ik ben er zeker van dat we 

een mooie inhaalbeweging zullen 
maken ten opzichte van de andere 
studentensteden.”

"We hebben echter niet de 

ambitie om een grote studen-
tenstad te worden,” vervolgt De-
mon, "maar we willen sterk zijn 
in en door onze kleinschaligheid. 

Brugge is geen Gent of Leuven en 
dat willen we ook nooit worden. 
We willen andere steden dus ook 
niet beconcurreren.”

Of Brugge wel genoeg te bieden 
heeft voor studenten? "We hebben 
ook een rijk caféaanbod en we or-
ganiseren tal van activiteiten. Stu-
denten zullen zich hier absoluut 
niet vervelen,” denkt Demon.

Dat bevestigt studentenverte-
genwoordiger Bart Vandaele. "Wat 
betreft het uitgaan is het hier ze-
ker oké. Er zijn trouwens een aan-
tal studentenclubs die de moeite 
waard zijn, al hebben die bij kiné-
studenten niet zo'n grote aantrek, 
die wachten misschien liever tot 
in Leuven."

    “Het wordt leuk 

met meerdere 

studierichtingen”

    sTeVen feVeRy, 
sTUDenTen-

VeRTegenwooRDigeR 

“studenten zijn zich nog altijd niet echt KU Leuven-bewust” Jeroen Boydens, professor software engineering 
FOTO: Simon Grymonprez

 “Het uitgaansleven 

in Brugge is ok”

    BaRT VanDaeLe,  
sTUDenTen-

VeRTegenwooRDigeR

285 studenten
BA en MA in de Industriële 
ingenieurswetenschappen
Faculteit Industriële ingenieurs-
wetenschappen

163 studenten
BA Revalidatiewetenschappen 
en kinesitherapie (eerste 2 jaar)
Faculteit Bewegings- en Revali-
datiewetenschappen

campusnieuws
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RechTZeTTing

De slaagkans voor een project bij KU Leuven In-
terne Fondsen is 36% voor de BOF middelen en 
46,4% voor de IOF middelen.  In het artikel over 
geldstromen  in onderzoek schreven we 16%.  
Dat is enkel de federale steun.  

Het percentage overheidsfinanciering is niet 
14%, maar 40%.  14% slaat enkel op de federale 
overheidsfinanciering. Daarnaast heb je nog 
Vlaamse Overheidsfinanciering

De cijfers in het artikel moeten met 1000 ver-
menigvuldigd worden.

Het totale budget dat uitgeven wordt is 426 
miljoen en geen 426000 euro. 

Bovendien heet de vicerector Onderzoekon-
derzoeksbeleid Liliane Schoofs en niet Lilianne 
Schoofs.
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Hamburger met peperroomsaus en groentenkrans (A1, A3, GHB) €3,20
Koninginnenhapje (A1, A3, GHB) €4,30
Vlinderpasta met tomaat ,courgette en kruidenkaas (A1, A2, A3, GHB)  (V) €6.00
Quiche met appel, brie en knolselder (A1, A2, A3, GHB)  (V) €5,50
Fish stick met vichywortelen of broccolimix en bonne femmesaus of hollandse saus  
(A2) €3.20
Spaghetti bolognaise  (A2, A3)  €3,20/€4,30
Big Alma hamburger met slaatje (A2)  €4,30
Stoofvlees op zijn Vlaams (A2) €6,00

Di
ns

da
g

Spaghetti bolognaise (A1, A2, A3, GHB) €3,20/€4,30
Groentenrisotto met quornbereiding (A1, A2, A3, GHB)  (V)  €4,30
Gepaneerde pladijs met witte wijnsaus , gestoofde venkel en oventomaat (A1, A3, GHB) 
€6,00
Vegetarische wok met sojareepjes, basmatirijst met paprika en wokgroenten (A1, A3, 
GHB)  (V)  €5.50
Kippenbout met spinazie of romanescogroenten en currysaus of portosaus  (A2) €3.20
Lamssteak met spinazie of romanescogroenten en currysaus of portosaus (A2) €5.50
Stoofvlees op zijn Vlaams (A2) €6,00
Koninginnenhapje (A2, A3) €4,30

W
oe

ns
da

g

Kalkoensteak met prei in room (A1, A3, GHB) €3,20
Vegetarische spaghetti (A1, A2, A3, GHB)  (V)  €4,30
Vegetarische gyros met ratatouille, pittabroodjes en frieten (A1, A2, A3, GHB)  (V)  €5.50
Steak met portosaus en worteltjes (A1, GHB) €6,00
Vleesballetjes met broccoliroosjes of slaatje en Provencaalse saus of Congolese saus (A2) €3.20
Spaghetti bolognaise (A2, A3) €3,20/€4,30
Koninginnenhapje (A2, A3) €4,30
Garnaalkroketten met broccoli of een slaatje en Provencaalse saus of Congolese saus (A2) 
€5.50
Stoofvlees op zijn Vlaams (A2) €6,00

Do
nd

er
da

g

Marokkaanse groenteschotel met couscous  (A1) (V) €3,20
Spaghetti bolognaise  €3,20/€4,30
Gegratineerde spirelli met ham en kaas  €3.20
Afrikaanse groentenschotel VEGGIE €3.20 (A1, A2, A3, GHB)  (V) €3,20
Vogelnestje met spinaziestoemp en mosterdsaus  (A1, A2, GHB)  €4,30
Red Thai chicken met basmati rijst (A1, A3, GHB) €5,50
Seizoensburger met tarwe, erwten, tuinbonen en tomatensaus (A1) (V) 6.00
Koninginnenhapje (A2, A3 €4,30
Stoofvlees op zijn Vlaams (A2, GHB) €6,00
Winterburger met tarwe, erwten, boontjes en tomatensaus (A2, A3, GHB) (V) €6.00
Spaghetti bolognaise (A3) €3,20/€4,30

Vr
ijd

ag

Hertoginnenkrokant met bonen (A1, A3, GHB) €3,20
Tomaat met ebly, quorn gehakt en Provençaalse saus (A1, A2, A3, GHB) (V) €4,30
Cordon bleu met archiducsaus en groentenkrans (A1, A3, GHB) €5,50
Salade met feta en parelcouscous (A1, GHB) (V) €6.00
Chipolataworst met princesseboontjes of appelmoes en orloff saus of blackwell saus (A2) 
€3.20
Spaghetti bolognaise (A2) €3,20/€4,30
Beenham met princesseboontjes of appelmoes en orloffsaus of blackwell saus (A2) 
€4.30
Koninginnenhapje (A2, A3) €4,30
Stoofvlees op zijn Vlaams (A2) €6,00
Salade met feta en parelcouscous (A2, A3) (V) €6.00

 =vegetarisch

Almamenu van maandag 7 tot 11 maart

verantwoordelijke uitgever, Daniel Lips, Alma  vzw, Celestijnenlaan 97, 3001 Heverlee

Wat moet je doen?
1. Schrijf je in op www.dagenzondervlees.be
2. Sluit je aan bij zowel de groep Alma KU Leuven als de groep KU Leuven
3. Ontdek onze lekkere veggie menu’s
4. Verzamel zoveel mogelijk stempels (1 per veggie menu) 
5. Bezorg je stempelkaart aan een Alma-kassa voor 4 april
6. Vergeet je naam en e-mailadres niet op je kaart te schrijven

De 20 deelnemers met de meeste stempels
winnen een veggie VIP-diner voor 2 personen

VAN 10 FEBRUARI TOT 26 MAART 2016
KU LEUVEN ONTDEKT VEGETARISCH!

WIN EEN VEGGIE VIP-DINER!

bij

a1= alma 1   a3= alma 3  ghB= gasthuisberg
a2= alma 2   V= Vegetarische schotel
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Tom Barman &  
Robin Verheyen 

"Hij heeft al momenten genoeg"   
"I'm on a death ride through wet snow” is 
wat je krijgt als Tom Barman zich tussen 
drie jazzmuzikanten gooit. Hij ontmoette 
Robin Verheyen exact twee jaar geleden in 
Leuven. 

QUinTen eVens en  
siMon Thys

Met hun broek vol goesting zitten de 
scheppers van TaxiWars, Tom Bar-
man en Robin Verheyen, in de foyer 
van Het Depot. Ze hebben een lange 
soundcheck achter de rug in een stad 
die de band niet onbekend is.
Tom Barman: "Ik heb vijf jaar ge-
leden tegen mijn manager al eens 
gezegd dat ik iets met jonge jazz-
gasten wilde doen. Hij heeft dat 
idee laten rijpen en toen heeft hij 
op een bepaald moment gezegd: 
"Zeg, die Robin moet je eens leren 
kennen." Dat was op Leuven Jazz 
festival. Vervolgens hebben we 
gejamd op Magnus en dan is dat 
beginnen schuiven.”

wat voor muziek wilden jullie oor-
spronkelijk maken?
Barman: "We wilden composities 
maken.”
Robin Verheyen: "Korte, puntige 
nummers van drie,  vier minuten. 
Dus qua lengte zitten de nummers 

meer binnen een popcontext, maar 
we maken wel echt jazzmuziek.”

Jazzmuziek wordt vaak gekenmerkt 
door improvisatie, maar is daar nog 
plek voor binnen zo'n nummer?
  Barman: "Soms niet, maar soms 
dan weer wel. We hebben een heel 
mooi nieuw nummer klaar dat vraagt 
om een moment voor de bassist en 
de drummer. Hij (wijst naar Robin) 
heeft al momenten genoeg (lacht). 
Tegelijk is het zeker niet de bedoeling 
dat we dan uitdeinen richting 7 of 8 
minuten. Ik kan ook niet sjubiedoe-
biewap wapwap beginnen zingen, 
dus. Ik sta er voor spek en bonen bij 
als hij een solo van een klein weekend 
begint.” 

Je legt het dan toch weer vast op een 
plaat, waardoor de plaats voor im-
provisatie weg is...
Verheyen: "Dat blijft heel live als wij 
opnemen. Het is natuurlijk. Al blijft 
het op een optreden andere muziek 
dan live. Jazz blijft live beter dan op 
een plaat.”

 Barman: "Death Ride, onze eerste 
single, hadden we nooit live gespeeld. 
Dat was vlak voor de opnames ge-

schreven. Het had veel meer partijen, 
we hebbend dat gesimplificeerd en 
daarna hebben zij dat twee keer er-
door geknald. Dat is zo vers als je het 
maar kan bedenken. Nog verser zou 
onverantwoord zijn.”

 Compacte muziek

het Depot is een vrij grote zaal. Doen 
jullie ook nog de typische kleine, don-
kere café’s?
Verheyen: "We doen een mix van de 
twee.”

Barman: "En dat vind ik ook leuk. 
Voor hen snap ik dat wel, omdat zij 
ook graag goede omstandigheden 
hebben om goed te kunnen klinken.  
Maar ik, dat is misschien mijn rock-
achtergrond, verkies ruwere rock-
n-roll plekken boven een cleane zaal 

met pluchen zetels en tapis plain.”

Zien jullie jezelf ook op echt grote 
festivals spelen?
Barman: "Natuurlijk, maar dan 
moet je zien hoe het gaat. Je moet ook 
realistisch zijn dat er altijd mensen 
gaan zijn die zeggen: “Ik vind dat wel 
goed maar die saxofoon vind ik niet 
zo leuk, of die zanger, waarom zit die 
erbij?” Het is muziek waar je toch 
even moet inkomen. Maar langs de 
andere kant zie ik niet waar de limie-
ten zouden liggen. Het is spannend, 
ook omdat het een klein groepje is. 
Voor mij is dat toch een kleine groep. 
Drie instrumenten, da’s minimaal 
voor mij.”

 Verheyen: "Maar dat vind ik ook 
leuk eraan, dat compacte. Dat maakt 
het heel direct om naar te luisteren. 
Zoals je zegt, je moet er op een be-
paalde manier inkomen, maar door-
dat het zo direct is trekt het je mee.”

 Terreur van het refrein

Robin, jij hebt al een track record 
van grote namen uit de jazzwereld 
samengespeeld. hoe is het dan om 
Tom Barman voor je te krijgen? 
 (lachen hard)
Barman: (lachend) "Ja, hoe voelt 
dat, Robin, om na Frank Vagane in-
eens met den Barman te spelen?”

Maar je begrijpt wel...
Barman: (Imiteert een kwade stem) 
"Nee, ik begrijp niet wat je bedoelt!” 
Verheyen: "Ik heb dat al dikwijls in 
interviews gezegd. Er zijn gewoon 
goede muzikanten en er zijn slechte 
muzikanten. En voor mij is Tom een 
goede muzikant. Dan is er geen ver-
schil of dat een jazzmuzikant, een 

klassieke muzikant of een rockmuzi-
kant is. En iemand die het oor heeft, 
die luistert, die creatief bezig is: voor 
mij is dat hetzelfde. Ik luister ook 
naar alle soorten muziek. Veel van 
de grootste jazzmuzikanten waren 
totaal niet geschoold. Die hebben zelf 
een instrument leren spelen en waren 
compleet vrij.”

Barman: "Omgekeerd tolereer 
ik hun virtuositeit. Dat moet ik ook 
maar doen hé (lachen).”

Dat was de volgende vraag: ben jij nu 
een jazzmuzikant, Tom?
Barman: "Dat zijn echt geen dingen 
waar je mee bezig bent. Sommige 
mensen denken: wat gaat hij daar 
zoeken? Dat vind ik juist leuk. Ik heb 
altijd zo’n beetje een brutale kant 
gehad.  Ik ga niet naar die wereld 
toe met een soort schrik van: “Ho ik 
kan nauwelijks noten lezen, wat ga ik 
daar tussen doen?” Ik denk dat Robin 
dat ook zo voelt en dat dat een soort 
van vrijheid geeft.”

Verheyen: "Dat is gewoon weder-
zijds respect voor elkaars wereld en 
voor wat je doet.”

hoe groot is uiteindelijk dan de in-
vloed tussen jazzmuzikanten en 
rockmuzikanten? Taxiwars heeft be-
hoorlijk catchy nummers. 
Barman: "Natuurlijk, dat is mis-
schien meer de rockkant,  maar da's 
ook Robin. Hij schrijft melodieën die 
blijven hangen. Een refrein ga je heel 
moeilijk vinden. Er zijn heel weinig 
refreinen op die plaat. Dat is ook voor 
mij een verademing want bij dEUS 
en Magnus draait het toch vaak om, 

hoe zal ik het zeggen, de terreur van 
het refrein. En bij TaxiWars is dat 
vaak niet en dat komt omdat Robin 
heel melodieus speelt en hij vaak de 

catchyness van een refrein eraan 
geeft. Dat geeft mij dan weer de vrij-
heid om gewoon te freestylen.”

Tot slot: waar zal de afterparty 
plaatsvinden?
Barman: "Ik weet het niet, hier ze-
ker? Op café hé. Het is een maandag-
avond, ik ga niet te zot doen. We moe-
ten zes keer spelen deze week.”

Verheyen: "Morgen zitten we in 
Parijs.”

Barman: "Gij hebt een hotel gij. 
Mag je ook schrijven: Robin boekt 
een hotel voor zichzelf en de andere 
mogen ‘s nachts terug rijden. (lachen 
allebei).”

 “Ik sta er 
voor spek en 
bonen bij als 
hij een solo 

van een klein 
weekend 
begint”

    ToM BaRMan

    “jazz blijft 
live beter 

dan op een 
plaat”

    RoBin VeRheyen
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