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W e gaan nog een tijdje moeten leven 
met het coronavirus. De draad weer 
oppikken, zal pas kunnen als er een 
vaccin is. Maar dat betekent niet dat 

we teruggrijpen naar het medicijn van maart: een 
lockdown, en een universiteit die zowat integraal 
overschakelde op afstandsonderwijs.
Op UAntwerpen maakten we die switch razendsnel, 
met dank aan de inzet van studenten en medewer-
kers. Die periode is zeker ook leerrijk geweest: best 
practices gaan we dan ook blijven gebruiken. Meer 
studenten leverden hun scriptie in eerste zittijd in en 
de slaagpercentages lagen algemeen ook iets hoger 
dan de vorige jaren. Niet allemaal kommer en kwel 
dus, maar de impact op het mentale welbevinden 
mag niet onderschat worden.
In het academiejaar 2020-2021 gaan we resoluut 
voor een onderwijsmix, met zoveel mogelijk les  
op de campus, aangevuld met online werkvormen. 
We starten allicht in ‘code geel’, wat betekent dat 
we de helft van de capaciteit van de aula’s kunnen 
gebruiken, mits het dragen van een mondmasker. 
We zetten de student centraal, en speciale aandacht 
gaat naar de eerstejaarsstudenten. De overstap van 
het secundair naar het hoger onderwijs is sowieso 
niet vanzelfsprekend, corona maakt het extra lastig. 
De eerstejaars verwelkomen we zoveel mogelijk 
op de campus. Zo krijgen ze de kans een nieuwe 
vriendenkring op te bouwen. Dat netwerk is van 
groot belang voor hun tijd op de universiteit, maar 
ook voor hun latere professionele loopbaan.
Laat ons zorg dragen voor elkaar.

“Hoe pakt  
UAntwerpen het
onderwijs aan in 

coronatijd?”

Herman Van Goethem:Anne Leysens:

It is clear that the effects of the 
coronavirus will still be felt in edu-
cation during academic year 2020-21. But 
full-time distance learning is now behind 
us. UAntwerp is welcoming its students 
back to campus – under Code Yellow, we 
can fill our auditoria to 50% capacity. On-
campus education is essential for building a 
network, especially for new students.

E

Anne Leysens.
Master in de rechten 2020.

Herman Van Goethem
Rector UAntwerpen
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Driehoekige, duurzame huisjes moeten
sloppenwijkbewoners uit armoede halen. 
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Beeld van prof met bril 
en grijze baard leeft 
nog steeds”

“

Angelique Van Ombergen
 · Doctoreerde en was postdoc aan UAntwerpen
 · Deed onderzoek aan het Antwerps Universitair Research Centrum voor Evenwicht en 

Aerospace (LEIA)
 · Is Science Coordinator Human Research bij het European Space Agency (ESA) en  

gastprofessor aan UAntwerpen
 · Schrijft kinderboeken (Reis naar de sterren: over astronauten, raketten en satellieten en  

In mijn hoofd: de wonderlijke wereld van het brein)
 · Schrijft geregeld artikels, blogs en opiniestukken voor onder meer De Tijd, EOS en Knack
 · Won in 2018 de Vlaamse PhD Cup
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Alumna Angelique Van 
Ombergen is als gastprof 
verbonden aan onze 
universiteit, maar haar 
hoofdfunctie is Science 
Coordinator Human 
Research bij de Europese 
ruimtevaartorganisatie ESA. 
Een vrouwelijke toppositie in 
de ruimtevaart zou vandaag 
niet meer mogen verbazen, 
maar dat doet het vooralsnog 
helaas wél. Als jonge vrouw 
en wetenschapster blijft 
ze zich daarom inzetten 
voor het faciliteren van 
vrouwelijk leiderschap en 
de professionele positie van 
vrouwen. “Als je de perceptie 
wil veranderen, moet je 
bij kinderen beginnen”, is 
haar opvatting. En daarom 
schrijft Angelique ook 
kinderboeken over ruimte 
en wetenschap, organiseert 
ze met haar organisatie 
Space4Youth ruimtekampen 
voor 10-12-jarigen en 
doet ze heel bewust aan 
wetenschapscommunicatie 
naar een breed publiek.

TEKST KATRIEN VERREYKEN
FOTO’S JESSE WILLEMS
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A ngelique Van Ombergen 
lijkt een beetje super-
woman; de activiteiten 
die ze combineert, zijn 

talloos. Ze is Science Coordinator bij de 
Europese ruimtevaartorganisatie ESA en 
gastprof aan onze universiteit; ze schrijft 
kinderboeken, en artikels en blogs voor EOS 
en Knack; met haar organisatie Space4Youth 
organiseert ze ruimtekampen voor kinde-
ren; ze won in 2018 de Vlaamse PhD Cup; 
ze vertelt met plezier over wetenschap en 
ruimtevaart op lezingen en workshops;  
tussendoor voedt ze met haar vrouw ook 
nog een vrolijke peuter van veertien maan-
den op, en pendelt ze heen en weer tussen 
Noordwijk en Antwerpen. Een deel van die 
activiteiten doet ze omdat ze het haar taak 
als wetenschapster vindt om vrouwelijk lei-
derschap in de academische én de STEM-
wereld te faciliteren.

“Ik heb gelukkig zelf nooit het gevoel gehad dat 
ik me meer moest bewijzen of dat ik ‘minder’ 
was omdat ik vrouw was. Mijn vrouw-zijn is 
nooit een drempel of issue geweest waar ik 
tegenop moest boksen. Maar ik vind het wél 
belangrijk en draag er proactief aan bij om 
vrouwelijke wetenschappers meer zichtbaar 
te maken. Ik doe veel dingen voor kinderen, en 
sommigen blijven het helaas raar vinden dat 
een vrouw iets over ruimtevaart of wetenschap 
afweet. Ik kreeg onlangs letterlijk de opmer-
king van een jongetje: ‘Jij bent een meisje, 
waarom kom jij dit vertellen?’ Je merkt dat 
het stereotiepe beeld van de wetenschapsprof 
met de bril en de grijze baard nog leeft, ook 
bij jonge kinderen, terwijl ik zo eerlijk gezegd 
erg weinig collega’s ken. Als ik tijdens de 
ruimtekampen van Space4Youth mijn work-
shops geef, krijg ik geregeld van ouders de 

opmerking: ‘Mijn dochter vond 
het fantastisch, ze kijkt naar u 
op en ze wil dit later ook gaan 
doen.’ Dat doet me dan altijd 
veel plezier. Ook als vrouw kan 
je expert zijn in ruimtevaart 
of wetenschap. Dat wil ik niet 
alleen aan meisjes, maar ook 
aan jongens laten zien. Die per-
ceptie dat dit louter iets voor 
mannen is, wordt in een heel 
vroege fase gevormd.”

Ownership over  
je expertise
Het is niet alleen de maatschap-
pij die tegen die stereotypen 
moet ageren; het zijn ook de 
vrouwen zelf die hieraan moe-
ten bijdragen en kansen moeten 
grijpen, vindt Angelique. “Als 
ze me vragen om lezingen te 
geven of optredens in de media, 
dan probeer ik daar altijd op in 
te gaan als het in mijn vakge-
bied ligt. Het probleem is dat 
veel vrouwen zich vaak niet als 
expert durven definiëren. Dat 
blijkt ook uit veel onderzoek. 
Mannen hebben sneller het 
gevoel dat ze iets wel kunnen, 
of gaandeweg zeker kunnen 
oppikken, terwijl vrouwen daar 
veel minder zeker over zijn. Het 
gaat dus deels om niet durven in je expertise 
te staan, maar het gaat ook over de moeilijke 
combinatie met het drukke persoonlijke leven. 
Dat ervaar ik nu zelf aan den lijve met een 
veertien maand oude peuter in huis. Sowieso 
is het stuk outreach al een extra activiteit 

als wetenschapper, en die valt er 
vaak als eerste af als het moeilijk 
te combineren is met het gezin. 
Net daarom vind ik het belang-
rijk dat als vrouwen het kúnnen, 
ze het ook echt moeten doen: 
ownership over hun expertise 
nemen, laten zien dat ze des-
kundig zijn in hun vakgebied.”

Kinderboeken over wetenschap
Angelique is ook deskundig in het schrijven 
van kinderboeken. Ze heeft er al een aantal 
leuke op haar naam staan: Reis naar de ster-
ren: over astronauten, raketten en satellieten 
en In mijn hoofd: de wonderlijke wereld van het 
brein. “Ik vind het fantastisch om kinderboe-
ken te schrijven en voor kinderen te spreken. 
Kinderen zijn onbezonnen, ze kijken met een 
open blik naar de wereld en hebben een brede 
interesse. Dat is een erg dankbaar publiek. Ik 
zou het zelf ook super gevonden hebben om 
zulke boeken te lezen of naar zulke workshops 
te gaan, dus dat is ook mijn motivatie. ”Die 
kinderboeken schrijven past in Angeliques 

Er is nog een decennium 
aan onderzoek nodig  
voor we met Marsmissies  
kunnen starten.
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engagement voor wetenschapscommunicatie. 
“Wetenschap wordt ondersteund met belas-
tinggeld, en ik vind het belangrijk dat dit op 
de een of andere manier terugvloeit naar het 
grote publiek. Soms hoor ik wetenschappers 
zeggen: ‘Mijn onderzoeksdomein is te speci-
alistisch, dat snapt of interesseert niemand’, 
maar dat vind ik echt een foute reflex. Het is 
echt relevant als wetenschapper om even stil 
te staan, te kijken wat de implicaties van je 
onderzoek zijn en wat mensen eraan hebben. 
Die oefening maken we te weinig. Als je alleen 
schrijft voor peers en collega’s, hou je het 
brede publiek erbuiten. Giet je kennis toch in 
een manier die ook voor hen toegankelijk is. 

Daarom schrijf ik graag voor het grote publiek, 
bijvoorbeeld via Knack en EOS, al merk ik dat 
schrijven voor volwassenen me meer moeite 
kost dan schrijven voor kinderen. Voor hen 
kan je met veel humor werken en moet het 
nóg simpeler zijn. Je herleidt je onderzoek 
tot de essentie. Ik vind dat héél bevrijdend.”

Credibiliteit
Bij ESA doet Angelique zelf geen onderzoek 
meer, maar coördineert ze het onderzoek dat 
met wetenschap op mensen te maken heeft. 

“Dat ik tijdens mijn doctoraat op een project 
van ESA had gewerkt, en een stevig netwerk 
had opgebouwd binnen de  ruimtevaart, waar-

MEISJES VS. JONGENS  “De perceptie dat dit louter iets voor mannen is, wordt in een heel vroege fase gevormd”, weet Angelique. 

Ruimtereizen
Op 1 september 2020 ver-
scheen het pocketboek 
Ruimtereizen: ons brein in 
de kosmos, uitgegeven door 
Academia Press. Daarin legt 
Angelique op een toeganke-
lijke manier uit 
hoe onze her-
senen werken 
in de ruimte, en 
wat de uitda-
gingen voor de 
toekomst zijn. 
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COVERVERHAAL

zijn astronauten vaak heel ziek, en als ze 
terugkeren op aarde herhaalt dat proces 
zich. We stelden vast dat er zich onder meer 
vloeistofveranderingen in de hersenen voor-
deden. Dat is het mooie aan onderzoek: je 
kan wel hypotheses stellen, maar vaak komt 
er niet uit wat je verwacht hebt en moet je 
voortwerken met wat je wél ontdekt.”

Antarctica
Omdat de groep astronauten om op te 
werken tot dusver nog altijd zeer klein is, 
doet ESA ook erg veel ground based studies 
om van daaruit lessen te trekken voor de 
 ruimtevaart. “Zo is er het onderzoek in 
het Concordiastation op Antarctica. Op 

GEZOND EN GELUKKIG  “Mars- en maanmissies moet je op een ethisch verantwoorde manier doen.”

de Zuidpool heb je ook een erg extreme 
omgeving met extreme temperaturen, zeer 
felle dag- en nachtschommelingen en veel 
minder zuurstof omdat het station op bijna 
4000 meter hoogte ligt. In de winter is er 
drie maanden geen zon en zijn de weten-
schappers afgesloten van de buitenwereld. 
Ze moeten lange tijd gedwongen samenle-
ven op een kleine ruimte. Je hebt dus het 
fysiologische aspect én het psychologische 
aspect die perfect extrapoleerbaar zijn 
naar ruimteonderzoek. We doen ook iso-
latiestudies waarbij we mensen langdurig 
opsluiten alsof ze op maan- of Marsmissie 
zijn. Uiteraard heb je daar wel de factor 
dat die mensen beseffen dat het simulatie 
is. Op Concordia in Antarctica heb je die 
simulatie niet: ze moeten echt hun plan 
trekken daar.”

Elon Musk
Twee jaar geleden kreeg Angelique zelf de 
kans om op Mars-simulatiemissie te gaan. “In 
Polen was een legerbasis omgebouwd tot een 
Mars-habitat, en daar moesten we dan vijftien 
dagen verblijven. Ik vond het als onderzoeker 
een unieke kans om zo’n situatie eens zelf 
aan den lijve te ondervinden. Ook al waren 
het maar vijftien dagen, ik heb toch kunnen 
zien en ervaren wat zo’n missie risicovol of 
uitdagend maakt. Apart om te zien hoe de 
menselijke psyche in elkaar zit, wat mense-
lijke interactie doet, en hoe banale dingen in 
zo’n situatie ineens erg belangrijk worden.” 
Elon Musk lanceerde onlangs een bemande 
Crew Dragon richting ISS. Volgens hem kan 
dat een eerste stap zijn naar een beschaving 
op Mars en naar een multiplanetair leven met 
een basis op de maan. Hoe realistisch lijkt 
Angelique dat? “Ik denk dat dat effectief iets 
is waarnaar we evolueren, maar we moeten 
echt nog wel wat kennis verzamelen om dat 
op een ethische en gezonde manier mogelijk 
te maken. We moeten eerst de risico’s voor 
de mens beter in kaart brengen, zoals het 
effect van het gebrek aan zwaartekracht, 
en de kosmische straling. We weten dat die 
kosmische straling negatief is voor het men-

onder ook met Rusland, heeft me geholpen 
om de job te krijgen, denk ik. En het feit dat 
ik zelf lange tijd onderzoek heb gedaan, geeft 
me de nodige credibiliteit naar de weten-
schappers met wie ik moet samenwerken.”
Tijdens haar doctoraat en postdoc aan de 
Universiteit Antwerpen deed Angelique onder 
meer onderzoek naar hoe de hersenen van 
astronauten zich aanpassen aan een ruim-
tereis, en keek ze in klinische studies hoe bij 
patiënten met chronische duizeligheidsklach-
ten veranderingen in de hersenen plaatsvon-
den. “Als astronauten de ruimte in gaan, komt 
hun evenwichtssysteem stevig onder druk en 
detecteren de hersenen geen zwaartekracht 
meer. Vooral de eerste dagen in de ruimte 
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Angelique Van Ombergen, Science 
Coordinator for Human Research at ESA
Although it should no longer be surprising to see a woman in a top position in aerospace, it 
unfortunately still is. As a young woman and a scientist, Angelique Van Ombergen is making 
a proactive contribution to promoting female leadership and the professional position of 
women, particularly in academia and STEM. She says: “If we want to change perceptions, we 
have to start with children.” That’s why Angelique also writes children’s books about space 
and science, in addition to working with her organisation Space4Youth to arrange camps for 
children aged 10-12 and engaging in scientific communication aimed at a broad audience. She 
writes articles and blogs for Knack and EOS, and she also gives lectures on space and science. 
In 2018, she won the Flemish PhD Cup for her doctoral thesis on how the brains of astronauts 
adjust to living in space. She has been the Science Coordinator for Human Research at the 
European Space Agency (ESA) since 2019. Her work covers scientific projects involving astro-
nauts on board the ISS, as well as research in the Concordia station on Antarctica and other 
isolation studies. “These ground-based studies are extremely interesting, as their results 
can often be extrapolated to the context of space.” Angelique sees a civilisation on Mars or 
a multi-planetary existence with home bases on the moon as logical developments for the 
future. Before they can be realised, however, lots more research will need to be done to make 
sure these steps can be taken in a healthy, ethical way. “We must not underestimate the risks 
of zero-gravity, cosmic radiation and extreme isolation. There are exciting times ahead.”

E

Winnaar  
PhD  Cup
In 2018 won Angelique de 
Vlaamse PhD Cup, waarmee 
ze aantoonde dat ze op een 
heel toegankelijke en boeiende 
manier over haar vakgebied 
kan vertellen voor een breed 
publiek. “Ik vond het een 
stresserende ervaring, maar 
wel een van de leukste tijdens 
mijn doctoraat. De mediatrai-
ning die ik kreeg, was superleuk 
en relevant. En de zondvloed 
aan berichten en mails achteraf 
had ik echt niet verwacht. De 
overwinning leverde me een 
stevig netwerk op, en heel wat 
exposure in de media. Ik word  
nog altijd geregeld gevraagd 
voor lezingen, en twee uitgeve-
rijen contacteerden me om een 
boek te schrijven. Wat ik vooral 
ook tof vond, was de voucher 
die ik kreeg om een Vlerick-
opleiding te volgen. Ik heb 
net het Leadership Transition 
Programme afgerond, zéér 
boeiend en meteen toepasbaar 
in mijn job bij ESA.”

je wil dat die astronauten gezond en geluk-
kig blijven. Er is volgens mij minstens nog 
een decennium aan onderzoek nodig vooral-
eer we dat allemaal hebben kunnen imple-
menteren.”Wat zit er op korte termijn nog 
in de pijplijn? “In september verscheen mijn 
pocketboek voor volwassenen, Ruimtereizen. 
De opbrengst van het boek gaat naar het 
Rode Neuzen-fonds. En ik ben begonnen 
aan mijn derde kinderboek met 321 weetjes 
over wetenschap, gepland voor het najaar 
van 2021. Op professioneel vlak is het de 
bedoeling dat we met ESA de komende jaren 
erg aan exploratie gaan doen. Ja, we willen 
opnieuw naar de maan, én naar Mars. Het is 
belangrijk dat we nu de juiste vragen stellen 
aan de wetenschappelijke gemeenschap om 
dat op een zo verantwoord mogelijke manier 
te doen. Het worden nog boeiende tijden.”

selijke lichaam – het leidt tot meer kans op 
kanker, het kan het oog en de vruchtbaarheid 
aantasten –, maar we weten nog niet wat we 
precies kunnen verwachten bij een langdurige 
blootstelling. Een derde risicofactor is het 
psychologische aspect: wat doet die lang-
durige isolatie met een mens? Astronauten 
in het ISS zijn nog dagelijks in contact met 
de aarde en kunnen ook redelijk snel terug-
gehaald worden. Op de maan duurt het al 
gauw een paar dagen om terug te komen. Op 
Mars spreken we van missies van twee/drie 
jaar, zie je de aarde bijna niet meer liggen, 
en is de communicatie ook vaak voor lange 
tijd onderbroken. Dat is een impact die we 
nog niet volledig kunnen inschatten. Dus ik 
zeg niet dat we die Mars- en maanmissies 
niet zouden kunnen, maar je moet dat op 
een ethisch verantwoorde manier doen. En 
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Sporthal en meer koten 
doen Drie Eiken bruisen
UAntwerpen investeerde de voorbije jaren 
fors in Campus Drie Eiken in Wilrijk. Er ver-
rezen onder meer twee nieuwe gebouwen 
met voornamelijk leslokalen, en de onder-
zoekslabo’s in bestaande gebouwen werden 
volledig vernieuwd. Ook de grote aula op de 
campus steekt in een nieuw kleedje.
Maar een campus heeft meer nodig: de 
voorbije jaren steeg het aantal studenten er 
tot 10 000, wat voor capaciteitsproblemen 
in studentenrestaurant komida zorgt. Er is 
ook een tekort aan sportinfrastructuur, en 
de studentenhomes zijn aan vernieuwing toe. 
Daarnaast ontbreekt het de campus aan een 
echt centrum, een ‘hart’. 
Voor de verdere ontwikkeling van de campus 
gaat de universiteit in zee met projectont-
wikkelaar LIFE, die enkele zones in erfpacht 
krijgt. Alle gebruikers van de campus bogen 
zich mee over de vraag welke faciliteiten er 
moeten komen. LIFE zal onder meer een 
nieuw sport- en vrijetijdscentrum en extra 
studentenkoten bouwen.

815 
UAntwerpen stak veel tijd en energie 
in de voorbereiding van de examens, 
en dat loonde: de overgrote meer-
derheid van de examens kon op de 
campussen plaatsvinden. Er werd ook 
gebruik gemaakt van Antwerp Expo 
en Waagnatie. Logistiek werd het een 
indrukwekkende organisatie: 2250 
wachtstippen werden getekend om 
de instroom veilig te laten verlopen, 
er werden 92 tijdelijke toiletcabines 
geplaatst, in juni werden 72 000 mond-
maskers uitgedeeld, 815 liter handgel 
vloeide in de handen van studenten, … 

Innovatiehub voor duurzame chemie krijgt vorm 
Op het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp wordt momenteel hard gebouwd aan Blue_App, 
de pre-incubator voor duurzame chemie en materialen van de Universiteit Antwerpen. “Over 
iets meer dan een jaar zullen we hier ondernemers, onderzoekers en bedrijfsmanagers 
begeleiden in hun innovatietrajecten”, vertelt manager Quinten Van Avondt. Blue_App wordt 
ruim 5000 m² groot en zal vier verdiepingen tellen waarin zowel labo’s als bureelruimte zullen 
worden ondergebracht. “We willen met deze hub economische en maatschappelijke impact 
creëren”, aldus Silvia Lenaerts, vicerector Valorisatie & Ontwikkeling.

Nieuws
Het cijfer

Vaccinopolis verrijst 
op Campus Drie Eiken
De federale regering investeert 20 miljoen euro 
in zogeheten ‘human challenge’-onderzoek, 
een belangrijk instrument in de ontwikkeling 
van vaccins. De Universiteit Antwerpen en de 
Université libre de Bruxelles bundelen hun 
krachten in dit unieke project. Zij beschikken 
over unieke ervaring, want deden al meer dan 
500 klinische proeven met vaccins. In 2021 
wordt op Campus Drie Eiken (Wilrijk) een bij-
zonder complex met 30 bedden opgetrokken 
en in Brussel wordt een hoogstaand immuno-
logisch laboratorium gebouwd. Beiden zullen 
aan de strengste veiligheidsnormen voldoen.  
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“De impact van de COVID-19-crisis op 
de samenleving is ongelijk verdeeld. 
Mensen met een lage scholing (en hun 
kinderen) zijn het zwaarst getroffen: door 
werkloosheid, door minder gunstige 
woonomstandigheden, door onzeker-
heid. Daarom pleiten professoren van 
alle Vlaamse universiteiten voor een 
nieuw Sociaal Contract. Wij dringen 
aan op een rechtvaardiger verdeling 
van de middelen en van de lasten, met 
o.a. evenwichtiger belastingen op loon 
en vermogen, een sociaal rechtvaar-
dige klimaattransitie, de broodnodige 
intergenerationele solidariteit en het 
scheppen van kansen voor mensen die 
moeilijk mee kunnen in de nieuwe ken-
niseconomie.
We maken ons pleidooi concreet door 
ons zelf solidair te tonen en vragen alle 
collega’s duizend euro te doneren aan 
de Koning Boudewijnstichting. Dat geld 
zal gebruikt worden voor initiatieven ter 
versterking van de onderwijskansen van 
kinderen, leerlingen en studenten uit 
diverse kansengroepen.”

 www.1000x1000.be

Peter Aerts 
Lieven Bervoets 
Marnix Beyen 
Bruno Blondé 
Bea Cantillon 
Raoul Van Damme 
Erik Verbruggen

Professoren UAntwerpen

�Geef vandaag om morgen�: onder die 
noemer trekt het Universiteitsfonds 
Antwerpen een campagne op gang om 
donateurs te overtuigen UAntwerpen als 
goed doel te steunen.

Nog te weinig mensen weten dat 
UAntwerpen een erkend goed doel is. “Al 
zit doneren aan de universiteit wel in de 
lift”, zegt Dimitry Beuckelaers van het 
Universiteitsfonds Antwerpen. “In 2019 
mocht de Universiteit Antwerpen maar 
liefst 2 179 274 euro aan giften ontvangen, 
een record. Ook het aantal academische 
leerstoelen neemt toe: vandaag hebben 
we er 25.”

Een unieke brandingscampagne wil schen-
ken en doneren aan UAntwerpen nu in 
de kijker zetten. Vijf mensen nemen de 
rol van ambassadeur op zich. Zij richten 
zich elk tot een specifieke doelgroep: par-
ticuliere schenkers, erflaters, onderne-
mers, serviceclubs en de medewerkers 
van UAntwerpen zelf.
Om donaties tijdens de coronapandemie 
extra aan te moedigen geldt er tijdelijk 
een verhoogde belastingvermindering 
voor giften: wie in 2020 schenkt, geniet 
een fiscaal voordeel van niet 45 maar wel 
60 procent.

 www.geefvandaagommorgen.be 

Universiteitsfonds zet doneren in de kijker

Opinie
“Tijd voor een nieuw 

Sociaal Contract” 

USOS debatteert over dekolonisatie
Uit onderzoek van UAntwerpen blijkt dat de Belgische bevolking sterk verdeeld is over het 
koloniale verleden van ons land. Moet de regering officiële excuses aanbieden? Horen koloniale 
standbeelden thuis in het straatbeeld? Gemiddeld heeft de Belg weinig feitenkennis over het 
Belgische koloniale verleden. Vanaf 6 oktober focust de Debating Development-lezingenreeks 
op de Universiteit Antwerpen op het thema dekolonisatie. Organisator USOS zwengelt het 
debat rond verscheidene aspecten van dekolonisatie aan. De avonden vinden digitaal plaats, 
maar De Studio zal het decor vormen voor het slotdebat op dinsdag 1 december.  

 www.uantwerpen.be/debating-development  

In 60 seconden

https://www.1000x1000.be/
https://www.geefvandaagommorgen.be/
https://www.uantwerpen.be/debating-development
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CARRIÈRE  “De kennis die ik opdeed aan UAntwerpen, gebruik ik nog elke dag in mijn job”, vertelt Fasika Kelemework.
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Alumnus bouwt 
droomhuizen in  
sloppenwijken
In de sloppenwijken van Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, verschijnen straks  
de eerste huizen van Tridealhouse: driehoekige, duurzame woningen die bewoners uit de 
armoede moeten helpen. Alumnus Fasika Kelemework coördineert het project.

TEKST BENEDICTE VAN PAESCHEN   FOTO’S TRIDEALHOUSE

Ze lijken wat op tenten, met hun 
driehoekige vorm. Maar vergis je 
niet, de huizen van Tridealhouse 
zijn staaltjes van technisch 

vernuft. Geen centimeter aan ruimte blijft 
onbenut, over elk hoekje en kantje is grondig 
nagedacht.
De Tridealhouses zijn enorm duurzaam. 
Regenwater wordt opgevangen in betonnen 
tanks onder of in de buurt van het huis-
je, en wordt gezuiverd met keramische en 
zandfilters. Het water van de douche wordt 
hergebruikt. De wc is van het befaamde 
‘Oxfam tijgerwormen-type’: hij is aange-
sloten op een reservoir vol tijgerwormen, 
die smullen van menselijke uitwerpselen. 
Dit soort toilet is een hygiënische oplos-
sing in gebieden waar er geen rioleringen 
zijn. Het huis heeft een thermische boiler 
op zonne-energie en er is zolderventilatie. 
Binnen is er een leefruimte van 25m². De 
twee mezzanines van samen 13m² zijn de 
slaapvertrekken.

Maar er is meer. De hellingen van het huisje 
zijn zo ontworpen dat de bewoners er groenten 
en fruit op kunnen verbouwen. Een derde om 
zelf op te eten, de rest kunnen ze verkopen. 

Hydrocultuur
De landbouwtechniek steunt op hydrocul-
tuur. Daarvoor is geen grond nodig, alleen 
water waaraan minerale voedingsoplossingen 
worden toegevoegd. Het grote voordeel van 
hydrocultuur is dat je gewassen kan kweken 
met amper 10 procent van het water dat je 
in de klassieke landbouw nodig hebt. Samen 
met de regentanks, die het water opvangen 
dat met bakken uit de hemel valt in het regen-
seizoen, is deze vorm van landbouw ideaal 
voor een droog continent als Afrika.
De hydrocultuur wordt via aangepaste goten 
op de hellingen van het huisje geplaatst. De 
goten zijn zo gemaakt dat de wortels van de 
planten niet verstikken door de warmte. De 
schuine wanden vangen elk 60 procent van 
het zonlicht op, waardoor de planten niet ver-

Fasika 
Kelemework
Is alumnus (2005) 
van het Instituut voor 
Ontwikkelingsbeleid (IOB). 
Hij werkte onder meer voor 
een organisatie van de 
Ethiopische overheid die 
lokale boeren ondersteunt. 
Fasika verzorgde ook de 
monitoring en evaluatie 
van klimaat-, gender-, en 
hiv-programma’s die 
worden gefinancierd door 
onder andere de VN en de 
EU. Sinds 2019 is Fasika in 
Ethiopië directeur Afrika bij 
Tridealhouse, een Belgische 
ngo die duurzame hui-
zen bouwt om bewoners 
van sloppenwijken uit de 
 armoedespiraal te halen.
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· 32m² woonoppervlakte
· Douche en ‘regenworm’-wc
· Regentank van 18m³
· Zonneboiler
· Zolderventilatie
· 90m² aan ruimte voor landbouw via 

hydrocultuur
· Ruimte voor kippen en konijnen op de 

‘zolder’

Het Tridealhouse

branden. En omdat er heel wat water langs die 
wanden zal stromen, bestaan ze uit panelen 
van schuimbeton met een ondoordringbare 
dunne laag supersterk beton. Zo is het huis-
je niet alleen waterdicht, het is meteen ook 
akoestisch en thermisch geïsoleerd én er 
kan geen schimmel groeien.

Uit de armoede
Over enkele weken worden de eerste pro-
totypes van de woningen gebouwd in de 
technische universiteit van 
Addis Abeba. “Daar worden 
ze grondig getest”, vertelt 
Fasika Kelemework via Skype 
vanuit zijn thuiskantoor in de 
Ethiopische hoofdstad. Hij is 
de directeur van Tridealhouse 
in Afrika en coördineert het pro-
ject. “In het voorjaar zetten we 

de eerste echte huizen in de sloppenwijken 
van Addis Abeba.”
Want de huizen hebben een duidelijk doel: ze 
moeten de bewoners van de sloppen uit de 
armoede halen. Elke sloppenbewoner, hoe 
arm ook, moet een Tridealhouse kunnen 
kopen. Hij krijgt daarvoor een microlening. 
Voor de afbetaling zorgt het huis zelf: de 
landbouwopbrengsten bedragen zo'n 800 
à 1200 dollar per jaar. Het huis kost 11 000 
dollar, na iets meer dan 10 jaar is het dus 
afbetaald. Dan vormt het huis een pensioen-
verzekering, want het is zo gebouwd dat het 
wel 80 jaar meekan.

Antwerpse huisarts
Tridealhouse – dat staat voor het ‘trian-
gulaire ideale huis’ – is bedacht door de 
Antwerpse huisarts Michel Loots. Zijn 
ngo Human Info werkt samen met onder 
meer de Wereldgezondheidsorganisatie. 
Met Tridealhouse wil hij een structurele 
oplossing bieden voor de zowat één mil-
jard sloppenbewoners in de wereld. Omdat 
de huizen van Tridealhouse technische 
hoogstandjes zijn die de uitdagingen van 
de klimaatverandering moeten aankun-
nen, werkt Loots samen met verscheidene 
universiteiten. Ook met UAntwerpen. “We 
ontwikkelden met de Faculteit Toegepaste 
Ingenieurswetenschappen een supersterke 
betoncomposiet”, legt hij uit. “Ook voor de 
toekomst zijn er nog samenwerkingen op til.”

Vijf partners
Aan de universiteit leerde Loots ook Fasika 
kennen, die nu het project concreet op poten 
zet in zijn thuisland. “Ethiopië is de ideale plek 
om dit project op te starten”, legt Fasika uit. 

“Om Tridealhouse te doen slagen, hebben we 
vijf belangrijke partners nodig. Eerst en vooral 
de plaatselijke overheid, die moet volledig 
gewonnen zijn voor het project én meewer-
ken. Zo mogen we in Addis Abeba de huizen 

Antwerpen is een  
leuke multiculturele 
stad. Ik had er vrienden 
uit de hele wereld.

Alumnus building 
houses in slums
It was Antwerp-based general practitioner 
Michel Loots who came up with the concept 
of the ‘Trideal house’: a sustainable, trian-
gular house that can help its residents out 
of poverty. The small houses are quintes-
sential examples of technical ingenuity. 
Rainwater is collected and purified, there is 
a solar boiler and residents can grow fruit 
and vegetables on their roofs (both to eat 
and to sell). In the next few months, the 
first Trideal houses will be erected in the 
Ethiopia’s capital, Addis Ababa. The project 
is being coordinated by Fasika Kelemework, 
a graduate of the Institute for Policy 
Development.

E

bouwen op grond van de overheid, zodat de 
sloppenbewoners ook niet nog eens de grond 
moeten aankopen voor hun huis. Verder heeft 
Tridealhouse sociale voorzieningen nodig, 
de steun van financiële instellingen, private 
sponsors én technische ondersteuning. In 
Ethiopië zitten alle vijf partners mee in het 
bad. Maar het is de bedoeling om de wonin-
gen van Tridealhouse in andere Afrikaanse 
landen en ook in Azië te bouwen.”
Met Tridealhouse heeft Fasika opnieuw 
een band met het land waar hij zestien jaar 
geleden studeerde, aan het Instituut voor 
Ontwikkelingsbeleid van de Antwerpse uni-
versiteit. “Ik wilde heel graag de richting 
Development Evaluation and Management 
volgen”, zegt Fasika. “En Antwerpen was 
toen de enige universiteit die de studie aan-
bood. Ik herinner me nog al mijn professoren. 
Antwerpen is een leuke, multiculturele stad. 
Ik had er vrienden uit de hele wereld.”
Zijn studie was een keerpunt in zijn carrière, 
zegt Fasika. “Ze duwde me in de juiste rich-
ting. Dankzij het diploma dat ik behaalde, 
kon ik jarenlang voor de EU werken. En ook 
vandaag, bij de job die ik nu uitoefen, gebruik 
ik de kennis waarvoor de basis is gelegd aan 
de Universiteit Antwerpen.”
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Duurzaamheid
Geen utopisch streefbeeld, maar 
bittere noodzaak is hard werken 

aan duurzaamheid. De Sustainable 
Development Goals van de Verenigde 

Naties mogen geen holle woorden 
en PR-pictogrammen blijven. Ook 
– en misschien zelfs vooral – wij, 

boomers, dragen daarvoor een grote 
verantwoordelijkheid. Het blijft een 
drijfveer om vanuit mijn functie een 
steentje bij te dragen aan een meer 

duurzame mobiliteit.

Behaalde in 1980 zijn masterdiploma in de politieke en sociale  
wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen.

Is nog tot eind 2020 directeur-generaal van De Lijn.

  roger.kesteloot@delijn.be

Onderlinge  
verbanden

Een van de reflexen die ik aan mijn 
sociologieopleiding heb overgehouden, 
is zoeken naar de context waarin feiten 
en ontwikkelingen zich maatschappelijk 

situeren, en wat hun onderlinge 
verbanden zijn. Je kijkt het best naar 
zowel structuren als naar elementen 

van cultuur en waarden. Dat hoeft niet 
te resulteren in eindeloos relativisme, 
maar het behoedt wel voor dogmatiek.

Integriteit
Als er één waarde is die ik vóór alle 

andere plaats, is het integriteit. 
Hoewel niet alleen daar, is het een 

cruciale waarde voor wie werkt in een 
overheidsomgeving. Het hoort alvast 

een basiskenmerk van elke civil servant 
te zijn. Behoorlijk verwant daaraan, 

zeker in een verantwoordelijke positie, 
is transparantie in je doen en laten.

Roger Kesteloot

Polyfonie
Ook al ben ik niet gelovig, ik kan 

onwaarschijnlijk genieten van sacrale 
polyfone muziek. We hebben op dat vlak 
een enorm rijke traditie én uitvoerende 
ensembles van absolute wereldklasse. 
Overigens, voor wie daar identitair over 

mocht denken: nogal wat ‘Vlaamse’ 
polyfonisten kwamen uit het huidige 

Henegouwen en Frankrijk, en vonden 
mecenassen in Italië of Spanje. Polyfonie 
associeer ik vaak met de architectuur van 
de kathedraalbouwers, met balans en met 

het – toegegeven – onbereikbare Utopia 
Triumphans (ook de titel van een prachtige 

cd van het Huelgas Ensemble).

Scepsis
Ik streef ernaar zaken niet altijd at 

face value aan te nemen. Zeker in een 
fel gemediatiseerde en niet zelden 

gemanipuleerde informatiestroom – 
vaak via nauwelijks controleerbare 

bronnen – is een gezonde dosis 
twijfel volgens mij een aan te raden 
grondhouding. Dat hoeft bovendien 

helemaal niet uit te monden in 
immobilisme, wel in doordachte actie.

mailto:roger.kesteloot@delijn.be
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Een van de grootste 
culturele, politieke en 
wetenschappelijke  
centra van Europa, sinds 
de Duitse hereniging eind 
vorige eeuw de hoofdstad 
van de Bondsrepubliek 
Duitsland. De bruisende 
metropool heeft  
heel wat aantrek bij  
(U)Antwerpenaren, en 
Berliners houden van 
‘onze’ stad en universiteit.

Anne Gordon 
Tot mijn achtste woonde ik in Duitsland, daarna 
bezocht ik tweemaal Berlijn. Komend semes-
ter ga ik er op Erasmusuitwisseling, meteen 
het sluitstuk van mijn opleiding theater- en 
filmwetenschap. Ik voel me thuis in Berlijn, 
en kijk er alvast naar uit de taal weer op te 
pikken. Wie weet blijf ik er hangen, en vind 
ik er mijn eerste job! 

anne.gordon@student.uantwerpen.be

Paul Einhäupl
Drie jaar geleden verhuisde ik naar Borgerhout, 
voor mijn doctoraat rond duurzaamheid en cir-
culaire economie. Ik verdiep me onder meer 
in landfill mining, het recupereren van mate-
rialen, energie en grond uit stortplaatsen. De 
universiteit heeft prachtige campussen, en 
Antwerpen een rijke barcultuur. Ik moet toe-
geven dat Belgisch bier geweldig is!

 paul.einhaeupl@uantwerpen.be

Berlijn

Robert Koch-Institut

Freie Universität Berlin

Charlottenburg

mailto:anne.gordon@student.uantwerpen.be
mailto:paul.einhaeupl@uantwerpen.be


GRENSVERLEGGEND

MAGAZINE UNIVERSITEIT ANTWERPEN 36.2020   1918  MAGAZINE UNIVERSITEIT ANTWERPEN 36.2020

Lynn Meurs  
Als Nijmeegse behaalde ik vijf jaar geleden mijn doctoraat in de biomedische wetenschappen 
aan UAntwerpen en het Tropisch Instituut voor Geneeskunde. Mijn Antwerpse kapper zei toen 
dat Berlijn de enige stad is waar een Antwerpenaar nog zou overwegen naartoe te verhuizen. Ik 
ben dan wel geen ‘echte’ Antwerpse, maar hij kreeg gelijk. Na mijn studie trok ik met mijn gezin 
naar Berlijn, waar ik de Europese training tot veldepidemioloog volgde. Momenteel, terug in 
Nederland, bewaak ik de veiligheid van de COVID-19-vaccins die binnenkort op de markt zouden 
komen. Hier mis ik Antwerpen én Berlijn, beide geweldige steden met een rijke geschiedenis, 
veel cultuur, lekker eten, aparte humor en de fijne collega’s en vrienden die ik daar achterliet. 

 lynn.meurs@gmail.com

Kasra Karimi
Ik ben Iraniër, maar studeer al enkele jaren 
geneeskunde in Berlijn, en zal komend aca-
demiejaar een semester in Antwerpen stu-
deren. Ik bezocht deze wereldstad al zeker 
tien keer, en kan maar niet genoeg krijgen van 
haar prachtige ontwerp en architectuur. Ik kijk 
ernaar uit nieuwe vrienden te maken, en ben 
alvast Nederlands aan ’t leren. 

 kasra.karimi@charite.de

Humboldt-Universität zu Berlin
Charlottenburg

mailto:lynn.meurs@gmail.com
mailto:kasra.karimi@charite.de
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De laatste maanden van 
het vorige academiejaar en 
schooljaar waren vreemd 
en hectisch. Half maart 

was er de plotse switch naar zowat volle-
dig afstandsonderwijs. “Dat was erg pittig”, 
getuigt Marleen Meyvis, alumna en directeur 
van het Go! Atheneum Ekeren, en vanaf maart 
ook plots ‘coördinator afstandsonderwijs’.

“Maar we zijn globaal genomen tevreden over 
hoe het gelopen is. We konden drie weken 
voor de paasvakantie van alles uitproberen, 
en de paasvakantie diende om te evalueren, 
bij te sturen en een duidelijk plan voor het 
derde trimester uit te werken. Leerkrachten 
overtuigen van een andere manier van werken 

ging plots erg snel, waar we anders misschien 
jaren voor nodig hadden gehad. We deden een 
wekelijkse welzijnsbevraging en merkten dat 
we de leerlingen door het afstandsonder-
wijs individueler, bewuster en intenser kon-
den opvolgen, daar waar ze in een normale 
schoolcontext misschien gemakkelijker onder 
de radar zouden gebleven zijn. Tegelijkertijd 
stelden we vast dat vooral de eerste graad 
moeilijkheden ondervond om hun weg in het 
onlineonderwijs te vinden en erg leed onder 
het gebrek aan sociaal contact.”

“Ook al investeren we al jaren in blended 
learning, toch was dit ook voor de univer-
siteit een grote overgang”, ondervond vice-
rector Onderwijs Ann De Schepper. “Maar ik 

We ontwaken  
in een andere  
onderwijswereld
Ook al start het onderwijs in code geel, toch zal dit school - 
en academiejaar nog veel corona-impact ondervinden. 
Maar, zo zeggen experts, we keren niet meer volledig te-
rug naar het oude systeem. Een terug- én vooruitblik met 
Ann De Schepper, vicerector Onderwijs; directeur Marleen 
Meyvis; en werkstudente Lieselot Declercq.

TEKST KATRIEN VERREYKEN   FOTO’S  BERND HENDRICKX
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POSITIEVE PUNTEN  “Het afstandsonderwijs leidde tot meer differentiatie, meer maatwerk”, weet Ann De Schepper (r.). 

Internationaal 
afstands-
onderwijs
Afstandsonderwijs kan een 
motor zijn voor de internatio-
nalisering van ons onderwijs, 
en vicerector Onderwijs Ann 
De Schepper is heel blij dat 
dit afstandsonderwijs nu een 
boost krijgt. “Vanaf komend 
academiejaar is er aan onze 
universiteit al heel wat virtuele 
mobiliteit mogelijk, een  
nieuwigheid. Je kan immers 
heel diverse keuzevakken aan 
een universiteit in een ander 
land volgen, zonder dat je je 
daarvoor moet verplaatsen. 
Dat komt omdat onze univer-
siteit sinds 2019 samen met 
negen andere Europese uni-
versiteiten deel uitmaakt van 
de eerste Europese universiteit 
(YUFE, Young Universities for 
the Future of Europe). Dit is 
een nieuwe soort van interna-
tionalisering waar we erg naar 
uitkijken.” 

“Online zijn er geen gren-
zen meer, maar dat 
heeft ook implicaties”, 
denkt Lieselot Declercq. 

“Onderwijsinstellingen zullen 
de druk voelen om mee te gaan 
in die online tendens, want 
anders zal het hen studenten 
kosten. D-Teach Training or-
ganiseert een virtual summit 
voor het hoger onderwijs om 
good practices van het online 
leren te delen en elkaar te 
inspireren. Het event is gratis 
en voor iedereen toegankelijk. 

 https://d-teachtraining.         
  com/virtual-summit/
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onderwijs en we begeleiden organisaties in 
dat onlineverhaal. Omdat we wisten dat dit 
vooral voor leerkrachten geen gemakke-
lijke overgang ging zijn, hebben we tal van 
opleidingen aangeboden om leerkrachten 
vertrouwd te maken met het onlineonder-
wijs en hen technische vaardigheden aan te 
reiken. Maar dat alleen volstaat niet. Ik vond 
het heel positief om te zien hoe leerkrachten 
en docenten erg snel met het online lesgeven 
aan de slag zijn gegaan, maar tegelijkertijd 
wil ik wel stipuleren dat dit voor mij ‘noodon-
derwijs’ was, nog zonder duidelijke visie of 
helder plan. Dat is iets helemaal anders dan 
duurzaam afstandsonderwijs dat investeert 
in interactie en maatwerk.”
Daarom startte Lieselot met haar collega’s 
van de virtuele school D-Teach onder meer 
het Facebookplatform Distance Teaching 

denk dat we het best goed gedaan hebben. 
Onze bevraging bij collega’s en studenten 
bracht naast kritische noten ook veel posi-
tieve punten aan het licht. Het afstandson-
derwijs leidde tot meer differentiatie, meer 
maatwerk, en het studiemateriaal was vaak 
uitgebreider en sneller beschikbaar, waar 
vooral onze werkstudenten van profiteerden. 
De studenten gaven wel duidelijk aan dat ze 
de interactieve werkcolleges graag opnieuw 
live zouden willen.”

Distance Teaching Tips
Lieselot Declercq volgt als werkstudente de 
master internationale betrekkingen en diplo-
matie aan UAntwerpen. Die studie combineert 
ze met haar eigen bedrijf rond afstands- en 
blended leren: D-Teach. “We zijn al jaren 
een onlineschool voor basis- en middelbaar 

Tips, waar meer dan 3000 leerkrachten op 
intekenden. “Het is belangrijk om elkaar te 
inspireren en een online community te vormen 
met goede voorbeelden. Daar is veel nood aan. 
Dat bewijzen de vele vragen en verhalen die 
in de Facebookgroep gepost worden.” 

Online didactiek
“De opleiding van onze leerkrachten was 
belangrijk en noodzakelijk, maar de valkuil 
is inderdaad om vooral op het technische 
aspect te focussen en niet op de digitale didac-
tiek”, beaamt Marleen. “De offline mindset 
gewoon overzetten naar een onlineverhaal 
lukt niet. De didactiek moet anders. Helaas is 
het nascholingsaanbod hier nog erg beperkt.”

“Dat klopt”, beseft Lieselot. “Die online didac-
tiek is ook op heel andere principes gestoeld. 
Je moet een balans vinden tussen het syn-

“Het is belangrijk om elkaar te inspireren en een online community te vormen met goede voorbeelden”, meent Lieselot Declercq.
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afstandsonderwijs. We zijn vrij snel het inlog-
gen van de leerlingen beginnen monitoren op 
Smartschool. Als we merkten dat bepaalde 
leerlingen dagen aan een stuk niet inlogden, 
dan zijn we gaan checken wat het probleem 
was. In bepaalde gevallen hebben we laptops 
van de school ter beschikking gesteld, maar 
vaak kwamen we er pas na een tijd achter 
dat het schoentje bij de beschikbaarheid 
van ICT-materiaal wrong, als de leerling in 
kwestie al een stevige leerachterstand had 
opgelopen. Komend schooljaar starten we 
met een leasesysteem van laptops: elke leer-
ling zal voor een beperkt bedrag een laptop 
van de school kunnen huren en na drie jaar 
is de laptop van hem of haar. Voor kinderen 
die het huurbedrag niet kunnen betalen, past 
de school bij.”

“Studenten die aangaven dat ze geen wifi 
of geen eigen laptop hadden, konden in de 
bibliotheek op een laptop van de universi-
teit werken, ook in volle coronatijd”, getuigt 
Ann. “Maar we beseffen dat we alleen die 
studenten bereikten die zelf de stap zetten 
om hulp te vragen.”

Levenslang online leren
De blik vooruit: hoe moet het nu verder? De 
drie gesprekspartners zijn er alvast van over-
tuigd dat volledig teruggaan naar het oude 
systeem geen optie meer is. “Als werkstudent 
en ook naar het ‘levenslang leren’ toe is het 
afstandsonderwijs echt wel subliem”, vindt 
Lieselot. “Het is efficiënt en effectief, en het 
verlaagt de drempels voor iedereen om op 
latere leeftijd en op eigen tempo toch opnieuw 
een studie aan te vatten. Het is wél belang-
rijk om studenten en leerlingen voldoende 
te ondersteunen in dat onlineonderwijs. Er 
moeten hen zelfregulerende vaardigheden 
en ‘leren leren’ worden aangeleerd om hun 

chrone onderwijs – livelessen 
met interactie van de leer-
kracht – en het asynchrone 
aanbod met zijn leerpaden, 
kennisclips, en dergelijke. Die 
balans is voor elke organisa-
tie en elke doelgroep anders. 
Er zijn heel veel vormen van 
blended leren mogelijk: flip-
ping the classroom, het hybride 
leren waar je gaat streamen, 
naar het 100% afstandsonder-
wijs als andere uiterste.”

“We hebben het geluk gehad dat 
we na enkele grote onderwijs-
innovatieprojecten in 2018 ook 
gestart waren met een traject 
rond blended learning voor ons 
onderwijzend personeel, dus 
best wat docenten kwamen 
al beslagen op het ijs”, ver-
telt Ann. “Een onlineversie 
met voorbeelden en inspira-
tiesessies hebben we nu voor 
alle personeel beschikbaar 
gemaakt. We wisten dat het 
afstandsonderwijs vanaf maart 
een noodoplossing was, maar 
we hebben toch iets neergezet 

waar we best trots op mogen zijn. De voor-
bije maanden hebben we gelukkig iets meer 
tijd gehad om een structureel en duurzaam 
blended onderwijs voor te bereiden met meer 
visie en samenhang. We hebben enorm veel 
geleerd uit deze periode.” 

Feedback en structuur
Twee belangrijke dingen vragen meer aan-
dacht, zo bleek uit de online bevraging van 
studenten over het afstandsonderwijs van 
de afgelopen periode: de structuur en de 
feedback. “Studenten gaven aan dat ze soms 
hun weg in het online materiaal kwijtraakten, 
en dat ze vooral ook feedback misten, nu de 
offline colleges waren weggevallen”, verdui-
delijkt Ann. “Ze vroegen zich af: heb ik het 
nu begrepen? Heb ik alles mee? Studeer ik 
op een goede manier? Enzovoort.”

“Ook het feedback geven en 
krijgen is online anders dan 
offline”, getuigt Lieselot. “Er 
kan online veel meer tus-
sentijdse feedback gegeven 
worden. Het is belangrijk 
dat je als leerkracht of 
docent op voorhand goed nadenkt over de 
essentie die je online wil meegeven en dat je 
de leerdoelstellingen tussentijds goed toetst. 
‘Persoonlijk en op maat’ hoeft trouwens niet 
altijd ‘individueel’ te betekenen, daar bestaan 
verschillende werkvormen voor. Je kan een 
opdracht afronden met een online oefening 
om te kijken of iedereen mee is; je kan onli-
ne feedbacksessies inlassen; en tools als 
Mentimeter, Kahoot of Padlet kunnen goed 
helpen om de interactie en voeling met je 
publiek te behouden.” 

“Ook in het middelbaar onderwijs waren er 
klachten over de structuur van het online 
lesmateriaal, en vooral ook de uniformiteit 
van de communicatie”, vertelt Marleen. “De 
ene leerkracht deed het zo, de andere zo, en 
de leerlingen zagen door de bomen het bos 
niet meer. We hebben dan beslist om alles via 
de digitale agenda en het Skore-puntenboekje 
op Smartschool te communiceren, zodat 
ouders ook konden volgen.”

“Op die duidelijke communicatie zetten we nu 
ook veel meer in”, getuigt Ann. “Onze onder-
wijscommissies zorgen voor het overzicht 
en sturen de docenten aan, met sjablonen 
en overzichten.”

IT-materiaal voor iedereen
Het klinkt allemaal prima, maar soms 
durven we te vergeten dat voor duurzaam 
afstandsonderwijs een goede computer en 
een goede wifiverbinding noodzakelijk zijn. 
Beschikken studenten, leerlingen én onder-
wijsinstellingen ondertussen al over voldoen-
de IT-materiaal om van afstandsonderwijs 
voor iedereen een succes te maken?

“Die beschikbaarheid van goed IT-materiaal is 
er voor onze leerlingen nog te weinig”, weet 
Marleen. “Nog te veel leerlingen moeten 
een computer delen en dat is niet ideaal voor 

100% afstandsonderwijs is 
voor ons geenszins een optie.

Ann De Schepper
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leerproces meer zelfstandig in handen te 
kunnen nemen. In Amerika moeten studen-
ten op heel wat scholen verplicht een online 
module volgen om hen hiermee vertrouwd 
te maken.”

“Ik denk dat er een rol ligt voor het secundair 
onderwijs om hier een aparte leerlijn van te 
maken”, meent Marleen. “Zo zou je de eerste 
graad technische competenties en zelfregu-
lerende vaardigheden kunnen aanleren, in de 
tweede graad kunnen focussen op de eigen 
verantwoordelijkheid in dat zelfregulerend 
leren, en in de derde graad de vaardigheden 
en attitudes die leerlingen nodig hebben om 
succesvol te zijn in afstandsonderwijs, per-
fectioneren als voorbereiding op hun verdere 
studie.”

Blended & versterkend
En hoe zit het met de sociale component bij 
afstandsonderwijs? “Die mogen we zeker 
niet uit het oog verliezen”, vindt Ann. “100% 
afstandsonderwijs is daarom voor ons geen 
optie. Elke faculteit heeft momenteel een 
extra voltijdse kracht gekregen om docenten 
te ondersteunen in dat blended leren en ervoor 
te zorgen dat vooral de nieuwe generatiestu-
denten voldoende sociale contacten hebben. 

Towards blended learning for all
Like all primary and secondary schools, universities will be starting the new academic year under 
Code Yellow, meaning that as many classes as possible will be taught on campus. Nevertheless, the 
coronavirus will continue to have a major impact on this academic year. But according to experts, 
the world of education has changed for good – we’ll probably never go back to the old system. 
Marleen Meyvis – UAntwerp graduate, director of the Go! Atheneum Ekeren and a ‘distance-learn-
ing coordinator’ – has been reviewing the results of a weekly well-being survey held during the 
corona period. One discovery was that distance learning makes it possible to track students more 
individually,  consciously and intensely, whereas they might have stayed under the radar in a normal 
school context. Similarly, our vice-rector for Education Ann De Schepper has come to the conclusion 
that distance learning enhances differentiation and customisation at the university, in addition to 
generating more varied study material. Lieselot Declercq, a working student at our university (Master 
in International Affairs and Diplomacy) and the founder of online school www.d-teach.com is pleased 
with the efforts that have been made. In the future, however, she is convinced that we need to go 
beyond ‘emergency education’, with a more focused vision and a clear plan for distance learning. 
Through her virtual school she has launched initiatives like the Distance Teaching Tips platform on 
Facebook, where more than 3000 teachers have been able to find best practices. Distance learning 
calls for clear online didactics. According to vice-rector Ann De Schepper, the university is better 
prepared to provide structural, sustainable blended learning this academic year, with more vision, 
cohesion and attention to feedback, all within a coherent structure. Distance learning has proven 
both efficient and effective, while encouraging ‘lifelong learning’ and virtual mobility. It can also serve 
as an important driver of internationalisation in our education.

Niet één onderwijsaanpak voor iedereen, maar 
kijken naar wat elke doelgroep nodig heeft. 
De practica bij geneeskunde, de labo’s bij de 
wetenschappen, de debatten bij de rechten, 
de studio’s van de ontwerpwetenschappen: 
die kunnen niet online. Het sociale contact 
en het inspelen op elkaar is onontbeerlijk om 
elkaar voort te helpen. Als het fysiek nodig 
is, moet het fysiek blijven doorgaan. Dat zal 
dit academiejaar nog beter onderbouwd en 
in balans zijn.”

“Ik hoop dat de omkadering hiervoor ook in het 
middelbaar onderwijs volgt”, aldus Marleen. 

“Niet alleen het technologisch en pedagogisch 
kader, maar ook het regelgevend kader. Het 
leerkrachtenambt moet anders ingevuld wor-
den om dat te bestendigen.”

“De toekomst is meer dan ooit blended én ver-
sterkend”, vindt ook Lieselot. “Een krachtig 
signaal van de overheid is nodig om het belang 
van opleiding, didactiek en professionalise-
ring van duurzaam onlineonderwijs duidelijk 
te maken. Met D-Teach Training willen we 
alvast tegemoetkomen aan de nood van het 
opleidingsaanbod van digitale didactiek.”

E

ZELFREGULEREND LEREN “Ik denk dat er een rol ligt voor het secundair onderwijs om hier een aparte 
leerlijn van te maken”, meent Marleen Meyvis (l.).

Onze eerstejaars zijn een doelgroep die we 
héél bewust gaan ondersteunen dit jaar, zowel 
inhoudelijk, technisch als sociaal. Ik denk dat 
doelgroepwerking hier heel belangrijk is. Het 
blended leren moet compleet op maat zijn. 

https://www.d-teach.com/
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Zoek jij mee teken 
met Teek a Break?
Teken komen we liever niet tegen. Een beet 
van het diertje kan immers leiden tot de ziekte 
van Lyme. Teken leven in bossen, maar ook 
tuinen kunnen een habitat vormen. In het 
kader van het nieuwe citizenscienceproject 
Teek a Break willen wetenschappers van de 
Universiteit Antwerpen achterhalen in welke 
Vlaamse tuinen teken voorkomen en waarom 
ze net in die tuinen leven.
De onderzoekers rekenen ook op jouw hulp. 
Ga jij in je eigen tuin op zoek naar teken met 
je persoonlijke tekenvlag? Met een dergelijke 
‘vlag’ – een stuk stof dat je eenvoudig zelf kan 
maken – sleep je door de vegetatie, om zo 
teken te vangen. Op de website kan je ook 
meedoen aan de ‘sTEEKproef’, en aangeven 
wat jij al weet over teken en of je er al mee 
in aanraking bent gekomen.

 www.uantwerpen.be/teek-a-break/ 

Wetenschappers  
bundelen inzichten
De wetenschappelijke kennis over de COVID-
19-pandemie neemt dag na dag toe. Ook 
Vlaamse onderzoekers verdiepen zich al 
maanden in het virus. Experts van de univer-
siteiten van Antwerpen, Hasselt en Leuven 
willen die kennis ook graag delen met een 
breed publiek. Daarom begonnen ze met 
een blog, waar iedereen die interesse heeft 
in de epidemiologische, statistische en 
modelleringskant van de pandemie, terecht 
kan. Concepten worden uitgelegd, relevante 
achtergrondinformatie wordt meegegeven en 
voortschrijdende inzichten worden verduidelijkt. 

 www.covid-en-wetenschap.be 

Op internet

Coronastudie levert 
schat aan info op
Bij de start van de coronacrisis lanceerde 
UAntwerpen de Grote Coronastudie. Ook 
UHasselt, KU Leuven, de ULB en het Fonds 
Wetenschappelijk Onderzoek zetten er hun 
schouders onder. Eerst wekelijks, sinds de 
zomer tweewekelijks schotelen de weten-
schappers de Belgen een lijst vragen gere-
lateerd aan corona voor: hoe passen we onze 
gewoontes aan? Werken we thuis? Welk type 
mondmasker dragen we? Hoe voelen we ons? 
Al meer dan 2,5 miljoen keer werd de enquête 
ingevuld. Dat resulteert in een gigantische 
hoeveelheid data. Op een website bieden de 
onderzoekers iedereen de grafieken aan. 

 https://corona-studie.shinyapps.io/ 
 corona-studie  

Eric Struyf
Onderzoeksmanager van het Global 
Change Ecology Excellence Centre 
(Departement Biologie).

www.twitter.com
Snel en efficiënt op de hoogte blijven 
van wat er leeft in de onderzoekswereld 
en waar andere onderzoekscentra mee 
bezig zijn. 

www.carbonbrief.org
Dé online referentiesite voor toegan-
kelijk, wetenschappelijk onderbouwd 
klimaatnieuws. Wetenschappelijke top-
journalistiek.

www.unsplash.com
Ongelimiteerde bron van mooie, vrij 
beschikbare afbeeldingen. Ideaal voor 
bloggers.

www.tijd.be
Ik ben verknocht: prima (geo-)politieke 
analyses, oog voor wat er leeft buiten de 
eigen Vlaamse bubbel. Eigen opinies, 
maar steeds duidelijk gekaderd, inte-
ressant zelfs als je het niet eens bent.

www.voetbalexpress.be
Hobbymatig ben ik zeer geïnteresseerd 
in amateurvoetbal. Hier vind je een kwar-
tier na de matchen al alle uitslagen uit 
de ‘lagere’ klasses.

Favorieten

Volg ons
  www.twitter.com/uantwerpen
  www.youtube.com/uantwerpen
  www.facebook.com/UAntwerpen
  www.uantwerpen.be 

https://www.uantwerpen.be/teek-a-break/
https://www.covid-en-wetenschap.be/
https://corona-studie.shinyapps.io/
https://www.twitter.com/
https://www.carbonbrief.org/
https://www.unsplash.com/
https://www.tijd.be/
https://www.voetbalexpress.be/
https://www.twitter.com/uantwerpen
https://www.youtube.com/uantwerpen
https://www.facebook.com/UAntwerpen
https://www.uantwerpen.be/
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Antwerp Expo en Waagnatie
kregen studenten over de vloer
Bij de uitbraak van de coronacrisis schakel-
de UAntwerpen over op afstandsonderwijs. 
De universiteit wilde de examens in juni en 
september echter ‘fysiek’ organiseren. Dat 
vergde veel voorbereiding en heel wat inspan-
ningen, maar die aanpak wierp vruchten af: 
alle examens konden coronaproof georga-
niseerd worden. Op de eigen campussen 
verschenen looplijnen, wachtstippen, extra 
sanitair en handgelpompen. Ook de Waagnatie 

en Antwerp Expo deden dienst als (mega)
examenlokaal. Anderhalve meter afstand 
bewaren was daar niet zo moeilijk. 

UAntwerp switched to distance learning in 
March as a result of the corona crisis, 

but the June and September exams did take 
place in person. The university used the Antwerp 
Expo and Waagnatie event venues to help make 
sure the exams were ‘coronaproof’.
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#thesoundofantwerp
www.antwerpsymphonyorchestra.be

10% korting voor 
alumni met een 
clubkaart
Alumni met een clubkaart 
krijgen 10% korting op losse 
tickets voor de concerten 
van het Antwerp Symphony 
Orchestra in Antwerpen. 

Ga naar www.uantwerpen.be/
mijn-uantwerpen, noteer de 
promocode en bestel je tickets 
online.

Vragen over je concert in deze speciale 
tijden? Check www.antwerpso.be/
gerustgenieten

3. OVERWELDIGENDE ERVARING
De Johannespassie van Bach, een 
traditie in de paasperiode 
Vr 02.04.2021 — 20:00

4. MEESLEPEND MEESTERWERK
Het Requiem van Mozart, een 
meesterwerk voor orkest en koor
Vr 30.04.2021 — 20:00

4 concerttips

Casa Kafka Pictures Tax 
Shelter Empowered by 
Belfi us.

Kies voor een onvergetelijke avond 
in het hart van Antwerpen.
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1. DUBBELCONCERTO
Het Dubbelconcerto voor viool en 
cello van Brahms met topsolisten 
Pinchas Zukerman en Amanda 
Forsyth
Vr 30.10.2020 — 20:00

2. THEATERCONCERT: 
EIN SOMMERNACHTSTRAUM
Een magische mix van de muziek 
van Mendelssohn en de tekst van 
Shakespeare
Vr 15.01.2021 — 20:00
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https://www.antwerpsymphonyorchestra.be/
https://www.uantwerpen.be/
https://www.antwerpso.be/
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SAMENWERKEN

Bekkenbodemproblemen als 
urine- en stoelgangverlies, 
verzakkings- en pijnklach-
ten, en seksuele problemen 

zijn nooit ‘normaal’. Hoewel bijzonder veel 
vrouwen ermee te maken krijgen, is het voor 
velen nog steeds een taboe. “Met het online 
platform The Pelvic Floor willen we ‘nieuwe’ 
mama’s en hun entourage preventief helpen 
en het taboe doorbreken, in België en wereld-
wijd”, vertelt Hedwig Neels (UAntwerpen), 
iniatiefneemster en drijvende kracht achter 
het project.“Na mijn doctoraat ging ik me in 
Australië verder verdiepen in de onderlig-
gende pathofysiologie van bekkenbodempro-
blemen. Maar ik leerde er ook welke impact 
digitale media kunnen hebben bij het ver-
spreiden van je boodschap. Hier in Antwerpen 
hebben wij een prachtig, multidisciplinair 
team van academische experten, maar het 
ontbreekt ons aan de skills om met onze 
kennis naar buiten te treden, en vrouwen 
écht te bereiken.” 

Sterke branding is cruciaal
“Je doelgroep bereiken én raken doe je met 
een sterke branding”, weet Jorne Delforge 
(Unikoo). “Nadat we een duidelijk beeld had-
den gekregen van het verhaal, de doelgroep 

en de boodschap, bedachten we een gepaste 
naam, logo en huisstijl. Ook maakten we de 
inhoud minder academisch, en dus toegan-
kelijker. Op die manier kregen de digitale 
ambities van Hedwig en haar team vorm, en 
geraakte The Pelvic Floor goed gelanceerd.”

“Sociale media hebben écht de grootste 
impact”, merkt Hedwig. “Onze posts en sto-
ries, met op maat gemaakte visuals en info-
graphics, werden goed opgepikt en brachten 
de bal aan het rollen. Het is een nieuwe wind 
binnen de medische gezondheidszorg, maar 
wel écht een mooie manier om met maat-
schappelijk relevante topics je doelgroep te 
bereiken.”

 www.thepelvicfloor.be

“Het gebruik van digitale media is een nieuwe wind bin-
nen de medische gezondheidszorg”, weet Hedwig Neels. 

Hedwig Neels
Is bekkenbodem- en Women’s 
Health-kinesitherapeut aan het 
UZA en doctor-assistent aan 
UAntwerpen, waar ze in 2018 haar 
doctoraat in de medische weten-
schappen behaalde. 

Jorne Delforge
Studeerde in 2007 af aan 
UAntwerpen als master in de 
computerwetenschappen. In 2018 
stond hij mee aan de wieg van 
Unikoo, een dienstverlener met 
geïntegreerd aanbod van (digita-
le) services.

Wil je The Pelvic Floor een (finan-
cieel) duwtje in de rug geven? Dat 
kan via het Universiteitsfonds 
UAntwerpen. Giften in 2020 zijn 
voor 60% fiscaal aftrekbaar.

 www.uantwerpen.be/ 
thepelvicfloor 

Pelvic problems like 
urinary and faecal 
incontinence, prolapse, pain 
and sexual problems are 
never ‘normal’. Many women 
experience these issues, 
yet they remain taboo. In 
collaboration with Unikoo, re-
searchers from Antwerp have 
launched The Pelvic Floor, an 
online platform which aims 
to break the silence around 
these issues and empower 
women.

Sterke branding helpt 
taboe te doorbreken
In samenwerking met Unikoo lanceerden Antwerpse  
onderzoekers The Pelvic Floor, een online platform om  
bekkenbodemproblemen bespreekbaar te maken en vrouwen 
te empoweren.

TEKST SABINE MOUS  FOTO JESSE WILLEMS

E

https://www.thepelvicfloor.be/
https://www.uantwerpen.be/
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“Dit jaar waren een recordaantal 
van 28 zomerscholen gepland 
in het kader van de Antwerp 

Summer University (ASU). De plotselinge 
corona-uitbraak dreigde dit te verstoren. 
Gelukkige slaagden de organisatoren van 
zeven summerschools erin hun cursus in 
korte tijd om te vormen tot een geheel online 
aanbod, al was het een hele uitdaging om de 
unieke interactie waar ASU om bekendstaat, 
te vertalen naar een digitale beleving. Maar de 
omschakeling bood ook nieuwe mogelijkhe-
den: kandidaat-deelnemers die eerder geen 
visum kregen, konden nu plots wél deelne-
men, en één summerschool had zelfs meer 
deelnemers dan ooit!” Naast academische 

Het coronavirus sloeg in als een bom, dat hoeft inmiddels niet 
meer te verbazen. Wél opmerkelijk was hoe het onderwijs – 
noodgedwongen – vele versnellingen hoger schakelde, en erin 
slaagde voor haar studenten op heel korte tijd een digitaal 
lesaanbod uit te werken. Dat was voor de Antwerp Summer 

“Aanvankelijk had ik interesse 
in twee summerschools, maar 
enkel Europe: Diversity and 

Migration schakelde om naar een digitaal 
aanbod, dus die werd het.” Sina Asghari is 
werkstudent aan de Universiteit Antwerpen, 
en heeft niets dan lof voor het organisatori-
sche verloop van de cursus. “Mijn bijzondere 
erkenning en dank gaat naar de organisato-
ren, die zich extra hard hebben ingezet om 
de summerschool online te doen slagen. 
Op voorhand ontvingen we al het cursus-
materiaal via e-mail of Blackboard, en de 
lessen zelf waren erg interessant, weten-
schappelijk onderbouwd én multidiscipli-
nair, met veel interactie en actieve deelname 

Summerschools gingen digitale toer op

vorming is het uitbouwen van een internati-
onaal sociaal netwerk een belangrijke pijler 
binnen de werking van ASU. “Het bleek dat dit 
sociale aspect zeker ook in een digitale omge-
ving succesvol kan zijn. Het resulteerde onder 
meer in een internationaal potluck dinner via 
teleconferencing, een online yoga workshop, 
en dagelijks nieuwe opdrachten op social 
media met hashtag #ASUdailychallenge.” 

Ana Laura  
Inclán Velázquez
•  Programmacoördinator Antwerp Summer 

University Office

aan discussies. Bovendien werden de lessen 
opgenomen, waardoor deelnemers die niet 
live konden participeren – omwille van een 
andere tijdszone bijvoorbeeld – toch konden 
volgen.” Volgens Sina was ook het sociaal 
luik goed uitgewerkt, en was er voldoende 
contact met medecursisten. “Voor wie nog 
twijfelt, raad ik de summerschool ten zeerste 
aan, digitaal of – hopelijk volgend jaar weer 

– live op de campus.”

Sina Asghari 
•  België, 30 jaar
•  Europe: Diversity and Migration

DE MATCH



DE MATCH
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“ De stad en de Universiteit 
Antwerpen associeer ik met 
de ‘universele kinderrepubliek’, 

een plek waar men vrij kan zijn van ras, taal 
en leeftijd, en zich kan verliezen in de magi-
sche dromen van de kindertijd.” Shadi Shajiei 
geeft les in de Perzische taal, literatuur en 
cultuur, en verdiept zich in jeugdliteratuur. 

“Deelnemen aan de Children’s Literature 
Summer School was de beste ervaring in 
mijn hele academische carrière. Ik geraak-
te vertrouwd met nieuwe inzichten op het 
gebied van kinderliteratuur, met theorieën 
die alle kinderen in de wereld op hetzelfde 
niveau waarderen. Ik schrijf nu anders over 
de kinderen van mijn vaderland, en hoop 

“Ik wilde altijd al de ALGAR-
summerschool volgen, maar 
om verschillende redenen is 

het me nooit eerder gelukt. Nu de cursus 
digitaal aangeboden werd, kon ik einde-
lijk wél deelnemen en me verdiepen in de 
waarderingstheorie en het gebruik ervan 
in de rekenkunde.” Abhay Soman, weten-
schappelijk assistent aan de universiteit van 
Hyderabad in India, was erg onder de indruk. 

“De organisatoren zijn tot het uiterste gegaan 
om de meest interessante onderwerpen en 
voornaamste experts in relevante vakgebie-
den te selecteren. De internationale sprekers 
gaven elegante lezingen, met een beknopte 
en uiterst nauwkeurige presentatie van topics, 

op zo’n manier dat we snel en up-to-date 
informatie kregen over actuele onderwerpen. 
Er was ook een virtuele ruimte, voor vrucht-
bare interactie tussen sprekers en deelne-
mers, waar vragen enthousiast besproken 
werden en iedereen zijn ideeën openlijk kon 
delen. Ik kijk er alvast naar uit deel te nemen 
aan toekomstige ALGAR-cursussen, en het 
diverse publiek dan ook live te ontmoeten.”

Abhay Soman
•  India, 35 
•  ALGAR: valuations,  

quadratic forms, and definability

Summerschools gingen digitale toer op
University niet anders. Ook zij stond voorbije zomer paraat 
met liefst zeven volledig digitale summerschools. Is je 
interesse gewekt voor deelname volgend jaar? Neem alvast 
een kijkje op www.uantwerpen.be/asu.
TEKST SABINE MOUS

binnenkort kinderen overal ter wereld met 
mijn pen te inspireren.” Omwille van visum-
problemen kon Shadi de summerschool aan-
vankelijk niet bijwonen, maar het virtuele 
aanbod opende plots wél deuren. “Er waren 
ook verscheidene sociale activiteiten, zoals 
een diversiteits lunch, internationale pren-
tenboeksessie, kinderliteratuurquiz, virtueel 
aperitief etc. Bijzonder verrijkend voor ons 
allemaal!”

Shadi Shajiei
• Iran, 31 jaar
• Children’s Literature Summer School

https://www.uantwerpen.be/asu.


MAGAZINE UNIVERSITEIT ANTWERPEN 36.2020   3332  MAGAZINE UNIVERSITEIT ANTWERPEN 36.2020

DOSSIER OUDERENZORG

Waarheen met onze
ouderenzorg?
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Waarheen met onze
ouderenzorg?

Het coronavirus hield 
lelijk huis in onze 
woonzorgcentra. Tijd 
om in kaart te brengen 
wat er juist misliep en 
wat er beter kan in de 
toekomst. Is ons systeem 
van woonzorgcentra 
voor ouderen nog wel 
aan de orde? Dit dossier 
bekijkt alle aspecten van 
het verhaal: de situatie 
in en de toekomst voor 
de wzc's, technologische 
hulpmiddelen en 
wetenschappelijk 
onderzoek.
TEKST SASKIA CASTELYNS
FOTO’S JESSE WILLEMS
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“Scheer de centra niet 
allemaal over één kam”
Wim Haentjens is alumnus TEW en hoofd van Amate, een groep die zes 
woonzorgcentra beheert. Samen met filosofieprofessor Willem Lemmens 
blikt hij terug op de coronacrisis, maar ze kijken ook vooruit. “We mogen 
vooral niet alle wzc’s over één kam scheren, maar er is zeker meer onder-
steuning en samenwerking met de ziekenhuizen nodig.”

D e berichtgeving was soms hart-
verscheurend. Het aantal doden in 
wzc’s liep tijdens de eerste corona-
piek erg hoog op. Als filosoof en 

voormalig lid van het Belgisch Raadgevend 
Comité voor Bio-ethiek denkt Willem 
Lemmens na over ouderenzorg.

“Dat er zaken misgelopen zijn, blijkt duidelijk 
uit vele getuigenissen. Maar er zijn ook hart-
verwarmende verhalen: van ongebruikelijke 
inzet, van inventiviteit waarbij men gepoogd 
heeft het beste te doen. Er is volgens mij te 
sterk ingezet om ziekenhuizen zo goed moge-
lijk voor te bereiden om COVID-patiënten op 
te vangen. Dat liep zo goed dat in april slechts 
55 procent van de intensivecarebedden bezet 
was, terwijl de malaise in de rusthuizen niet 
meer te overzien was. Sommige richtlijnen 
stimuleerden een heel terughoudende atti-
tude – weliswaar niet in alle wzc’s – waar-
door het leek dat oudere mensen moesten 
weggehouden worden uit het ziekenhuis. 
Daar kunnen redenen voor zijn, maar als dat 
een soort algemene regel wordt, ontstaan er 
problemen.”

“Ik stel vast dat bijvoorbeeld Artsen Zonder 
Grenzen in de regio Brussel moest tussenko-
men in bepaalde centra, waar er een tekort 
aan zorg was. Zij stelden vast dat er psychi-
sche noden heersten, zoals in crisisgebieden 
waar de organisatie actief is. Een cijfer om 
achteraf ook niet te vergeten: twee op de drie 
coronadoden kwamen uit de wzc’s. Had dat 
kunnen vermeden worden? En de manier 

waarop mensen er in tragische omstandig-
heden gestorven zijn?”

Niet opgewassen
Wim Haentjens leidt de groep Amate, met zes 
woonzorgcentra en vijf kinderdagverblijven. 
Hij countert: “In twee van onze centra is coro-
na binnengeslopen. Maar alle centra worden 
nu over één kam geschoren. Dé wzc’s konden 
het niet aan, zé werden niet genoeg onder-
steund en zé waren niet professioneel bezig.” 

“Dat kwam hard binnen en zorgde voor psy-
chische druk. Die heel negatieve pers zorgde 
ervoor dat onze mensen zich ondanks hun 
extreme inzet niet gewaardeerd voelden. Ja, 
er zijn schrijnende verhalen. Maar vaak was 
daar dan wel al een organisatorisch probleem, 
zoals een personeelstekort. En zodra het virus 
ergens binnengeraakt was, was het moeilijk 
weg te krijgen. Dan kan je in een neerwaartse 
spiraal geraken.”

Betere hygiëne
Volgens Haentjens waren de wzc’s onvol-
doende voorbereid op een pandemie. “Met 
een betere professionalisering van de sec-
tor, betere hygiëne, bijna zoals in een zie-
kenhuis, hadden we veel kunnen vermijden. 
Ziekenhuizen hadden eerder al trainingen 
kunnen geven in het verbeteren van die  
hygiënemaatregelen.”

“Ook was er grote onduidelijkheid over de 
persoonlijke beschermingsmiddelen. Als we 
op voorhand hadden geweten dat eigenlijk 

alle soorten maskers de verspreiding van het 
virus wat tegenhielden, hadden we die uiter-
aard gebruikt. Bovendien moesten we soms 
hemel en aarde bewegen om testmateriaal 
te verkrijgen. Het is niet leuk om ons land op 
lijsten met het hoogste aantal coronadoden 
te zien staan. Maar ik weet pertinent zeker 
dat er mensen geregistreerd zijn als corona-
dode, terwijl er van corona geen sprake was.”

“Doel is nog steeds om hulpbehoevende oude-
ren hun laatste levensjaren zo kwalitatief 
mogelijk te laten doorbrengen en daar hoort 
ook een waardig einde van het leven bij. De 
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Veel goodwill, 
maar weinig 
aansturing”
Het eerste dat in de toekomst 
moet herbekeken worden, 
vindt Haentjens, is het 
verschil tussen zorgcentra als 
regionale materie en zieken-
huizen als federale materie. 

“Vanuit de federale overheid 
was er eenheid van comman-
do. Woonzorgcentra zijn over 
het algemeen kleine centra 
met pakweg negentig bedden, 
op zichzelf georganiseerd. 
Valt er een verpleegkundige 
uit, dan valt het kaarten-
huisje snel in elkaar. Nog 
kleinschaliger? Ik denk dat 
het omgekeerde nodig is. Niet 
dat we mastodonten moeten 
neerzetten. Maar er is meer 
samenwerking nodig tussen 
de centra. Er kwamen tijdens 
de piek veel instructies vanuit 
de overheid, maar heel weinig 
ondersteuning. We moeten 
komen tot een model waarin 
er effectieve hulp komt op 
het moment dat er dingen 
gebeuren die niet tot onze 
standaardtaken behoren. De 
splitsing federaal vs. regio-
naal zorgt er nu voor dat veel 
gebeurt op basis van goodwill 
en mensen die elkaar kennen, 
in plaats van dat dat door de 
overheid wordt aangestuurd.”

PSYCHISCHE DRUK  “Die heel negatieve pers zorgde ervoor dat onze mensen zich ondanks hun 
extreme inzet niet gewaardeerd voelden”, meent Wim Haentjens.

foute cijfers scherpten de perceptie aan dat 
wzc’s gevaarlijk waren, want daar overleed 
je. Maar elk jaar overlijdt één derde van de 
bewoners. De gemiddelde tijd dat je er door-
brengt, is achttien maanden. Ik wil zeker niets 
minimaliseren, maar voor veel mensen is 
het overlijden enkel bespoedigd. Dat is dan 
die oversterfte. Veel mensen wilden ook niet 
meer naar het ziekenhuis.”

Voetnoten
Wim Lemmens doet zijn petje af voor het 
personeel in de rusthuizen. “Mijn moeder 

is er kort voor de coronacrisis overleden. Ze 
was alzheimerpatiënte en kreeg de laatste 
achttien maanden van haar leven de beste 
zorg denkbaar. Maar ik heb vaak gedacht: 
wat als hier een crisis zou ontstaan? Er zou 
meer personeel mogen komen. Maar ook een 
betere planning voor uitzonderlijke situaties. 
Ik verneem dat er in regeringsrapporten van 
2006 aanbevelingen staan om de wzc’s te 
betrekken in plannen voor grote pandemieën. 
Wat is daar al van gerealiseerd? Het is ver-
bijsterend te horen dat er in de coronacrisis 
centra waren met zuurstofaansluitingen in 

“
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BLAUWBLAUW  “Over bepaalde persoonlijke tragedies kunnen we niet zomaar heen stappen”, vindt Willem Lemmens.

de muur, maar zonder voorraad zuurstof. Dat 
zijn ernstige tekorten. Het klopt dat een wzc 
een plaats is waar mensen afscheid nemen 
van het leven, maar er moet aandacht blijven 
voor de manier waarop.”

“Zorgverleners getuigden in de krant over 
een vrouw die overleed aan corona en al in 
een lijkzak lag terwijl ze nog leefde, en over 
ambulanciers die patiënten weigerden nog 
naar een ziekenhuis te vervoeren. Dat druist 
volledig in tegen de normale medische zorg. 
Over bepaalde persoonlijke tragedies kunnen 
we niet zomaar heen stappen. Minister De 
Block beweert ‘dat het voetnoten waren in 
een beleid dat voor de rest heel goed was.’ In 
Spanje en Italië wordt er gerechtelijk onder-
zoek gevoerd naar mogelijke mistoestanden. 
Hier hoor je daar niets over. We mogen niet 
onterecht culpabiliseren, maar de schrijnende 

verhalen blauwblauw laten 
kan ook niet.”

Andere generaties? 
De filosoof maakt een niet 
onbelangrijke kanttekening: 
zullen de volgende genera-
ties niet anders oud willen worden? “Sommige 
mensen voelen zich opgesloten in een woon-
zorgcentrum. Daar moeten we over naden-
ken. Andere culturen, zoals de Arabische, 
zeggen zelf: ‘Wij zouden onze ouderen nooit 
in een rusthuis steken.’ Natuurlijk, de tijden 
veranderen snel en ook culturele gewoontes 
transformeren. Ook bij ons werden vroe-
ger ouderen door de familie opgevangen. Er 
was toen een heel andere kijk op hoe oud 
te worden en hoe te sterven. De generatie 
babyboomers heeft een andere ingesteldheid. 

Moet er geen individueler aanbod komen?”
Haentjens: “Het is niet omdat je niet graag naar 
het ziekenhuis gaat dat we die ziekenhuizen 
moeten afschaffen. Een derde van de 85-plus-
sers woont in een wzc, twee derde niet. Dus er 
zijn veel mensen die lang thuis kunnen blijven, 
gezond of met de ondersteuning van een man-
telzorger en thuisverpleging. Pas als het voor 
een van de partijen te belastend wordt, komen 
mensen in een wzc terecht. Maar veel van die 
mensen zouden zonder een woonzorgcentrum 
al niet zo oud geworden zijn. Dus het is dubbel 

om te zeggen dat we terug naar 
het verleden willen, want dan 
gaat de levensverwachting mis-
schien ook omlaag.”

Wie betaalt de factuur?
Lemmens: “Je kan inderdaad 
niet alle zorg op mantelzor-
gers afwentelen. En ik schrik 
ervan hoeveel de overheid nog 
bijdraagt. Want minder dan de 
helft van de kostprijs van de 
ouderenzorg wordt door de 
bewoner betaald via de dag-
prijs per kamer. De andere 
helft wordt door de overheid 
betaald via het ziekenfonds. 
Dat geld komt volledig uit 
de sociale zekerheid. Het is 
maatschappelijk inderdaad 
een dure kost.”
Iedereen wil wel meer perso-
neel en meer zorg, maar wil 
de maatschappij daar ook voor 
betalen? Wim Haentjens: “En 
dient je spaargeld dan voor je 
(klein)kinderen of voor je eigen 
oude dag. We gaan er te vaak 
van uit dat de overheid alles 
moet betalen.”

Het klopt dat een wzc een 
plaats is waar mensen af-
scheid nemen van het leven, 
maar er moet aandacht blij-
ven voor de manier waarop.

Willem Lemmens
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Dat zorgt voor gemoedsrust. Het derde unieke 
is preventief zorgadvies.

“Er wordt een schat aan informatie gegene-
reerd rond patronen en wijzigingen in patro-
nen die proactief en voorspellend informatie 
geven rond de gezondheidstoestand van een 
bewoner. De sensoren laten toe om een ‘zorg-
klok’ te maken: patronen over 24 uur, een 
week of een maand. Zo kan je monitoren of 
iemand vaak naar buiten gaat, veel of wei-
nig slaapt, voldoende beweging heeft… Wie 
zelden het huis uit gaat, wast zich minder, 
kleedt zich minder, heeft minder beweging 
en zou wel eens snel achteruit kunnen gaan.”

Kleinschalige woonhuizen
VITAL verbetert ook het welzijn van personeel 
in woonzorgcentra. De slimme sensoren loka-
liseren zowel de zorgvraag als zorgbezoeken. 
Zo kan een professional een patiënt vanop 
afstand opvolgen. “Er is geen twijfel over dat 
elke oudere zo lang mogelijk thuis wil blijven. 
Anderzijds zien we een recente evolutie van 
de woonzorgcentra naar kleinschalige woon-
huizen die het thuisgevoel zoveel mogelijk 
trachten te benaderen. In beide gevallen zorgt 

Senso2Me biedt zorgmonitoring op 
afstand aan de meest kwetsbare doel-
groepen, zoals bejaarden en mensen 
met een handicap. Van Buyten begon 

met de firma omdat hij vond dat klassieke 
personenalarmsystemen een vals gevoel 
van veiligheid geven. “Senioren moeten zelf 
het alarm geven en vaak kan dat niet. Na 
een wetenschappelijk onderzoek met enkele 
universiteiten over lowcostmonitoring van 
ouderen aan huis beslisten we om een eigen 
oplossing te ontwikkelen.”
Dat leidde tot de ontwikkeling van VITAL. Die 
technologie meet met intelligente sensoren 
onder meer licht, beweging en temperatuur. 
De bijhorende app heeft drie toepassingen. “Je 
kan bijvoorbeeld op maat een alarm instellen 
voor iemand die ongewoon lang in de badka-
mer blijft. Maar wat is te lang? Dat moet je zelf 
instellen. Ook de communicatiekanalen kies 
je zelf: wordt er een sms of e-mail verstuurd?”

Een zorgklok
Een tweede unieke toepassing is het beheer 
van een netwerk. Als iemand een alarm oppikt, 
krijgen andere leden automatisch een bericht. 

Monitoring 
maakt zorg 
persoonlijk 
en betaal-
baar”
Een warme en duurzame bijdrage 
bieden aan de zorg voor jong en oud 
door veilige en slimme sensortechno-
logie te ontwikkelen: dat is de filo-
sofie van Senso2Me, het bedrijf van 
TEW-alumnus Alain Van Buyten. FIRST MOVER  “We hebben reeds vier patenten”, zegt Alain Van Buyten. “Het bewijs dat we innoverend bezig zijn.”

onze lifestylemonitoring op afstand dat de 
zorg gepersonaliseerd en betaalbaar blijft.”

Eigen kapitaal
Senso2Me deed het de eerste twee jaar 
met vijf vennoten, eigen kapitaal en com-
plementaire vaardigheden waardoor ze alles 
zelf konden ontwikkelen. In 2017 stapte het 
Zorgbedrijf Antwerpen mee in het project 
als partner. Met UAntwerpen deed de fir-
ma onderzoek naar de toepassingsgebieden 
van de datacaptatie, zowel naar software als 
hardware.

“Als markleider hebben we een behoorlij-
ke voorsprong. Alles wordt in Vlaanderen 
gemaakt en werkt in de cloud. Dat daar inmid-
dels vier patenten in Europa en de VS voor zijn 
toegekend, toont dat we innoverend bezig zijn. 
Als first mover moeten we onze voorsprong 
behouden op de copycats. Het product is per-
fect schaalbaar en werkt al overal in Europa 
en Amerika. Voor versnelde groei kijken we uit 
naar industriële partners in specifieke landen 
en sectoren, die kennis hebben of de toegang 
tot de markt kunnen vergemakkelijken om 
mee in het verhaal te stappen.”

“
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resultaat van veel factoren: de toestand van 
bewoners, de personeelsbezetting, maar ook 
de opleiding van het personeel.”
Volgens De Cock was de houding ten opzich-
te van de epidemie ook niet overal dezelfde. 

“We ondervonden dat zij niet opgewassen 
waren om plots volledig verantwoordelijk 
te zijn voor de medische zorg van meerdere 
ouderen, ook voor diegenen waar zij geen 
standaard medisch toezicht op hebben in 
een ‘normale’ situatie. Zelfs de patiënten 
van andere collega-huisartsen kregen zij 
onder hun hoede. Dit kwam door het feit dat 
deze laatsten, door de lockdown, de toegang 
werd ontzegd om het aantal contacten naar 
de ouderen te beperken.”

W ij ondervonden al vrij snel dat 
huisartsen en artsen in woon-
zorgcentra de epidemie niet 
meer alleen de baas konden. 

Zij contacteerden ons vooral met vragen voor 
ondersteuning. We hebben dit met onze zie-
kenhuiservaring proberen bij te sturen. Door 
overleg en een op elkaar afgestemde proce-
dure af te spreken, werd de doorstroming van 
COVID-19-patiënten vanuit het rusthuis naar 
het ziekenhuis aangestuurd.”
Onze universiteit is een belangrijke partner 
in de zorgverstrekking voor ouderen in de 
regio Antwerpen. Daarom nam het Geriatrisch 
Platform Antwerpen het initiatief om een 
flowchart voor doorverwijzing van COVID-
vermoeden en zieke ouderen op te stellen, 
in samenwerking met huisartsen en coör-
dinerend artsen van de wzc’s. Dit document 
gaf de centra handvaten om met beperkte 
evaluatietechnieken toch tot een goede tri-
age te komen.

Vlaams versus federaal
Woonzorgcentra vallen onder de Vlaamse 
gemeenschap terwijl ziekenhuizen fede-
raal aangestuurd worden. “Zo ontstonden 
twee snelheden”, zegt professor De Cock. 

“Ziekenhuizen waren sneller in crisismodus. 
Het beleid in de woonzorgcentra, de eerste 
lijn, kwam trager op gang en werd niet in 
samenspraak met ons, de tweede lijn, gevoerd. 
Niet elk zorgcentrum kende overigens het-
zelfde COVID-19-traject. Er zijn wzc’s zonder 
overlijdens, maar ook wzc’s waar meer dan 
30% bewoners overleden zijn. Dat is een 

De eerste coronagolf hield lelijk huis in onze woonzorgcentra. Anne-Marie 
De Cock, professor maar ook geriater in het veld, zag het gebeuren. 

“Ziekenhuisspecialisten die op non-actief geplaatst werden, hadden de geria-
ters in de wzc’s kunnen helpen.”

“Meer inzetten op kennis en 
training van zorgverleners”

Grens werd amper overgestoken
“De abrupte beslissing om de woonzorgcentra 
te beschermen was in zekere zin logisch, maar 
de quarantaine van de maatschappij was niet 
waterdicht. De zorgverleners bleven in contact 
met de omgeving waar COVID-19 aanwezig 
kon zijn. Zij hadden niet altijd duidelijke richt-
lijnen wat betreft graad van bescherming 
of up-to-date kennis van het gebruik van 
beschermingsmateriaal en ontsmetting. De 
logistieke en trainingsondersteuning is later 
pas aangeboden.”
Volgens De Cock had meer open met de twee-
de lijn gewerkt moeten worden. “De capaciteit 
aan hulp die vrijkwam toen ziekenhuisartsen 
uit internistische en chirurgische disciplines 
op non-actief geplaatst werden en raadplegin-
gen en operatiekwartieren gesloten werden, 
had gecoördineerd ingezet kunnen worden. 
Dit werd toegepast in de ziekenhuizen, maar 
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FRAGILITEIT  “We moeten de weerbaarheid van ouderen beter kunnen meten”, aldus geriater Anne-Marie De Cock.

What now for 
elderly care?
The coronavirus has wreaked 
havoc in Belgian residential care 
homes. The pandemic created 
chaotic conditions and many 
residents died of COVID-19. 
How can we avoid such a trag-
edy in the future? And do care 
homes with dozens of residents 
still have a future? In this piece, 
UAntwerp brings together the 
opinions of experts from various 
backgrounds. 
Wim Haentjens, a graduate 
of Applied Economics and the 
manager of six residential 
care homes, warns against 
a ‘one size fits all’ approach. 
He believes thorough profes-
sionalisation initiatives and 
better hygiene would prevent a 
repetition. Meanwhile, philoso-
phy professor Willem Lemmens 
wonders whether future gener-
ations might prefer to grow old 
differently.
Alumnus Alain Van Buyten is 
the founder of Sense2Me, an in-
novative company (four patents 
and counting) which uses tech-
nology to monitor old people’s 
health. And Prof. Anne-Marie 
De Cock combines her role as 
a geriatrician with scientific 
research into the elderly care 
sector. One missed opportunity 
of the corona crisis, she says, 
is that specialists who were 
furloughed from their hospital 
jobs were not called in to work 
in residential care homes.

  E

de grens naar de wzc's werd slechts beperkt 
overgestoken.”

Wetenschappelijk onderzoek 
In januari 2020, nog voor corona, startten 
De Cock en collega’s met een project om de 
bepaling van fragiliteit bij ouderen via fysie-
ke objectieve meetpunten te evalueren. Het 
ROBUST-onderzoek is een onderzoeksproject 
om de weerbaarheid van ouderen objectief te 
meten en hierdoor een ‘ROBUST-paspoort’ aan 
ouderen mee te kunnen geven. “Meer inzicht 
in de fragiliteitstatus en het onderkennen van 
zogeheten prefragiele toestanden zijn noodza-
kelijk om ze tijdig te counteren. Die kennis is 
belangrijk om een inschatting te maken van de 
haalbaarheid van behandeling bij fysiek zeer 
belastende ziekten, zoals COVID-19.”
De Cock ziet vooral het voorkomen van opna-
me en preventief ingrijpen als belangrijkste 

punt. “Op het moment dat een opname 
toch nodig is, lijkt inzetten op kleinschalige 
leefgroepen een mogelijke oplossing om 
vooral de kwaliteit van zorg, de beleving van 
een woonzorgopname en afschermmoge-
lijkheden te bekomen. Wij stellen dat meer 
inzetten op specifieke kennis en trainings-
niveaus van de zorgverleners nodig is. Er 
zijn reeds enkele wzc's die in die richting 
aan het werken zijn. We hebben allemaal 
veel geleerd uit deze crisis en zullen de 
lessen proberen toe te passen tijdens het 
verdere verloop van de coronacrisis en tij-
dens andere epidemieën. Maar we zullen 
ook een aantal waarden en werkwijzen 
meenemen die permanente implementatie 
in de normale structuur zullen krijgen. Ik 
hoop dat we uit deze crisis ook de kansen 
grijpen om de zorg voor onze ouderen op 
een goede manier te verbeteren.”
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 WWW.TONEELHUIS.BE

BOURLA ANTWERPEN

Geniet van een mooie korting met je Alumni clubkaart!
Reserveer je Alumni plaatsen via 03 224 88 44

SEIZOEN
2020 - 2021

TONEELHUIS
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Afgestudeerd! En nu?
Talent on Track

Diploma op zak, klaar voor de volgende 
stap. Ga je verder studeren, misschien 
wel doctoreren, of meteen aan de slag 
op de arbeidsmarkt? Informeer je op 
ons Talent-on-Trackplatform. 

 www.uantwerpen.be/talent-on-track

Op zoek naar 
een job of stageplaats?

UAntwerpen lanceert een nieuw Career 
Center in samenwerking met Jobteaser. 
Dit platform vervangt de vroegere vaca-
turedatabank. Meld je aan op onze 
Alumni Community en ontdek nieuwe 
jobaanbiedingen of stages van nationale 
en internationale bedrijven en organi-
saties.

 www.uantwerpen.be/alumni-community

Sluit je aan bij een
alumnivereniging

Naast de centrale alumniwerking van 
Alumni Office kan je ook lid worden van 
een van de alumniverenigingen verbon-
den aan een faculteit of opleiding. Deze 
verenigingen hebben een eigen werking 
en organiseren tal van activiteiten. Blijf 
op de hoogte door je communicatie-
voorkeuren aan te duiden in de Alumni 
Community.

 www.uantwerpen.be/alumniverenigingen

Contact

Proclamaties op  
unieke locaties

Een bijzonder jaar vraagt om bijzondere pro-
clamaties. Verscheidene opleidingen zwaaien 
hun recent afgestudeerde studenten in sep-
tember uit in de mooie zalen van deSingel of 
de Stadsschouwburg. De Faculteit Rechten 
viert zelfs in het Vlinderpaleis. Omwille van de 
coronamaatregelen kunnen alleen de kersver-
se alumni de plechtigheid bijwonen. Familie, 
vrienden en andere sympathisanten kunnen 
de proclamaties via een livestream volgen.

 www.uantwerpen.be/proclamaties 

Registreer je in onze Alumni Community

Via onze online Alumni Community kan je eenvoudig je contact- en werkgegevens aanpassen, 
je abonnementen beheren en gebruikmaken van de aanbiedingen voor clubkaarthouders. 
Het up-to-date houden van je contactgegevens is belangrijk, bijvoorbeeld om uitnodigingen 
voor alumniactiviteiten van je opleiding te ontvangen.

 www.uantwerpen.be/alumni-community 

Giftbox UAntwerpen, 
nu met gratis verzending
Op zoek naar een smaakvol cadeau voor 
vrienden of familie? Of zelf een fervent bier-
liefhebber? Check dan zeker de webshop van 
bierbrouwende broers Benny en Erwin Van 
Aerschot, bedenkers van het UAntwerpen-
universiteitsbier Cum Laude. Nu in de aan-
bieding: de Giftbox UAntwerpen, een duo 
Cum Laude (blauw en rood), inclusief glas. 
Dankzij Alumni Office is verzending van een 
UAntwerpen-pakket bovendien helemaal 
gratis, zolang de voorraad strekt.

 www.ingloriousbrewstars.com

Contact www.uantwerpen.be/alumni – alumni@uantwerpen.be – T +32 3 265 58 73

https://www.uantwerpen.be/talent-on-track
https://www.uantwerpen.be/alumni-community
https://www.uantwerpen.be/alumniverenigingen
https://www.uantwerpen.be/proclamaties
https://www.uantwerpen.be/alumni-community
https://www.ingloriousbrewstars.com/
https://www.uantwerpen.be/alumni
https://uantwerpen.be/
tel:+32 3 265 58 73
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Het kantoor 
wordt een ont-
moetingsplek”

“

Corona zet werkgevers en werknemers voor flinke uitdagingen, 
zeker ook op HR-vlak. Prof. Ans De Vos en alumnus Abdel 
Bouddount, aan de slag op de HR-afdeling van Mediahuis, 
lichten er een aantal toe. “De war for talent is nog altijd aan 
de gang, ondanks de hogere werkloosheidscijfers.”

TEKST BENEDICTE VAN PAESCHEN  FOTO’S JESSE WILLEMS

C orona heeft flink ingehakt 
op ons werk en op hoe we 
werken. Veel ondernemin-
gen hebben het moeilijk, 

werknemers zijn hun baan kwijt, anderen 
vrezen voor hun job of zijn technisch werkloos. 
En wie een kantoorjob heeft, moet telewer-
ken. Videovergaderingen zijn heel gewoon, we 
skypen en zoomen alsof we nooit iets anders 
hebben gedaan.

“Veel werkgevers stelden vast dat hun mede-
werkers in staat zijn om zich heel snel aan te 
passen en dat ze veel meer in zich hebben 
dan ze dachten”, zegt Ans De Vos, docen-
te bij de Faculteit Bedrijfswetenschappen 
en Economie en de Antwerp Management 
School. “Dat is het positieve aan deze dras-
tische ommezwaai: werkgevers moeten plots 
heel flexibel zijn. Plots moeten ze massaal 

afstappen van het idee dat werk iets is waar 
je ‘naartoe moet gaan’, en moeten ze toela-
ten dat werknemers zelf hun werk kunnen 
organiseren.”

Digitale koffiemomenten
Ook bij Mediahuis, waar onder andere de 
kranten De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet 
van Antwerpen en Het Belang van Limburg 
worden gemaakt, werd bij de start van de 
lockdown zo goed als iedereen naar huis 
gestuurd. “Op enkele redacteurs na werkte 
iedereen van thuis”, vertelt Abdel Bouddount 
van de HR-afdeling van Mediahuis en alumnus 
sociaal-economische wetenschappen. “Dat 
ging vlot, maar thuiswerken doet de meer-
derheid bij ons dan ook al langer. In de cao is 
opgenomen dat iedereen tot twee dagen van 
thuis kan werken, iedereen heeft dan ook een 
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UITDAGING  “Thuiswerkende werknemers moeten voor zichzelf uitmaken hoe ze het productiefst zijn”, vertelt Ans De Vos.
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laptop en een veilige VPN-internetverbinding. 
Ook nu werkt zo'n 80 procent van thuis uit.”
Maar toch zijn niet alle Mediahuismedewerkers 
zo gelukkig in hun thuiskantoor, stelt de 
HR-afdeling vast. “We houden geregeld een 
enquête”, zegt Abdel. “Daaruit blijkt dat we 
twee groepen thuiswerkers hebben: de meer-
derheid vindt het telewerken wel oké, een 
minderheid loopt de muren op. Onze digitale 
koffiemomenten met de collega’s konden niet 
op tegen de échte sociale contacten.”

Brainstormen is moeilijk
Toch zal het telewerken blijven, denkt Abdel. 

“Ook in post-coronatijden. De grote uitda-
ging zal zijn om een goede verhouding te 
vinden tussen thuiswerken en werken op 
kantoor. Een verhouding waarbij iedereen 
zich goed voelt. Werken op kantoor zal nog 
kunnen, maar na reservatie. Want er zullen 
niet genoeg werkplekken zijn voor iedereen. 
Kantoorgebouwen zullen evolueren naar ont-

moetingsplekken.”
Toch heeft dat werken op 
afstand ook nadelen, beseft 
hij. “We merken dat sommi-
ge leidinggevenden het moei-
lijk hebben om mensen aan 
te sturen vanop afstand. Voor 
strategievergaderingen, brain-
stormmomenten… zouden ze het liefst hebben 
dat iedereen naar kantoor komt. Maar dat 
kan niet. Sommige medewerkers zijn bang 
voor besmetting; je kan hen nu niets opleg-
gen. Daar moeten leidinggevenden rekening 
mee houden, en ze mogen geen onderscheid 
maken tussen wie wel naar kantoor komt 
voor de vergadering en wie niet.”
Werken op afstand gaat vaak ook ten koste 
van de creativiteit, stelt Abdel vast. “Als je op 
de back office werkt, is telewerken meest-
al geen probleem. Dan weet je wat er van 
je verwacht wordt. Maar in een creatieve 
omgeving zoals een krantenredactie, waar 

collega’s moeten kunnen overleggen, ideeën 
aftoetsen en brainstormen, is dat moeilijker.”

Kokende aardappelen
Thuiswerken, zonder chef of collega's in de 
buurt, is per definitie individualistisch. Je 
bent helemaal op jezelf aangewezen. Het 
werk moet gebeuren, maar jij bepaalt hóé. 
’s Morgens voor dag en dauw, ’s avonds als 
de kinderen in bed liggen, in je pyjama of 
netjes aangekleed. Aan de keukentafel ter-
wijl de aardappelen koken, of rustig in een 
apart bureautje.

“Daarin zit nog een flinke uitdaging”, weet Ans 
De Vos. “Werknemers moeten voor zichzelf 
uitmaken hoe ze het productiefst zijn. Hoe ze 
zich kunnen organiseren om goed te kunnen 
werken, hoe ze zich een werkdiscipline kun-
nen opleggen. Dat vraagt veel zelfkennis, en 
niet iedereen heeft die. Werkgevers moeten 
daar oog voor hebben, en een kader creëren 
waarin werknemers die moeite hebben met 
thuiswerk, gehoord worden. En natuurlijk 
moet er ook een norm voor de organisatie 
zelf worden bepaald, anders werkt het niet.” 

Het hoger doel
Bij Mediahuis is er zo'n kader, zegt Abdel. 

“We zijn een grote organisatie, maar met een 
familiale sfeer. We houden regelmatig een-
op-een- en coachinggesprekken om te peilen 
naar het welzijn van onze medewerkers. En 
om ervoor te zorgen dat ze hun werk beter 
kunnen regelen, hebben we glijdende werk-
uren. Maar die zijn beperkt in de wetgeving. 
Sommige werknemers zouden misschien 
het liefst ’s nachts werken, omdat ze dan het 
productiefst zijn. Maar dat kan dus niet (lacht).”
Nu veel werknemers thuiswerken, moet een 
organisatie erover waken dat het ‘hoger doel’ 

Veel mensen willen een job 
die zin geeft, die een onmid-
dellijke impact heeft.

“Telework is here to stay, even after corona”
The coronavirus has had a major impact on our work, as well as on how we work. Many 
companies are struggling, people have lost their jobs, others are facing uncertainty or have 
become ‘technically unemployed’. Those who have office jobs are working from home. Corona 
is posing considerable challenges to employers, staff and HR. Ans De Vos, a professor in the 
Faculty of Business and Economics and at Antwerp Management School, and alumnus Abdel 
Bouddount from Mediahuis’s HR department, take us through some of them.

“Telework is here to stay”, says Bouddount. “Even after corona. The big challenge will be to 
find a good balance between working from home and working at the office. A balance that 
everyone’s happy with. It’s still possible to work at the office, but you have to book your spot. 
Office buildings are evolving into meeting places.”
When you’re working from home, you’re on your own. The work has to be done, but it’s up to 
you to decide how. “Staff have to decide for themselves how they are most productive”, says 
De Vos. “That takes a lot of self-knowledge, and not everyone has it. Organisations will need 
to create frameworks in which staff who struggle to work from home can be heard. Of course, 
it’s best if they can set rules for the entire organisation, otherwise it won’t work. Companies 
should also make sure that staff working from home stay in touch with the higher purpose of 
their jobs, so that they stay motivated.”
De Vos believes that Belgium’s system of ‘technical unemployment’ is good for giving 
companies breathing space. “But it’s also a missed opportunity. Why not offer technically 
unemployed people training? After all, they might lose their jobs soon.” Still, the coronavirus 
is having some positive effects too. “There is more interest in education and training in the 
care sector these days”, says De Vos. “People want jobs that have a direct impact.”

E

Ans De Vos
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voor de werknemers duidelijk blijft, zegt Ans 
De Vos. “Medewerkers moeten het gevoel 
hebben dat hun werk ertoe doet, dat ze samen 
met hun collega's werken voor een duidelijk 
doel. Dat motiveert hen, en is goed voor hun 
persoonlijk welbevinden. Thuis in je eentje 
achter je laptop raak je dat hoger doel mak-
kelijker kwijt dan wanneer je elke ochtend 
door de grote poort van de organisatie naar 
binnen wandelt.” 

“Of wanneer je elk jaar een grote teambuil-
dingactiviteit organiseert”, vult Abdel aan. 

“Die zit er voorlopig ook niet in.”

De kelder opruimen
Door de coronacrisis zitten ook een heleboel 
werknemers technisch werkloos thuis. “De 
tijdelijke werkloosheid geeft de bedrijven 
ademruimte”, zegt Ans De Vos. “Dat is goed. 
Maar het is ook maar een kortetermijnop-
lossing. Een deel van deze tijdelijk werklozen 
zal niet meer aan de slag kunnen in hun ver-
trouwde functie en moet misschien op zoek 
naar ander werk. Laat hen een  opleiding 

volgen, in plaats van dat ze thuis hun kelder 
opruimen of hun huis verbouwen. Zo blijven 
ze betrokken bij hun werk, en blijven ze inzet-
baar. Dat werkgevers hier niet op inzetten, is 
een gemiste kans.”

“De war for talent is nog altijd aan de gang”, 
weet Abdel. “Een heleboel functies raken niet 
ingevuld, ondanks de hogere werkloosheid 
door corona. Mensen moeten zich herscho-
len, zodat ze voldoen aan de vraag op de 
arbeidsmarkt.”

Ook iets positiefs
Maar corona brengt ook hoop, zo lijkt het 
wel. Voor het komende schooljaar schre-
ven zich een pak meer studenten in voor 
opleidingen in de zorgsector. “Er zijn ook 
meer kandidaten voor het onderwijs”, zegt 
Ans De Vos. “Veel mensen willen een job 
die zin geeft, die een onmiddellijke impact 
heeft. De coronacrisis bracht deze beroepen 
onder de aandacht. Zo brengt ze toch ook 
nog iets positiefs teweeg.”

Ans De Vos 
• Hoogleraar Antwerp 

Management School.
• Licentiaat in de psycholo-

gie (KULeuven), Human 
Resource Management 
(UAntwerpen, nu Antwerp 
Management School).

• Doctoreerde in 2002 aan 
UGent, met een onderzoek 
naar het ‘psychologisch’ 
contract van nieuwe werk-
nemers.

• Schreef het boek 
Loopbanen in Beweging.

• Houdster van de SD Worx 
leerstoel Next generation 
work: Creating Sustainable 
Careers.

Abdel 
Bouddount 
• Master in de sociaal-

economische wetenschap-
pen 2010.

• Werkte als consultant en 
recruiter bij onder meer 
Robert Half.

• Sinds 2019 aan de slag als 
HR Business Partner bij 
Mediahuis nv.

WAR FOR TALENT  “Mensen moeten zich herscholen, zodat ze voldoen aan de vraag op de arbeidsmarkt”, stelt Abdel.
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Volgspot
Alumnus Stef Borgers (rechten, 2019) is 
geselecteerd als laureaat voor een van de 
zes Europese Stages Bernheim. Gedurende 
tien maanden, van september 2020 tot juni 
2021, zal hij een stage volgen bij de Federale 
Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en de 
Permanente Vertegenwoordiging van België 
bij de Europese Unie. 

Steffi Matthyssen (Faculteit Geneeskunde 
en Gezondheidswetenschappen) werd geno-
mineerd voor een Young Researcher Award 
van LUSH. Deze award wordt tweejaarlijks 
uitgereikt aan jonge onderzoekers die een 
verschil kunnen maken in de hoeveelheid 
dierproeven die wereldwijd worden uitgevoerd. 
De bekendmaking van de winnaars volgt later.   

Alumnus Paul Hermans (bio-ingenieurswe-
tenschappen, 1998) is de nieuwe directeur van 
Literatuur Vlaanderen, het vroegere Vlaams 
Fonds voor de Letteren. Voorheen was hij 
marketingmanager bij Oxypoint, een medi-
sche spin-off van de Universiteit Antwerpen. 

Alumnus Nils Van Dam (handelsingenieur, 
1985) wordt de nieuwe CEO van Milcobel, de 
grootste zuivelcoöperatie van België.  

Alumnus Marc Swerts (Germaanse filologie, 
1988) schreef het boek Dekker: een campus-
roman, een satire die handelt over een hoog-
leraar (Dekker) die werkt aan de (fictieve) 
Brabantse Universiteit (BrU).  

Alumna Hilde Teirlinck (toegepaste eco-
nomische wetenschappen, 1988) is sinds 
1 september financieel directeur van de 
gemeente Schilde. Ze deed ervaring op als 
financieel directeur in onder meer het Sint-
Vincentiusziekenhuis Antwerpen en het AZ 
Rivierenland.

Liefst vijf van de zestien finalisten van de 
Vlaamse PhD Cup 2020 zijn onderzoekers van 
UAntwerpen: Ilke De Boeck, Bert Van den 
Bogerd, Tom De Schepper, Marwa Kavelaars 
en Marjolein Van Ginneken. 

Alumnus Philip Alliet (toegepaste econo-
mische wetenschappen, 1990), CEO van Aon 
België en Luxemburg, is verkozen tot voorzit-
ter van de American Chamber of Commerce 
in Belgium (AmCham Belgium) voor één 
jaar, met mogelijkheid tot verlenging. Hij 
is de eerste niet-Amerikaan die deze posi-
tie bekleedt in het 70-jarig bestaan van de 
Amerikaanse Kamer van Koophandel in België 
en Luxemburg. 

  
Op 1 september werd Ellen Van Elsen (toe-
gepaste economische wetenschappen, 2008) 
de nieuwe CFO van Studio 100 Group. Ze 
werkte sinds 2014 bij de onderneming als 
group controller. 

Alumnus Kris Sterkens (toegepaste econo-
mische wetenschappen, 1985) is de nieuwe 
CEO van Janssen Pharmaceutica.  

In augustus ver-
scheen De witte 
weduwe, de tweede 
misdaadroman van 
Mike Kestemont 
( D e p a r t e m e n t 
Letterkunde), over 
een meesterdief die 
het script voor de per-
fecte kunstroof lekt. 

Decaan Koen Augustyns (Faculteit 
Farmaceutische,  Biomedische en 
Diergeneeskundige Wetenschappen) is 
benoemd tot honorary fellow van de European 
Federation for Medicinal Chemistry (EFMC), 
voor zijn bijdrage aan het vormen en voe-
den van de missie en visie gedurende 
het 50-jarige bestaan van de organisatie. 

Alumna Dominique Du Tré (aanvullende stu-
die business administration, 1992), directeur 
Dienstverlening bij Agoria, is benoemd tot 
voorzitter van het Bureau voor Normalisatie 
(NBN), de Belgische nationale instantie die 
verantwoordelijk is voor de realisatie en publi-
catie van normen en regelgeving in België. 

Wijlen em. prof. Etienne Vansant (Departement 
Chemie) werd in 1997 genomineerd voor de 
Nobelprijs Scheikunde. Bescheiden als hij 
was, vertelde hij bijna niemand over die nomi-
natie. Pas na zijn overlijden maakten zijn 
kinderen het nieuws bekend via de rouwbrief. 

Johan Verbraecken (Faculteit Geneeskunde 
en Gezondheidswetenschappen) publiceer-
de het leerboek Sleep & sleep disorders: a 
practical handbook, een praktische gids bij 
de diagnose en behandeling van slaapstoor-
nissen in de dagelijkse praktijk. 

Alumnus John Baekelmans (computerweten-
schappen, 1990) is benoemd tot nieuwe CEO 
van het Antwerpse technologiebedrijf Rombit. 
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Studente Chloë De Cock (toegepaste eco-
nomische wetenschappen) won dit jaar de 
Zonta Jane M. Klausman Award, uitgereikt 
door Zonta Club Waasland, als stimulans voor 
haar studie en een carrière in bedrijfsbeheer.  

Alumnus Tomas Baum (kandidatuur wijs-
begeerte, 1994) is de nieuwe directeur van 
Kazerne Dossin.

Alumnus Ben Segers (rechten, 2005) volgde 
Yasmine Kherbache op als federaal volksver-
tegenwoordiger (sp.a). 

D i r k  G e l d o f 
(Faculteit Ontwerp-
wetenschappen) 
publiceerde het 
boek Als risico’s 
viraal gaan. Welke 
wereld na corona?, 
over hoe het virus 
onze samenleving 
verandert.

Alumna Caroline Deiteren (rechten, 2005) 
is aangeduid als kabinetschef van Open Vld-
voorzitter Egbert Lachaert. Deiteren was tot 
dusver actief bij UNIZO als coördinator sociale 
zaken. Daarvoor was ze onder meer advocaat 
arbeidsrecht bij Allen & Overy. 

Alumnus Mohammad Hakim Nawabi (rech-
ten, 2010) zetelt in de Antwerpse gemeente-
raad als opvolger van Freya Piryns (Groen).

Didier Verhoeven, alumnus (geneeskun-
de, 1983; doctoraat medische wetenschap-
pen, 1992) en gastprofessor aan de Faculteit 
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, 
publiceerde het boek Breast Cancer: Global 
Quality Care, uitgegeven door Oxford University 
Press.

Sara Bals (Departement Fysica) ontving de 
prestigieuze Physical/Materials Sciences and 
Optics award van de European Microscopy 
Society, en is daarmee de eerste Belgische 
laureaat sinds de oprichting in 2004. 

Alumna Ine Van de Ven (politieke en socia-
le wetenschappen, 1995) is aangesteld als 
waarnemend directeur van SAM, steunpunt 
Mens en Samenleving. 

Professor Christine Van Broeckhoven (VIB-UAntwerpen Centrum voor Moleculaire Neurologie) 
werd bekroond met de prestigieuze Khalid Iqbal Lifetime Achievement Award. De prijs 
wordt uitgereikt aan onderzoekers die een levenslange inzet in de strijd tegen de ziekte van 
Alzheimer en andere vormen van dementie tonen, met een blijvende impact op het veld. Van 
Broeckhoven nam de award in ontvangst op 27 juli tijdens de virtuele Alzheimer's Association 
International Conference 2020.

Opvallend

openvld.be

https://openvld.be/
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Was u erbij?
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Vincent Callot
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Tot binnenkort

Erika Vlieghe verzorgt de eerste Spectrumlezing komend 
najaar: Van ebola tot corona. Hoe houden we infectieziekten 
wereldwijd onder controle?
Info: www.uantwerpen.be/spectrum

In het eerste wetenschapscafé Wetenschap Centraal 
belicht Beno Schraepen (AP Hogeschool) het thema 
‘Inclusie… recht of plicht’? 
Info: www.uantwerpen.be/wetenschapcentraal

De Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen 
opent online het academisch jaar 2020-2021.
Info: www.auha.be

‘Big data en fake news’ is het thema van de nieuwe 
jaargang Studium Generale. Gertrudis Van de Vijver 
(UGent) geeft de openingslezing, over waarheid, vals-
heid en zekerheid in tijden van big data. 
Info: www.uantwerpen.be/studiumgenerale 

Alechia trekt met haar alumni naar de Ardennen voor 
een gastronomisch weekend in een charmehotel 
met zwembad.
Info: www.alechia.be

Jongeren tussen 18 en 35 jaar zijn welkom op de 
Masterclass voor Duurzame Ontwikkeling, met 
centrale thema’s ‘voedselproductie’ en ‘klimaat-
polarisatie’.
Info: www.uantwerpen.be/usos-duurzame-ontwikkeling  

Tijdens de herfstvakantie verwelkomen we laatste-
jaarsleerlingen uit het secundair onderwijs op onze 
openlesdagen, voor een uitgebreid aanbod van proef-
lessen, meelooplessen en infosessies. 
Info: www.uantwerpen.be/openlesdagen

De Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie 
nodigt al haar alumni, professionals en andere geïn-
teresseerden uit op het event ‘Why Sustainability is 
inevitable’.
Info: www.uantwerpen.be/fbe-sustainability 

Ontdek op de tiende Dag van de Wetenschap digitaal, 
vanuit je huiskamer, wat wetenschap en technologie in 
ons dagelijks leven betekenen.
Info: www.dagvandewetenschap.be

Alle activiteiten hieronder vermeld vinden plaats onder  
voorbehoud van geldende coronamaatregelen, al dan niet online.
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Geneesmiddelen 
worden veiliger

2001

2010

2014

2020

202?

Cardiovasculaire bijwerkingen voorkomen is een grote uit-
daging bij het ontwikkelen van geneesmiddelen. Met het 
INSPIRE-project willen wetenschappers van UAntwerpen 
deze met innovatieve methodes vroegtijdig detecteren.

TEKST PETER DE MEYER

Het ontwikkelen van nieuwe 
geneesmiddelen is een 
complex proces. Het ver-
mijden van bijwerkingen is 

cruciaal vooraleer een middel op de markt kan 
komen. In het verleden hebben ‘onschuldige’ 
geneesmiddelen tegen hooikoorts bijvoorbeeld 
geleid tot fatale hartritmestoornissen bij pati-
enten. Die problemen lagen aan de basis van 
de ontwikkeling van veiligheidsfarmacologie. 
Een meer recente uitdaging vormt het verhoogd 
risico op cardiovasculaire ziekten na kanker-
behandelingen.

“Vandaag beschikken we over een scree-
ningsstrategie om een waaier aan 
ongewenste cardiovasculaire effec-
ten vroegtijdig op te sporen”, vertelt prof. 
Pieter-Jan Guns (Faculteit Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen). “Maar er is 
ruimte voor verdere verfijning. Daarom lance-
ren we met steun van de Europese Commissie 
het INSPIRE-project, een Europees trainings-
netwerk voor beginnende onderzoekers en 
met actieve bijdrage van industriële partners.”
Het project moet de cardiovasculaire veilig-
heid verbeteren, onder meer door de intro-
ductie van technologische innovaties. INSPIRE 
zal er ook toe leiden dat er bij het ontwikkelen 

1990 De farmaceutische 
industrie en de regule-
rende instanties (FDA, 
EMA) zien dat bepaalde 
geneesmiddelen het ri-
sico op potentieel fatale 
hartritmestoornissen 
verhogen.

INSPIRE  zal de cardiovasculaire veiligheid van 
nieuwe geneesmiddelen verbeteren.

Het CiPA-consortium 
(Comprehensive In vitro 
Arrythmia) valideert 
computermodellen 
en in vitro testen 
om cardiovasculaire 
bijwerkingen vroegtijdig 
te detecteren.

Het INSPIRE-project 
wordt gelanceerd. 

Veiligheidsfarmacologie 
ontstaat als een aparte 
discipline binnen 
geneesmiddelenontwik-
keling.

Verhoogde aandacht 
voor ongewenste cardio-
vasculaire effecten van 
antikankergeneesmid-
delen.

De wetenschap zal meer 
inzicht hebben in de me-
chanismen van cardio-
vasculaire toxiciteit.

van geneesmiddelen minder dierproeven 
zullen moeten gebeuren.

 www.inspire-safety-pharmacology.eu 

With the European INSPIRE project, 
UAntwerp researchers are aiming to 
take safety pharmacology to the next level. 
The outcomes of INSPIRE are expected to 
include better insights into cardiovascular 
side effects and early detection using inno-
vative research methods.

E

https://www.inspire-safety-pharmacology.eu/
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› Schrijf je nu in en start begin oktober

› Korting voor alumni
 

Taalcursussen 
Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, 
Italiaans, Japans, Koreaans, Noors, Portugees, 
Russisch, Spaans, Zweeds en Nederlands 
voor anderstaligen

•  Actief en communicatief taalonderwijs
•  Op campus en/of via begeleid afstandsleren
•  Effi ciënte en gevarieerde werkvormen
•  Enthousiaste taaldocenten
•  Veel leren op korte tijd

En vooral: leerplezier!

Academisch Engels
•  Modules: writing papers, giving presentations 
 en teaching in English

•  Inhoud: do’s-and-don’ts, taalondersteuning,  
 en individuele coaching

•  Doelpubliek: studenten, doctorandi, 
 onderzoekers en docenten

•  Methode: contact- en afstandsonderwijs

https://www.linguapolis.be/
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