Christophe is pas op latere leeftijd begonnen aan zijn studies Informatica. Op zijn 18de dacht hij dat de wereld
aan zijn voeten lag, maar daar dacht de wereld anders over.
Middenjury
De eerste vier jaar op de middelbare school verliepen vlekkeloos, maar in het vijfde middelbaar ging het opeens
bergaf. “Ik heb altijd ASO Economie-Wiskunde gedaan. Maar het 5de jaar heb ik moeten dubbelen en toen was ik
het studeren beu. Ik heb dan een jaar gewerkt en daarna heb ik wel mijn examens afgelegd voor de middenjury.”
Toen hij zijn middelbare school diploma op zak had, was de zin om verder te studeren heel ver te zoeken. Gelukkig
had hij al wat ervaring in de horeca. “Ik heb na de middelbare school 10 jaar in de horeca gewerkt. Ik had toen al wat
ervaring in die branche door mijn studentenjobs en ik dacht echt dat de wereld aan mijn voeten lag. Ik zou het wel
maken zonder al teveel problemen.”

Ik zou het wel maken zonder al teveel problemen.

Hij kon gestaag opklimmen van kelner tot zaalbegeleider tot team-verantwoordelijke maar na verloop van tijd had
hij toch door dat hij telkens opnieuw tegen een muur botste als hij verder wou. Voor de hogere jobs was er altijd een
diploma vereist en dat had hij niet. Hij had ondertussen wel een cursus Sommelier gevolgd waardoor hij bij de
Makro aan de slag kon als afdelingsmanager van de drankafdeling. “Dat heb ik anderhalf jaar gedaan bij de Makro
en nog eens anderhalf jaar bij Colruyt, maar dat viel me echt tegen en dan heb ik beslist om toch nog verder te
studeren. Ik ben dan beginnen nadenken over wat ik wou studeren en ik dacht eerst aan KMO management, maar
in die branche ben je nog steeds niet zeker van een vaste job en toen kwam ik er opeens op om informatica te gaan
studeren.”
Passie voor informatica
Zijn interesse was er van jongs af aan. In 1986 hadden ze bij de familie Soens al een computer en de zesjarige
Christophe kon het niet laten om ermee te prutsen. Toen was dat nog met diskettes en uren wachten totdat je een
internetverbinding had, maar dat kon de pret niet drukken. Deze passie herontdekte hij op latere leeftijd.
“Ik ben pas informatica beginnen te studeren in het midden van het academiejaar. Ik snapte dan ook 80% van de
leerstof niet omdat die opbouwde op leerstof van het eerste semester. Ik had dat jaar negen herexamens, waarvan
ik er zes heb afgelegd. Op die zes examens was ik wel geslaagd en daarna gingen de jaren wel wat vlotter. De
opleiding duurt normaal zes semesters oftewel drie jaar en ik heb er zeven semesters over gedaan.”

Toen was dat nog met diskettes en uren wachten totdat je internetverbinding had maar dat kon de
pret niet drukken.

Tijdens zijn jaren op de hogeschool zag hij toch wat voor voordeel het was dat hij een ASO-opleiding had gevolgd.
“Er waren gasten die uit een TSO opleiding kwamen en ik schrok ervan hoeveel gebrekkige kennis die eigenlijk
hadden qua taal en communicatie. Je merkte echt op dat er te weinig profielen waren zoals dat van mij. Dat je
eigenlijk genoeg algemene kennis hebt, maar ook een technische scholing. Ze moeten jongeren al vanaf het
middelbaar eigenlijk leren programmeren en niet dat één uurtje informatica waar ze gewoon een Excel-bestand
leren openen and that’s it. De richtingen moeten diverser zijn en meer inspelen op de noden van de markt en ook de
leerlingen.”
Jongeren moeten meer hun eigen pad bewandelen en minder luisteren naar wat iedereen zegt. “Volg je hart. Laat je
niet leiden door anderen, maar doe wat je zelf graag doet en blijf rationeel. Ik heb geen spijt van het traject dat ik
doorlopen heb, het waren allemaal mijn keuzes en het heeft me gebracht tot waar ik nu ben, maar ik was toch graag
vroeger begonnen aan mijn studie.”

Ismaël Ben-Al-Lal is het ideaalbeeld van een jonge, Vlaamse ondernemer die het gemaakt heeft in zijn
branche. Hij is de CEO van een vooruitstrevend bedrijf in zonne-energie en is goed op weg om de wereld te
veroveren op een groene manier.
Schooljaren
Tijdens zijn jaren op de middelbare school vond hij al snel zijn passie: wetenschappen. Spijtig genoeg bestond die
richting toen nog niet en werd hij verplicht iets anders te kiezen: “Ik wou veel liever iets doen met wetenschappen
maar ik heb destijds voor economie-wiskunde gekozen.”

Het resultaat was dat ik 11 herexamens had.

Deze schade haalde hij later in toen hij besloot in de voetstappen van zijn twee oudere broers te treden. Hij koos net
als hen voor de studierichting Industrieel Ingenieur. Hij genoot echter volop van het studentenleven – en de
bijhorende vrijheid – met slechte punten tot gevolg. “Ik ben niet echt naar de lessen geweest en het resultaat
daarvan was dat ik 11 herexamens had. Omdat ik het echt niet zag zitten om mijn jaar te dubbelen, heb ik alles op
alles gezet en slaagde ik in tweede zit toch nog voor al die examens.”
Race jaren
Niet op de schoolbanken, maar wel tijdens zijn deelname aan het Solar Team leerde Ismaël het meeste bij. Het
Solar Team is een team dat gaat racen in de Australische Outback. Het team moet daar 3024 km afleggen in een
race-auto die aangedreven wordt door zonne-energie. Ismaël is -terecht- ongelooflijk trots wanneer hij over het
team spreekt. “Het jaar dat ik meedeed is ons team tweede geworden van de 42 deelnemende teams. We zijn
geëindigd met 1 uur verschil van het winnende team. Meer nog, we hadden misschien zelfs kunnen winnen als we
op de tweede dag geen mechanisch defect hadden gehad waardoor we drie uur hebben verloren.”

Het jaar dat ik meedeed is ons team tweede geworden van de 42 deelnemende teams.

Toch was dit avontuur niet voldoende voor Ismaël. Samen met een aantal andere teamgenoten startte hij een VZW
op, om deel te nemen aan een andere race: de Formula Zero. Deze wedstrijd was nog groter. Het team moest vier
races rijden over heel de wereld met een gocart die aangedreven werd door elektriciteit. Deze elektriciteit werd
vervaardigd uit waterstof. “Andere universiteiten waren op dat moment al anderhalf jaar bezig met de omzetting
van waterstof naar elektriciteit. Omdat zes maanden later onze eerste wedstrijd plaatvond, hebben we ons meteen
achter deze ontwikkeling gezet met een groepje oude teamleden van Solar. Uiteindelijk zijn we daar
wereldkampioen mee geworden.”

Uiteindelijk zijn wij wereldkampioen geworden.

Businessjaren
Tijdens deze races heeft hij zijn businesspartner Pieter Van Geel leren kennen. Samen met Pieter heeft Ismaël
Futech en later Ilumen opgericht. Beide bedrijven zijn gericht op hernieuwbare energie. “Er bestaan veel soorten
hernieuwbare energie, maar ik geloof er heilig in dat de zon op dit moment de enige rendabele is. Zelfs in België,
met ons grijs weer.” De bedoeling van Futech is dat ze tegen 2020 mensen volledig zelfvoorzienend hebben
gemaakt.
“De grootste uitdaging die ik in mijn leven heb genomen was Futech oprichten. Ik was 23 jaar en ik woonde nog bij
mijn ouders. Ik had geen verplichtingen of niets dus dat was echt het moment om iets op te starten en uiteindelijk
heeft het ook geloond. “

Je moet gewoon de spong durven wagen.

Zelf heeft hij nog één laatste boodschap voor alle toekomstige jonge ondernemers: “Ik heb al veel gereisd en met
veel mensen gesproken en bijna iedereen die ik tegenkwam had een goed idee. Maar bijna niemand durfde het uit
te voeren. Je moet echt gewoon de sprong durven wagen.”

Als je geïnteresseerd bent in STEM, doe het dan gewoon. Het zijn hele interessante opleidingen, je
zal er zeker geen spijt van krijgen!

Rachelle DuBois is met een Canadese vader en Nederlandse moeder opgegroeid in een heel internationale
omgeving. In het algemeen kreeg Rachelle altijd positieve reacties over haar gezinssamenstelling, al bracht dit
soms ook moeilijkheden met zich mee.

In de basisschool werd er wel eens gelachen met het feit dat mijn moeder uit Nederland komt. Ook
dachten sommige medeleerlingen dat ik dom was omdat ik het alfabet enkel in het Engels kon.

Na de basisschool besloot Rachelle Latijn-Moderne talen te studeren. Ze vond dit een heel fijne richting, tot ze op
een infoavond ontdekte dat er ook een richting Humane-Wetenschappen bestond. In de volgende vier jaar lag de
nadruk meer op zelf nadenken en je opinie trachten te structureren, maar op zich viel de overgang best mee. Na de
middelbare school, volgde een onverwachte wending in Rachelle haar schoolcarrière:

Ik had veel vrienden die informatica gestudeerd hadden in het middelbaar. Soms spraken we
af terwijl ze nog iets moesten doen aan hun website of iets anders. Wanneer ik dat zag, vond ik het
zo cool dat die ‘gekleurde woordjes’ plots een website werden. Ik dacht: ‘dat wil ik ook kunnen!

Oorspronkelijk wilde Rachelle Toegepaste Taalkunde studeren omdat ze toch ‘niets kende’ van informatica. Maar,
toen ze naar een infodag ging, was ze helemaal verkocht. Op het nippertje besloot ze zich in te schrijven voor
Toegepaste Informatica.

“Ik verwachte dat alles webdesign ging zijn, omdat dat het enige was dat ik kende. Maar toen ik
ontdekte dat we ook leerden hoe een computer in elkaar zit en dat programmeren veel meer is dan
enkel websites maken, vond ik webdesign zelfs één van de minst interessante delen. De
opleiding voldeed niet enkel aan mijn verwachtingen, ze bood veel meer dan ik verwachte.

Over de meeste zaken wist Rachelle op voorhand niets, maar uiteindelijk vond ze alles heel leuk om te doen. Ze is er
van overtuigd dat dit een richting is die iedereen zou kunnen, al lachend vertelt ze dat er immers niemand bestaat

die minder over IT kende dan zijzelf. Het eerste jaar was dan ook best zwaar voor Rachelle omdat ze heel veel
basiskennis ontbrak. Gelukkig begonnen ze bij ieder vak vanaf nul. En ook de algemene vooroordelen spookten
door Rachelle haar hoofd:

Ik was in het middelbaar wel een redelijk‘nerdje achter mijn computer’. Ik dacht dan ook dat
iedereen in informatica zo zou zijn. Maar toen ik aankwam in de les, zag ik dat iedereen heel sociaal
en vriendelijk was. Dat had ik niet verwacht!

Het eerste wat het opleidingshoofd zei, was dat informatica geen richting is waarin je leert alleen achter je
computer te zitten. Er ligt ook een grote focus op communicatie. In bedrijven gebeurt het nog te vaak dat de ITafdeling niet goed kan communiceren met de rest van het bedrijf, omdat ze in hun IT-taal spreken die niemand
begrijpt. Doorheen de opleiding staan er daarom veel punten op interpersoonlijke vaardigheden.
Dat ook Rachelle is opgegroeid van een grijze muis tot een sociaal en ondernemend persoon, wordt duidelijk in de
vele activiteiten die ze tijdens haar hogere studies op zich heeft genomen. Eerst zetelde ze in de studentenraad, wat
ze nog steeds doet, en vorig jaar was ze zelfs voorzitter.

In het begin kon ik nachten niet slapen wanneer ik wist dat ik in een kamer zou terecht komen met
allemaal mensen die ik niet zou kennen. Ik heb vaak ‘ik durf niet’ gezegd, maar het toch
gedaan. Ik besefte dat wat ik deed, wat ik wilde zeggen, een verschil zou maken. Dit heeft me de
kracht gegeven om door te zetten.

Rachelle beseft verder dat het voor meisjes vaak een grote stap is om een STEM-richting te volgen, vaak omdat ze
denken dat ze dit niet zullen kunnen. Ook zijzelf krijgt vaak rare blikken wanneer ze vertelt dat ze is afgestudeerd in
Toegepaste Informatica.

Tijdens de opleiding waren de meisjes vaak de personen met de beste resultaten. Er werd dus ook
nooit op ons neergekeken of iets in die aard. Opmerkingen komen meestal van buiten af, ik probeer
ze weg te lachen maar ondertussen ook bewustwording te creëren dat het niet oké is om aan mijn
IT-capaciteiten te twijfelen omdat ik een vrouw ben.

Meestal bedoelen mensen er eigenlijk niets verkeerd mee, het is gewoon een vooroordeel dat leeft. Dit vooroordeel
verdwijnt vanzelf wanneer Rachelle kan ‘bewijzen’ dat ze weet waarover ze het heeft. Ze vindt het jammer dat dit
nog steeds gebeurt, maar wanneer meer en meer meisjes een STEM-richting volgen, zullen deze vooroordelen
vanzelf verdwijnen.

Ik word altijd boos wanneer ik meisjes hoor vertellen dat ze eigenlijk informatica wilde gaan
studeren, maar dit niet doen omdat ‘enkel mannen dit doen’ of omdat ze ‘dit niet zouden kunnen’.
Dat is helemaal niet waar natuurlijk. Er is geen enkele reden om als vrouw een STEM-opleiding te
mijden, voor niemand trouwens. Er is geen enkele reden om afgeschrikt te zijn.

Er zijn veel momenten in mijn leven geweest dat ik hard heb moeten werken, maar als ik er nu aan
terugdenk, haal ik er enkel maar voldoening uit.

Hasan Orhan stond al sinds hij een kleine jongen was te popelen om naar school te gaan, om te studeren. Dit was
moeilijk in zijn thuisland wegens financiële beperkingen. Toen Hasan vijf jaar was, maakte hij in Civril, Zuid-WestTurkije, een aardbeving mee. Dit is iets wat hem altijd is bijgebleven. Niet lang daarna, rond zijn zeven jaar,
verhuisde hij met zijn ouders naar België op zoek naar een betere toekomst met meer werkgelegenheid.

Mijn ouders zijn heel waardevol in mijn leven, wat zij voor mij gedaan hebben, kan ik nooit
terugdoen. Zij hebben mij gevormd tot wie ik nu ben.

In België was hij meteen schoolplichtig, dus tijd om de Nederlandse taal te leren voor hij naar school ging, kreeg hij
niet. Cruciale vragen zoals ‘mag ik naar het toilet?’ of ‘mag ik iets drinken?’ kon hij in die eerste maanden niet
stellen. Hasan werd dan ook vaak gepest in zijn eerste jaar op de Belgische schoolbanken. Toen hij het Nederlands
machtig werd, kon hij zich beter beschermen en verdedigen tegen de pestkoppen. Uiteindelijk raakte hij na dit
eerste zware jaar met de meeste jongeren goed bevriend, ook zijn schoolresultaten waren heel goed. In het zesde
leerjaar behaalde hij 78%, maar toch kreeg hij het advies TSO te gaan volgen. Daar is op zich niets mis mee, maar
Hasan voelde dat hij meer in zijn mars had. Ook thuis werden vragen gesteld over het advies en Hasan zijn ouders
steunden hem dan ook in zijn beslissing het advies te negeren. Het resultaat: zes jaar moderne-wetenschappenwiskunde zonder één keer te buizen of te dubbelen. Natuurlijk heeft hij ook moeilijke periodes gekend tijdens deze
jaren, maar zoals hij zelf zegt: ‘no pain no gain’.

De raad die ik kreeg heb ik niet gevolgd, ik ben daar ook blij om. Punten zijn immers
momentopnames die afhankelijk zijn van periode tot periode… Voor mij zijn punten indicatief, maar
ze mogen zeker niet beslissend zijn. Ik ken veel mensen die een BSO opleiding hebben gevolgd en die
daarna een bachelor diploma behalen, maar in deze maatschappij verwacht men dit traject niet.

Na zijn middelbare school, besloot hij een bachelor opleiding chemie te volgen aan de Hogeschool.

Ik wist al sinds het vierde middelbaar dat ik chemie wilde studeren. Ik begon interesse te krijgen in
chemie toen ik de bewondering zag bij mensen aan wie ik chemische dingen uitlegde.

Dingen verklaren, of proberen te verklaren, vond Hasan ongelofelijk interessant. Helaas beschouwden veel mensen
hem als saai. Hasan raakte zo gepassioneerd door chemie, dat hij ook in zijn vrije tijd ‘met open mond’ naar
documentaires keek en literatuur las over chemie.

Documentaires waren mijn startpunt, de aanzet om aan wetenschap te doen. In mijn
bacheloropleiding heb ik niet veel bijgeleerd, de basiskennis kende ik al vooraleer ik mijn opleiding
begon. Dit is te danken aan mijn eigen interesse, maar ook de goede voorbereiding die ik kreeg in het
middelbaar.

Na deze opleiding behaalde Hasan zijn diploma chemie en was hij klaar voor de arbeidsmarkt. Hij heeft niet lang
moeten zoeken naar een job en kon meteen beginnen als laborant bij een voedingsbedrijf dat zowel oliën als
biodiesel maakt.

Chemie is een ruime sector. Alles is chemie, zonder chemie is er geen leven. Er zijn ook zoveel
verschillende domeinen binnen de chemie: petrochemie, analytische chemie, polymeerchemie,
biochemie… Ikzelf vind polymeerchemie wel interessant.

Hasan controleerde de kwaliteit van de oliën en deed nog andere testen in het labo. Maar na twee jaar besloot hij
dat zijn job niet uitdagend genoeg was wegens het routinematige karakter. Hij deed nog een andere job in
Zwijndrecht, maar nam na enig opzoekingswerk een drastische beslissing: Hasan zou weer gaan studeren.

Ik zou gaan voor een master in chemie. Dit zou mijn kansen op de arbeidsmarkt vergroten en de
studie was ook heel gedetailleerd, dit zorgde voor een betere vorming. Ik heb heel hard moeten
leren, maar ik was ook heel erg gemotiveerd. Ik vond het eigenlijk zelfs moeilijk, maar zoals altijd
wordt hard werken beloond. Uiteindelijk rondde ik de opleiding van twee jaar af.

Hasan wist natuurlijk niet op voorhand dat alles zo goed zou aflopen. Hij was er wel van overtuigd
dat hij de opleiding hoe dan ook zou halen, op twee jaar of langer. Hij probeert altijd optimistisch te blijven en tracht
alles in zijn leven te relativeren, dit geeft hem de kracht om weer verder te gaan: proberen om uit slechte dingen
toch nog iets goed te halen, proberen het te begrijpen. Tijdens zijn masteropleiding deed hij stage bij Fujifilm (te
Tilburg), waar hij nadien ook mocht blijven en ondertussen al anderhalf jaar werkt. Hasan is enthousiast over het
werken voor een groot internationaal bedrijf, het brengt een mooi imago met zich mee en zorgt voor verdere
ontwikkeling.

Ik mocht hier aan mijn stageproject werken. Na mijn stage heb ik ontdekt dat mijn project eigenlijk
niet werkte. Maar dat geeft niet, zo zie je maar dat een slecht resultaat ook een resultaat is.Werken
is eigenlijk ook een beetje studeren, je leert elke dag bij.

Momenteel werkt Hasan aan twee andere projecten: enerzijds een Europees project waarbij hij duurzame energie
tracht te produceren uit een mengeling van zout en zoet water, anderzijds een project waarbij hij natrium ionen

tracht te zuiveren uit irrigatiewater. Wat de toekomst brengt, daar is Hasan nog onzeker over. Wel weet hij te
vertellen dat hij opnieuw een studie zal beginnen, ditmaal in Nederland én niets met chemie, maar wel met
Informatica.

Het is een opleiding programmeren. Ik wil graag een systeem uitvinden dat in Afrikaen andere
probleemlanden kan gebruikt worden om op een goedkope en efficiënte manier in drinkwater te
voorzien. Dit gebeurt via automatisering, dus heb ik nood aan een opleiding programmeren. Ik heb
er bewust voor gekozen wetenschap te gebruiken voor goede doelen. Dit geeft mij voldoening en
kracht.

Verder hoopt Hasan dat jongeren, vooraleer ze verder studeren, goed nadenken over hun studiekeuze. Jongeren
hebben vaak al op voorhand veel vooroordelen over wetenschap, zonder informatie op te zoeken. Hasan geeft toe
dat een wetenschappelijke richting niet altijd het gemakkelijkste traject vormt, maar, na regen komt zonneschijn.

Ik word elke ochtend wakker met het gevoel dat ik mensen kan helpen in de projecten waarin ik
werkzaam ben, dat ik echt het verschil kan maken.

Chanel is een jonge, ondernemende vrouw die niet terugdeinst van een uitdaging. Omdat ze zelf worstelt met
verschillende allergieën, probeert ze de levens van anderen, die ook met allergieën te maken krijgen, te
vergemakkelijken.
De eerste vier jaar van het middelbaar onderwijs volgde Chanel Grieks-Latijn.
Toen ze in het vierde middelbaar moest kiezen wat ze haar laatste twee jaar
zou volgen, begon er iets te knagen. Ze volgde een vak, inleiding tot de
wetenschappen, en besefte steeds meer dat ze enorm geboeid werd door
wetenschappen.
Ze besloot om over te stappen naar Wetenschappen-Wiskunde, ook al werd
dit haar afgeraden. “Ik geef toe, de overstap was moeilijker dan ik verwachtte.
Toch heb ik uiteindelijk niet echt problemen gehad, omdat de richting mij zo
interesseerde. Ik heb het echt gemakkelijk gehaald omdat ik het graag deed.
Want als je iets graag doet, gaat het studeren veel makkelijker.”
Ze dacht echt dat wetenschappen haar roeping was, dus het was evident om
na het middelbaar te kiezen voor de richting Farmacie. Toch bleek dit niet zo
eenvoudig te zijn. Dat Chanel last heeft van verschillende allergieën, wist ze
al, maar nu bleek dat ze allergisch was aan verschillende stoffen die ze tijdens
haar opleiding moest gebruiken. “Verder studeren in de farmacie werd
onmogelijk voor mij, ik kon de producten niet aanraken zonder een
allergische reactie te krijgen. Ik ben één keer zo ziek geweest door een
allergische reactie dat ik een paar dagen thuis moest blijven.”
Chanel werd gedwongen iets anders te studeren dan farmacie, maar ze wilde
toch graag in de wetenschappelijke sector blijven, daar lag immers nog steeds
haar passie. Ze koos om verder te studeren als laborante. Ook de hogeschool
waar ze studeerde hielp haar verder tijdens deze opleiding. Zo werden
verschillende producten vermeden of kreeg Chanel speciale handschoenen
die haar nog beter beschermden tegen de producten waar ze allergisch aan
was.
Chanel besliste dat ze iets moest doen met haar kennis omtrent allergieën.
Dit leidde tot de oprichting van The Allergy Lab. “Mijn persoonlijke motivatie
voor de oprichting van The Allergy Lab is om horecazaken te helpen bij hun
allergenenbeheer. Daar is tegenwoordig al veel rond te doen maar het is
belangrijk dat de horecazaken dit ook juist toepassen. Ik wil dan ook graag
advies bieden aan horecazaken die weinig of geen kennis rond allergenen hebben. Ik kan bijvoorbeeld vertellen
welk merk van koekjes beter is of welk merk van pasta beter is voor welke gerechten enzovoort.”

Ondanks het feit dat er al een heel aantal horecazaken samenwerken met Chanel, reiken haar ambities veel verder.
“Mijn verdere ambitie is om aan een onderzoek deel te nemen rond allergieën, zodat we allergieën kunnen
aantonen op genetisch vlak. Als we kunnen aantonen waar de allergieën zich nestelen in ons DNA, kunnen we
misschien een oplossing vinden voor mensen met allergieën. Maar dit is echter nog toekomstmuziek. Ik wil mij de
komende jaren eerst nog focussen op mijn studies en op The Allergy Lab.”

“Ik vind dat jongeren meer moeten doen wat ze graag willen doen. Ik deed eerst een andere richting
in de middelbare school, maar ik had door dat ik daar niet op mijn plaats zat. Ik heb ervoor gekozen
om mijn passie te volgen, waar ik nog geen moment spijt van heb gehad.”

Kenan is een softwarespecialist bij IBM met Turkse roots, die geen eenvoudig parcours heeft afgelegd. Toch
heeft dit hem nooit tegengehouden zijn dromen te volgen… En ze ook te laten uitkomen!
Watervalsysteem
Tijdens de middelbare school belandde Kenan snel in het zogenoemde watervalsysteem. “De eerste twee jaar van
mijn middelbare school deed ik ASO moderne. Na het tweede jaar kreeg ik jammer genoeg een B-attest waardoor
ik verplicht werd te dubbelen of te zakken naar een lagere richting. Ik koos ervoor TSO handel te volgen en heb
daarna informaticabeheer gevolgd.” Omdat informatica hem zo goed lag, kon hij opnieuw opklimmen en
studeerde hij af als professionele bachelor in Elektronica-ICT, afstudeerrichting ICT, aan de hogeschool. Deze
opleiding ging zo vlot dat hij ook de master probeerde. “Het was een master in toegepaste informatica maar ik was
gebuisd voor 2 vakken in mijn schakeljaar. Daarom mocht ik niet aan mijn thesis beginnen en heb ik besloten de
master niet verder af te maken. Ik beschouw dit tot op vandaag nog steeds als mijn grootste mislukking.”
Al snel vond hij een job bij Itineris, waar hij vaak aan uitdagende projecten mocht meewerken. “De eerste maanden
werkte ik mee aan een project van een Russisch bedrijf, Gazprom. Daarvoor moesten we soms wekelijks
overvliegen naar Manchester.” Onlangs veranderde hij van job. Kenan was op zoek naar een nieuwe uitdaging die
hij vond bij IBM. “Ik kan hier veel bijleren, maar er heerst ook veel competitie. Het is een fijne job, maar ik zie ze me
niet de rest van mijn leven uitvoeren. Dit is eerder een functie voor de komende vijf jaar. Over tien jaar zou ik
immers graag iets op mezelf beginnen.”
Studententijd
Kenan heeft niet zomaar alles meegekregen van thuis. Om zijn studies te kunnen betalen, heeft hij zelf vaak en hard
moeten werken. “In 2008 begonnen mijn ouders met een frituur in Gent, daar heb ik mijn werkethiek geleerd. Ik heb
mijn papa altijd moeten helpen tijdens mijn studententijd. Gelukkig hebben we nooit al te veel zatte studenten over
de vloer gekregen.”
Net zoals vele andere studenten, was Kenan ook lid van een
studentenvereniging. Deze vereniging was wel iets specialer
dan de gemiddelde studentenvereniging. “Ik zat bij Kulmun.
Zij organiseren internationale conferenties voor studenten
over heel de wereld waarbij ze de conferenties van de
Verenigde Naties als voorbeeld nemen. Eén keer heb ik zelf
zo’n conferentie georganiseerd in Leuven. Op één week
kwamen er dan 140 internationale studenten naar Leuven
waar ik alles voor diende te regelen. In deze week heb ik echt
ongelofelijk veel bijgeleerd, zoals logistiek en Engels maar
vooral ook veel over Internationale politiek.”

Kenan wil graag een voorbeeld zijn voor andere jongeren omdat hij zelf uit een diverse buurt komt waar niet veel
jongeren hogere studies hebben aangevat. Hij had er ook voor kunnen kiezen om niet verder te studeren, en de
frituur van zijn ouders over te nemen. Dat zagen zijn ouders echter niet zitten. “Mijn ouders hebben mij wel gepusht
om te studeren. Ze hebben altijd veel potentieel in mij gezien. Ik ken ook veel vrienden uit mijn buurt die nooit
hebben verder gestudeerd.”
Kenan heeft nog één boodschap die hij graag wil meegeven: “Doe wat je graag doet. Doe geen dingen omdat je ze
moet doen, doe ze omdat je ze graag doet.”

“Als je maar doorzet en volhoudt, kan je je dromen bereiken”, vindt Niels, een 28-jarige man die met enorme
voldoening zijn job uitoefent. Hij werkt voor de grootste brouwerij ter wereld, AB InBev. Het traject dat hij
heeft afgelegd om te staan waar hij nu staat, ging niet zonder slag of stoot.
Vanop de laatste naar de eerst bank op school
Tijdens het middelbaar was studeren nooit een prioriteit voor Niels. Ook al behaalde hij voldoende punten om af te
studeren, de resultaten waren niet om over naar huis te schrijven. Hij koos voor Wiskunde Wetenschappen omdat
hij goed was in Wiskunde en veel interesse toonde voor fysica en chemie. Tijdens zijn studies aan de Universiteit van
Hasselt waar hij studeerde voor Industrieel Ingenieur, had hij het in de eerste jaren tamelijk moeilijk om zich te
focussen op zijn studies. Door de steun van zijn ouders en professoren is hij er toch door geraakt.
Na de eerste twee algemene jaren, kreeg hij de kans om een specialisatie te kiezen. Niels koos voor de opleiding van
verpakking ingenieur omdat hij ontzettend geboeid was door deze materie. Zijn fascinatie voor het vak zette hem
aan om voldoening te halen uit de leerstof. Hij kreeg de wil om erover bij te leren en ermee verder te gaan in de
toekomst. Dat was voor hem dé drijfveer om zijn studies aan het hoger onderwijs tot een goed einde te brengen.
“Zo ben ik van de leerling vanop de laatste bank naar de leerling op de eerste bank gegaan.” Niels had omwille van
zijn interesse voor zijn gekozen specialisatie geen moeite meer om te leren en resultaten te boeken.

Met door te zetten haal je voldoening uit je prestaties en kan je veel bereiken.

Op dit moment werkt Niels in het Verenigd Koninkrijk, bij AB InBev. Anderhalf jaar geleden begon hij te zoeken
naar een job met zijn diploma als verpakking ingenieur. Op het sociale mediaplatform LinkedIn vond hij een job die
hem erg beviel en veel doorgroeimogelijkheden aanbood. Na tal van sollicitatiegesprekken met verantwoordelijken
van verschillende departementen kreeg hij uiteindelijk de positie toegewezen waarvoor hij had gesolliciteerd. Als
Packaging Development Specialist is Niels verantwoordelijk voor het introduceren van nieuwe
verpakkingsgerelateerde producten. Projecten die daaronder vallen, kunnen gaan van commerciële – zoals het
introduceren van nieuw flesjes – tot technische innovaties. Een voorbeeld waar Niels aan gewerkt heeft, is de
nieuwe verpakking van Cubanisto, een luxe bier met rum-aroma en een frisse smaak van citrusvruchten en
rietsuiker. “De impact en de verantwoordelijkheid die de job met zich meebrengt, geeft enorm veel voldoening”,
aldus Niels. AB Inbev is volgens hem een bedrijf dat kansen geeft aan jong talent om zich te ontplooien, met
daarbovenop enorm veel doorgroeimogelijkheden.
Voor Niels sprak zijn opleiding en carrière hem zo hard aan omwille van de mix tussen het uitwerken en
optimaliseren van ingenieuze ideeën met het behoud van het menselijk aspect. Er wordt namelijk ruimte gegeven
aan de omgang met mensen via verschillende projecten. “Ik vind het belangrijk dat ik me nuttig kan voelen en dat ik
iets zichtbaars teweeg kan brengen, met name de producten die in de winkel te vinden zijn, en dat dat echt een
verschil maakt.”, zegt Niels. Hij wil door middel van kleine veranderingen aan te brengen in het leven van mensen,
grootse dingen realiseren.

Toekomstgericht denken
Reizen, onafhankelijkheid en flexibiliteit zijn Niels zijn kernwaarden. Hij koos dan ook bewust voor een carrière bij
een internationaal bedrijf. Zo kan hij zijn Engels bijschaven en de unieke cultuur van het land ontdekken. Bovendien
kan hij ook veel op verplaatsing binnen het Verenigd Koninkrijk zelf, omwille van de verschillende vestigingen van
AB InBev, met name Glasgow, Manchester, Cardiff en Londen. “De combinatie van werken op verplaatsing, het
mooie land en de korte vluchten naar België, maakt mijn droom waar.” Niels kan gemakkelijk en snel op en af naar
zijn geboorteland reizen om vrienden en familie te zien. Toch is hij niet snel geneigd om naar België terug te keren.
“In België leef je veel sneller met de 9 to 5 mentaliteit. Terwijl nu, kan ik mijn carrière voorop plaatsen en
doorwerken wanneer dat nodig is.”

Niels zijn advies is zeker niet opgeven en toekomstgericht denken.

In de toekomst wil Niels graag nog meer van de wereld kunnen zien. Plaatsen zoals Australië en Japan spreken hem
enorm aan. Bovendien wil hij zich later meer richten op het leiden van projecten over meerdere landen. Niels zou
graag creatief bezig blijven en een job als innovatie manager zeker zien zitten. Dan kan hij meer gaan nadenken
over wat de consument graag zou willen en hoe dat het beste te realiseren. Op lange termijn zou hij het liefst in een
leidende functie terecht willen komen. Een man met ambitie, dat is duidelijk!
Advies van Niels
“Hoe gek het ook klinkt, maar dankzij mijn fouten sta ik nu waar ik sta”. Ook al heeft Niels er langer dan gemiddeld
over gedaan om zijn schooltraject te beëindigen, toch heeft hem dit niet tegengehouden om ermee door te gaan.
Hij is heel ver kunnen geraken op die manier, en dat op jonge leeftijd. Tijdens dit traject heeft hij zijn mentaliteit
kunnen veranderen om verder te studeren en door te zetten. “Ik heb nergens spijt van, maar achteraf gezien had ik
beter doorgezet tijdens het studeren,” aldus Niels. “De fouten die ik gemaakt heb, hebben me gebracht tot waar ik
nu sta. Het is belangrijk om niet op te geven en door te zetten!”

Hoe gek het ook klinkt, maar dankzij mijn fouten sta ik nu waar ik sta

Als je hetzelfde meemaakt als Niels, onthoud dan dat het mogelijk is om een droom job te vinden door vol te
houden en door te zetten. Niels zijn advies is zeker niet opgeven en toekomstgericht denken. Niet alles zal je
interesseren, maar geef niet op want anders ga je er niet ver mee geraken. Soms ga je misschien denken, waarvoor
heb ik dit nodig later? Bedenk dan dat je op die manier leert omgaan met verschillende situaties of zaken die je niet
liggen of interesseren. Je zal er achteraf sterker uitkomen, dat is gegarandeerd! Met door te zetten haal je
voldoening uit je prestaties en kan je veel bereiken.

De wereld was nul en alles kan je erin bouwen

Tom Pennings is oprichter en CEO van Onsophic, een bedrijf in Silicon Valley. Het technologische huwelijk
tussen hardware en software loopt als een rode draad door zijn leven. Ontdek hier hoe hem dat beviel.
Programmeren op papier
Op school was Tom eerder een stille persoon en zeker geen haantje de voorste die graag in de kijker liep. Wel was
hij altijd erg gefascineerd door technologie. Zo haalde hij thuis allerlei toestellen uit elkaar, aangespoord door zijn
grootvader die fietsen- en bromfietsen repareerde. Rond zijn negen jaar kwam daar de passie voor computers bij.
Toen zijn ouders immers een eerste computer kochten, mocht Tom er slechts een uurtje per dag mee aan de slag.
Hij trainde dan ook grondig zijn programmeervaardigheden door op voorhand alles op papier uit te schrijven en
steeds te verfijnen. Tom getuigt: “De wereld was nul en alles kan je erin bouwen. Als klein kind ging er dus een
wereld open voor mij.” De verkoper van de eerste computer in het gezin, bood Tom een baantje aan in zijn
computerwinkel in Zonhoven.
Tom was niet zoals de meeste informatici geïnteresseerd in het spelen van spelletjes, maar wilde uitdagingen
aangaan. Zo schreef hij op een themadag op school, ‘de Griekse dag’, de software om het getal pi te berekenen tot
heel wat cijfers na de komma, gebaseerd op cirkel-metingen. Voor de rest had Tom op school vooral het gevoel
altijd heel hard te moeten werken. Hij voelde zich niet van nature getalenteerd en moest veel thuis inhalen met
middelmatige resultaten. Opvallend, geeft Tom achteraf aan: “Die moeilijke schoolperiode helpt me nu nog om
dingen te bereiken en doorzettingsvermogen te blijven tonen.”

Die moeilijk schoolperiode helpt me nu nog om dingen te bereiken en doorzettingsvermogen te
blijven tonen.

Hard én zacht
Dat Tom iets verder wilde doen met computers stond vast, maar hij vond het moeilijk een keuze te maken tussen
aan de ene kant een ‘hardware’ benadering met bijvoorbeeld studies industrieel ingenieur en aan de andere kant de
focus op software in een opleiding zoals toegepaste informatica. Hij koos uiteindelijk voor de opleiding van
industrieel ingenieur maar zag dat dit na een jaar op niets uitliep wegens te theoretisch en te weinig op software
gericht. Een verloren jaar? Zo ziet Tom het niet. “Dat jaar was zeker geen verloren jaar. Ik heb toen heel veel
geleerd, inhoudelijk, bijvoorbeeld rond chip-design en superleuke keuzevakken. Maar ik ben vooral ook gegroeid als

mens, vanonder de vleugels van ouders met een eerste serieuze relatie.” Nadien volgde hij de opleiding toegepaste
informatica en daar kwam hij wel goed terecht, vooral met de stagemogelijkheden in zijn laatste jaar.
Als ik terugkijk op de keuzes die ik maakte, lijkt de puzzel te kloppen, maar dat lijkt telkens maar achteraf zo. Ik zat
heel hard in de knoop met mijn studiekeuze en ik vond ook weinig informatie over wat ik nu precies kon gaan
studeren en hoe de jobs eruit zien waar je dan mee aan de slag kan.

“Ik kreeg de kans om via een studentenuitwisseling naar de Verenigde Staten te gaan, al betekende
het wel dat mijn Engels moest bijgeschaafd worden. Maar met dit doel voor ogen, kon ik me heel
goed focussen met goede resultaten als gevolg. Ik verdiepte me er onder andere in het bedrijf IBM.”

A computer in my pocket

Tom zou terugkeren naar de VS, hoewel een werkvisum krijgen toch niet
zo makkelijk was. In de befaamde Silicon Valley zette hij vanop de eerste
rij de grote evolutie mee in gang van grote logge en trage computers
naar kleine, handige en supersnelle smartphones. We staan er nauwelijks
bij stil hoe snel die overgang werd mogelijk gemaakt door informatici.
Maar het was een uitdaging om eenzelfde snelheid en geheugen te
blijven behouden in een steeds kleiner wordend mobiel toestel. Tom
werkte hiervoor samen met en voor Nokia, Apple en Google, Sony
Ericsson en Intel.
Hij had nooit het gevoel echt te werken, het is altijd fun geweest. “Veel
van mijn werk bestaat erin de codetaal te verwerken. Toch opvallend dat
ik door leerkrachten als slecht in talen werd beschouwd en er nu, in het
Engels, zoveel mee bezig ben.” Tom evolueerde van programmeur tot
ontwikkelaar en van projectleider tot consultant om uiteindelijk zelf een
product te bouwen in een startup. Telkens weer vroeg dit nieuwe skills.
“Het is altijd een leerproces. Leren zie ik als iets nieuws en uitdagend.”
Het huidige bedrijf dat hij opstartte, Onsophic, produceert
gepersonaliseerde training technologie gebaseerd op big data. Er werken
mensen in Hasselt voor dit bedrijf, maar er zijn dus ook vestigen in de
USA en recent nog in Singapore. Als CEO kan Tom dus veel reizen.

Het is altijd een leerproces. Leren zie ik als iets nieuw en uitdagend.

Tom wil graag aan jongeren meegeven dat hij zelf nog zoekende is. Hij hoopt hen het duwtje in de rug te geven dat
ook bij hem welkom was geweest. Hij wil aantonen dat veel proberen en op je bek gaan er nu eenmaal bij hoort.
Maakt niet uit of je gefascineerd bent door elektronica of fysica, laat je niet afschrikken door de wereld, denk niet
‘het zal toch niet lukken’. Of zoals Tom het laatst verwoorde bij een lezing voor studenten in Singapore: “Execute on
passion. Je moet je passie navolgen, maar het dan ook waarmaken. Er de nodige inspanningen voor doen. Volg je
hart. Maar begin met kleine stapjes. Durf dromen, verkeerd gaan. Blijf het opnemen. It’s up to you!”

Als Aalstenaar met Iraanse roots legde Arian Zand wel een heel bijzonder parcours af. In het middelbaar
maakte hij de overgang van ASO naar TSO omwille van zijn interesse voor technologie. Ook in het hoger
onderwijs kwam Arian in contact met een volledig andere zijde van het technologische gegeven dat hij gewend
was, met name de architecturale kant ervan. Daarnaast is hij in het dagelijks leven ook nog producer en dj. Zo
zie je maar: yes, you can!

Een weloverwogen keuze voor technisch onderwijs
Na vier jaar de ASO-richting Economie-Wiskunde gevolgd te hebben, stapte Arian over
naar een TSO-richting. Hij deed dit niet omdat hij een B-attest had of omdat hij de
leerstof te moeilijk vond, maar wel als weloverwogen persoonlijke keuze. Arian was
immers al van kleins af aan geïnspireerd geweest door technologie. Op redelijke jonge
leeftijd kreeg Arian een computer waarop hij naast het spelen van spelletjes ook wilde
hij ontdekken hoe de achterliggende technologie juist in elkaar zat. Familie, vrienden,
maar vooral de oudere zus van Arian was zijn inspiratiebron voor de keuze van zijn
studies. Daarnaast hebben zijn ouders hem altijd gesteund in zijn opleidingskeuzes.
Hoewel de basiskennis van het informatica-gedeelte uit de eerste vier jaar ontbrak,
verliep deze TSO-opleiding toch behoorlijk vlot. Arian blonk vooral uit in wiskunde
omwille van de brede basiskennis die hij al kreeg tijdens zijn eerste jaren ASO.
Na zijn middelbare wist Arian meteen welke hoge opleiding te kiezen, namelijk de bachelor toegepaste informatica
in Brussel. In zijn laatste jaar ging hij op buitenlandse stage naar Newcastle in Engeland. Tijdens deze stage
ontdekte hij een andere insteek in de wereld van informatica. “Ik koos voor het thema architectuur in een 3Dwereld.” Arian werkte samen met een doctoraatsstudent architectuur aan de opbouw en het interactief maken van
een 3D-kaart van de volledige stad. Kortom, de ontwikkeling van een soort smart city. Arian legt uit: “Ik moest
ervoor zorgen dat bij het aanklikken van een object op de kaart, bijvoorbeeld een bushalte, real-time informatie
over reistijden wordt weergegeven. De applicatie is vergelijkbaar met Google Maps, maar dan in 3D”. Dit project zal
in de toekomst naast culturele voordelen ook de veiligheid kunnen waarborgen in steden, denk bijvoorbeeld aan
een brand lokaliseren op metro-netwerken. Arian kon zijn opleiding Informatica goed inzetten bij het technisch
programmeren van de 3D-kaart zodat connecties gemaakt worden met verschillende websites.

“Ik moest ervoor zorgen dat bij het aanklikken van een object op de kaart, bijvoorbeeld een bushalte,
real-time informatie over de reistijden wordt weergegeven. De applicatie is vergelijkbaar met Google
Maps, maar dan in 3D.”

Van pure informatica naar business management
“Tijdens mijn buitenlandse stage ontdekte ik dat ik meer in mijn mars heb dan enkel pure informatica, dus besliste
ik om een schakelopleiding te volgen om een masterdiploma Handelswetenschappen te behalen.” Zo gezegd, zo
gedaan. Arian wilde immers graag zowel de economische als de functionele kant van informatica combineren. Hij
studeerde in 2015 af in de afstudeerrichting ‘business information management’. Via jobbeurzen kwam Arian
terecht bij Delaware, een ICT-consultancy bureau, als zijn eerste en meteen ook huidige werkplek. “Ik zit samen met
klanten voor verschillende projecten van begin- tot eindfase.”
Werken in het buitenland
Omdat Delaware een internationaal bedrijf is met heel wat vestigingen in het
buitenland, heeft Arian de mogelijkheid om deel te uit te maken van verschillende
buitenlandse projecten. “Ik wilde eigenlijk altijd al naar het buitenland om er mijn
kost te verdienen”, aldus Arian. Bovendien geniet hij ook van heel wat variatie
binnen zijn job door het hoge aantal klanten waarmee samengewerkt wordt op
korte termijn. “Éen van mijn meest interessante projecten was in Dubai. De
ervaring, cultuur en werkprocedure hebben mij zowel verbaasd als perspectief
gegeven”, getuigt Arian. Naast buitenlandse opportuniteiten, krijgt hij ook
groeikansen in het bedrijf. Zo mocht hij al aan de slag als lead consultant en kreeg
hij het voorstel om projectmanager te worden voor een nieuw project. “Delaware is
een fijn bedrijf om voor te werken, waarbij ik veel kansen krijg om te groeien”,
vertelt Arian.

“Delaware is een fijn bedrijf om voor te werken omdat ik er veel kansen krijg
om te groeien, er veel variatie is, ik met trots kan deelnemen aan verschillende projecten en in de
richting van management kan groeien met meer verantwoordelijkheden.”

Van een plottwist gesproken
“Mijn technische achtergrond is steeds voordelig omdat ik gemakkelijk kan communiceren met de technische
collega’s”, aldus Arian. Zijn advies voor jongeren is om een keuze te maken die je het liefste doet en er dan volledig
voor te gaan. Het is belangrijk om in je leven toekomstgericht te denken, maar ook om te doen wat je graag doet.
Zo is Arian naast zijn werk ook producer en dj. Wat startte als House dj in zijn geboortestad, is op dit moment
aangevuld tot een gamma van verschillende genres, zoals Funk, R&B en Techno. En er is nog meer, deze zomer zal
Arian voor de eerste keer te zien zijn op Dance-D-Vision en brengt hij zijn eerste zelfgemaakte nummer uit. “Om te
staan waar ik nu sta, is muziek een heel grote drijfveer geweest”, verzekert een gedreven en gepassioneerde
informaticus/handelswetenschapper/dj. Als je er maar in gelooft, kan je doen wat je wilt en zijn wie je bent.

“Om te staan waar ik nu sta, is muziek een heel grote drijfveer geweest.”

Toen Eline Dekeyster nog op de lagere school zat in het West-Vlaamse Waregem, wou ze vooral tandarts
worden. Ze had toen nog niet kunnen vermoeden dat ze na haar studies biologie, waar ze haar angst om niet
te slagen overwon, projectleider zou worden bij de ontwikkeling van een vaccin tegen Ebola bij het
farmaceutisch bedrijf Janssen.
Dikke boeken en cursussen schrikken af
Eline speelde als kind altijd graag buiten op de boerderij van de grootouders. Ze volgde Latijn-Wiskunde en later
Wetenschappen-Wiskunde waarbij het studeren vlot verliep. Daarnaast was ze erg geïnteresseerd in cultuur,
literatuur en theater. Zoveel interesses zorgde natuurlijk voor wat keuzestress, maar een leerkracht wees haar erop
te kiezen voor wat ze ‘graag doet’. Dat deed ze dan ook. Ze koos om biologie verder te studeren, eerst aan de
KULAK in Kortrijk, later in Leuven. De dikke boeken en cursussen die aan de universiteit werden voorgeschoteld bij
het begin van het schooljaar deden Eline toch schrikken. Ze raakte in paniek en ontwikkelde faalangst. Gelukkig kon
ze studeren in een campus waar de professoren toegankelijk waren. Een professor Fysica maakte haar dan ook
duidelijk: “het is niet de fysica waar je problemen mee hebt, maar de faalangst”. Door een goede begeleiding kon
Eline hier toch mee aan de slag en kwam ze er sterker uit. Achteraf gezien beschouwt Eline deze periodes van
faalangst niet als een flop: “Je leert net heel veel uit faalpunten. Ze hebben me juist
gevormd tot wie ik nu ben.”

Je leert net heel veel uit faalpunten. Ze hebben me juist gevormd tot wie ik nu
ben.

Je gelooft er in en je gaat ervoor
Eens in Leuven beland, verdiepte Eline zich in de fysiologie, de studie van mens en
dier, maar ook van planten. Hoe zuigt een plant water op? Hoe communiceren ze
met elkaar? Het waren boeiende vragen waar Eline zich graag over boog. Haar
keuzevakken waren vaak gericht op geneeskunde. Het eindwerk van Eline ging over
de biologie van onze hersenen, de neurobiologie, waarbij ze de link onderzocht tussen een oogziekte en de
hersenen. Ze deed dit onderzoekswerk heel graag en kon via een beurs zelfs verder onderzoek doen. “Je gelooft
erin en je gaat ervoor” getuigt Eline passievol over haar onderzoek.
Gebrek aan relevante werkervaring
Na haar doctoraatsonderzoek ging Eline even aan de slag als begeleider van studenten wetenschappen waar ze ook
mocht werken aan een vak rond wetenschap en duurzaamheid. Toch miste ze algauw het echte onderzoekswerk.
Daarenboven bleek toen dat solliciteren niet zo eenvoudig was, omdat ze als onderzoekster aan de universiteit
relevante werkervaring miste om een baan te vinden in de industrie.

Werken in internationale omgeving
Gelukkig kon ze in Nederland terecht, waar ze een ‘science & business fellowship’ volgde. In dit programma kon ze
naast het hoofdproject dat ze uitvoerde via heel wat zij-projecten meelopen in andere afdelingen van het bedrijf:
bijvoorbeeld hoe je een patent kan nemen op een geneesmiddel, maar ook de juridische aspecten of hoe er met
veranderingsprocessen of met personeel wordt omgegaan. Vergaderingen gebeuren in internationale context met
mensen over de hele wereld via Skype. “Werken in zo een internationale omgeving is fantastisch, met
ruimdenkende mensen met een brede horizon.” Grappig trouwens dat een leerkracht Engels op school haar nog
vertelde dat ze niet ver zou raken met dat gebrekkig Engels. Iedereen wordt op die manier wel eens negatief
aangesproken door een leerkracht. Het verhaal van Eline leert alvast dat je deze misschien goed bedoelde maar
demotiverende uitspraken een juiste plaats kan geven: het is een waarschuwing, zeker geen voorspelling.
Samenwerken met mensen
Nu werkt Eline als project leider bij Janssen Pharmaceutical Company (onderdeel
van Johnson & Johnson) in het Nederlandse Leiden. “Vooraleer je een
geneesmiddel op de markt kan brengen, verlopen er zeker meer dan tien jaar aan
ontwikkelingswerk in verschillende teams. Eerst is er een ontdekkingsfase met
computermodellering, daarna volgen chemische en cellulaire experimenten, en
als die beloftevol zijn doen we testen met proefdieren in een laboratorium. Dan
volgt het echte ontwikkelen van het medicijn met vooral chemische testen op
veiligheid om ten slotte in een laatste fase de klinische testen bij patiënten te
doen, eerst met erg lage dosissen zodat alles veilig verloopt.” Eline geeft ook nog
aan dat heel wat geneesmiddelen de laatste fase van het op de markt brengen
niet halen. “Het leuke aan mijn job is het multi-dimensionele. Ik vertegenwoordig
het biologisch laboratorium segment, maar daarnaast werk ik samen met
dokters, chemici, technologen die met stabiliteit bezig zijn, enz. Ik merk dat ik
heel graag samenwerk met mensen om ze te stimuleren en triggeren, soms
gewoon door ermee te praten en aan te voelen hoe iemand zich voelt in zijn job.” De ambitie van Eline ligt dan ook
meer in deze menselijke kant van het werken in wetenschap en technologie. Zo kan ze blijven evolueren: iets graag
doen, er vol voor gaan en dan de bladzijde omslaan. Op zoek naar telkens weer een nieuwe uitdaging. Eline
bewandelde zeker niet het typische pad van een biologe. Ze adviseert dan ook: “Begin met wat je nu graag doet, en
dan kan je ook later nog helemaal anders terecht komen!” Kon Eline ook jou stimuleren?

Begin met wat je nu graag doet, en dan kan je later ook nog helemaal anders terecht komen!

Griet De Ceuster, CEO van Transport & Mobility Leuven, een vrouw met een topfunctie in een groots bedrijf
dat ze zelf van nul af aan heeft opgebouwd.
Vlot verlopen schooljaren
Griet koos voor de richting Wiskunde Wetenschappen in het middelbaar
omdat ze dit graag deed en totaal niet zo goed was in een talenrichting. Alles
te weten komen over hoe de dingen werken en hoe ze in elkaar zitten, was
waar Griet naar zocht. Ze vroeg zich continu af waarom alles is zoals het is. Zo
kwamen de typische nieuwsgierige tienervragen naar boven, zoals
bijvoorbeeld: ‘Waarom schijnt de zon?’, ‘Waarom is de hemel blauw?’,
‘Waarom stort een brug niet in?’ en ‘Waar komen kindjes vandaan?’. Haar
middelbare schoolperiode verliep dan ook redelijk vlotjes waarbij ze weinig
moeilijkheden ondervond. De punten die ze behaalde waren allemaal zeer
goed, behalve op de taalvakken scoorde ze dan iets minder.

‘Waarom schijnt de zon?’, ‘Waarom is de hemel blauw?’, ‘Waarom
stort een brug niet in?’ ‘Waar komen kindjes vandaan?’

Na de middelbare school is Griet Burgerlijk Ingenieur gaan studeren. Ze twijfelde tussen Wiskunde, Fysica, Chemie
en Informatica, maar kreeg het gevoel dat deze richtingen te beperkt gingen zijn. Ze verlangde naar een opleiding
waar ze over vanalles kon bijleren, waar ze een brede waaier kreeg van verschillende aspecten uit de
wetenschappen. Burgerlijk Ingenieur was als gevolg de meest logische beslissing. Na het succesvol afleggen van het
ingangsexamens stond het zeker vast dat ze deze opleiding ging volgen.
Het toegangsexamen was een goede test
“Voor ik mijn studies voor Burgerlijk Ingenieur aanvatte, moest ik eerst een toelatingsexamen afleggen.” Griet
slaagde op het ingangsexamen en kon dus deze opleiding volgen. Dit examen focuste voornamelijk op wiskundige
facetten. Tegenwoordig bestaat er geen toelatingsexamen meer voor de opleiding van Burgerlijk Ingenieur. Zo een
eerste test vond Griet nochtans handig om te weten waar je aan toe bent. “Als je geslaagd bent voor het
toelatingsexamen, ben je geneigd de studies te proberen”, aldus Griet. Ze zegt dat door de afwezigheid van dit
examen velen al op voorhand afhaken omdat ze denken niet goed genoeg te zijn. “Slagen voor het
toelatingsexamen gaf de zekerheid dat je het normaal wel zou aankunnen en stimuleerde zo het
doorzettingsvermogen”.

The real stuff
“Het micromanagement en het betuttelende van het middelbaar liet ik graag achter mij”, zegt Griet. Vanaf het
moment dat je de materie beter begint te begrijpen, start alweer een nieuw lesuur in de middelbare school. Griet
was meer voorstander van grote blokuren met meer diepgaande informatie zoals het aan de universiteit werd
georganiseerd. Ook vond ze haar studententijd een heel fijne periode met veel vrijheid en onbezonnenheid. Toch
mag de stress van de examens niet onderschat worden volgens haar. Nu ze ervaart ze ook de nodige stress op het
werk, maar op een iets mindere en gelijkmatigere manier. “Bovendien kan ik mijn interesses elke dag opnieuw laten
aanwakkeren omdat ik koos voor een job die volledig binnen mijn gebied ligt en waar ik een zwak voor heb”, aldus
Griet.

“Ik kan mijn interesses elke dag opnieuw laten aanwakkeren”

Al 16 jaar lang werkt Griet als CEO bij Transport & Mobility Leuven, een bedrijf dat ze zelf uit de grond heeft
gestampt. Voordien was ze consultant van mobiliteit en verkeer voor steden en gemeenten in Vlaanderen en
België. Tot ze na 5 jaar uitgekeken was op deze job. Ze besloot terug te gaan studeren aan de universiteit om een
hoger intellectueel niveau te behalen en onderzoek uit te voeren. Na drie jaar studeren is ze haar eigen
onderzoeksbureau gestart in samenwerking met de universiteit KU Leuven. Uit het onvermogen om vele vragen
over verkeer en mobiliteit te beantwoorden omwille van tijdsgebrek, werd het onderzoekbureau geboren. Actuele
voorbeelden van waar dit onderzoeksbureau mee bezig is, zijn als volgt: de berekeningen omtrent de lage
emissiezone in Antwerpen, calculaties van de kilometerheffing voor vrachtwagens op onze wegen en de
optimalisatie van de Antwerpse verkeerslichten.
Met trost het succes bereikt
Griet is terecht een trotse vrouw die de top heeft kunnen bereiken op eigen krachten. “Ik ben trots dat ik 16 jaar
geleden op mijn eentje Transport & Mobility Leuven heb opgericht dat nu geëvolueerd is tot een groots Belgisch
bedrijf met 24 medewerkers, en ook Europese bekendheid heeft verworven.” Toch merk je aan Griet dat ze
bescheiden van aard is, bijvoorbeeld wanneer ze doodleuk aangeeft dat ze het gewoon gedaan heeft zonder meer.
Desondanks wil ze anderen de motivatie bieden om je niet te laten afschrikken door grootse projecten. Als je het
niet probeert, dan weet je ook niet of het al dan niet zal lukken.

Als je het niet probeert, dan weet je ook niet of het al dan niet zal lukken

Ter promotie van de wetenschappen
Een van de moeilijkheden die Griet ervaart als CEO van haar bedrijf is het vinden van goed opgeleide medewerkers.
“Er zijn te weinig mensen die Wetenschappen hebben gestudeerd omdat ze te weinig
warm worden gemaakt voor het onderwerp”. Veel meer jongeren zouden aangespoord
moeten worden om Wetenschappelijke richtingen te volgen, al vanaf het middelbaar.
Griet vindt dat de eerste twee jaren van het middelbaar de Wetenschappelijke vakken op
een veel leukere en aantrekkelijke manier moeten aangebracht worden. Na deze jaren, en
zeker vanaf het hoger onderwijs, worden deze topics vanzelf interessant wanneer er
helaas al velen zijn afgehaakt. Griet wil graag jongeren enorm stimuleren om voor
dergelijke opleidingen te kiezen omdat het super interessant is. “Als je er niet van jongs af
aan mee begint dan is het moeilijker om op latere leeftijd nog mee te zijn,” aldus Griet.

Veel meer jongeren zouden aangespoord moeten worden om Wetenschappelijke
richtingen te volgen, al vanaf het middelbaar.

Femke Gebruers heeft bij belevingscentrum Technopolis de kans gekregen om in een en dezelfde job, als
scientific content specialist, haar beide passies te combineren, namelijk wetenschap en schrijven. Ze kan nu
dagelijks bijleren over de meest diverse onderwerpen waarmee ze via zelfgeschreven stukken uiteenlopende
doelgroepen bereikt.

Toepassen, eerder dan theorieën
“Mijn interessegebied heeft altijd al in
wetenschap en taal gelegen”, vertelt Femke
Gebruers met veel enthousiasme. Ze maakte
de keuze om in het middelbaar LatijnWiskunde te studeren omdat dat toen een zeer
wetenschappelijke richting was. Nadien koos
ze voor de opleiding Bio-Ingenieur, omdat ze
merkte dat ze beter was in wetenschappelijke
toepassingen in plaats van louter theoretische
vakken. “Theorie is voor mij redelijk moeilijk
omwille van de abstractheid ervan, maar eens
ik praktisch gericht kan werken en denken
verloopt alles vanzelf”, vertelt een tevreden Femke. Ook al wees een wiskundeprofessor van de universiteit Femke
op haar onvoldoende theoretische kennis, het hield haar niet tegen om door te zetten. “Een vraagstuk is voor mij
veel logischer en intuïtiever dan de theorie erachter”. Femke had dan ook alles juist op haar praktisch examen,
waardoor ze haar theoretische resultaten kon compenseren. “Niet in theorie, maar in praktijk blink ik uit, vandaar
dat ik voor ingenieurswetenschappen koos en niet voor een opleiding in exacte wetenschappen”, verklaart Femke.

“Theorie is voor mij redelijk moeilijk omwille van de abstractheid ervan, maar eens ik praktisch
gericht kan werken en denken verloopt alles vanzelf.”

Liefde voor schrijven
Na haar opleiding Bio-Ingenieur, realiseerde Femke dat ze zich in de toekomst vooral wilde focussen op schrijven en
wetenschap. “Ik had niet het gevoel dat ik mijn ei kwijt kon in een louter wetenschappelijke job”, getuigt Femke.
Daarom en ook omwille van de liefde voor haar pen, volgde Femke nog een journalistieke opleiding van één jaar.
Een stage op de wetenschapsredactie van De Standaard deed haar beseffen dat schrijven en wetenschappen een
perfecte match zijn voor haar. Na deze opleiding kwam Femke door toeval toch in een onderzoeksjob terecht en

deed ze als doctoraatsstudent onderzoek naar een longziekte bij varkens aan de faculteit dierengeneeskunde in
Merelbeke. “Hier kon ik wat ik gestudeerd had, omzetten in de praktijk”, zegt ze. Na twee leerrijke jaren onderzoek
raakte Femke echter haar motivatie kwijt en besloot ze haar doctoraat te stoppen en opzoek te gaan naar een
nieuwe job. Deze vond ze dan uiteindelijk bij Technopolis. Deze beslissing was niet de gemakkelijkste, omdat ze de
mensen waarmee ze toen samenwerkte moest teleurstellen en ze haar doctoraatstitel niet zou halen. Toch was het
de juiste beslissing voor haar.

“Ik had niet het gevoel dat ik mijn ei kwijt kon in een louter wetenschappelijke job.”

Best of both worlds
Met de combinatie van een wetenschappelijke en journalistieke richting, vond Femke de perfecte job bij
Technopolis. Hier staat de communicatie over de wetenschap centraal. Femke schrijft informatie die zowel
toegankelijk is voor kinderen als volwassenen. Daarnaast geeft ze educatief materiaal inhoudelijk vorm en zoekt ze
uit op welke manier de communicatie, zowel schriftelijk als mondeling, op een verstaanbare manier kan
overgebracht worden. Telkens bestaat de uitdaging eruit rekening te houden met de verschillende doelgroepen.
“Ik ben erin geslaagd om wat ik graag doe, ook elke dag te mogen beleven”, vertelt Femke trots. Ze is dan ook
uitermate blij met haar job: “alle projecten waarmee ik mee bezig mag zijn bij Technopolis zijn enorm interessant
en leerrijk, elke paar maanden is er weer iets nieuws”. Ze kan alle dagen bezig zijn met wetenschap, telkens op een
andere manier, en daarover communiceren. “Elke dag ga ik met plezier naar mijn werk waar ik dingen kan
ontwikkelen en uittesten”, aldus Femke. Ze wil dan ook graag verder doen met wat ze bezig is en verder groeien op
vlak van technologie en communicatie. Waar vroeger de focus voornamelijk lag op het schrijven van teksten, krijgt
ze vandaag de dag ook de kans om tal van wetenschappelijke en technologische zaken te beschrijven en verklaren
in de media. “Dit schooljaar legde ik elke woensdagochtend een wetenschappelijk item uit bij De Inspecteur op
Radio 2.” En naar aanleiding van de Dag van de Wetenschap werkte Femke samen met MNM. Naar deze Dag van de
Wetenschap, telkens het laatste weekend van november, kijkt Femke dan ook jaarlijks uit. Op die dag stellen alle
wetenschappelijke instellingen in Vlaanderen hun deuren open voor het grote publiek. Femke tracht die dag zoveel
mogelijk de media te betrekken bij de evenementen en waar ze kan stelt ze proefjes voor en legt ze die ook uit met
als doel een nieuw doelpubliek aan te spreken en het bestaande publiek uit te breiden.

“Ik ben erin geslaagd om wat ik graag doe, ook elke dag te mogen beleven!”

Nieuwsgierigheid is de nieuwe trend
Femke heeft eigenlijk altijd al interesse gehad in wetenschap. Dat haar broer
vroeger met lego en andere bouwblokken speelde, haar grootvader
wetenschapper was en dat de encyclopedieën of naslagwerken bij haar thuis altijd
in handbereik lagen, kan er natuurlijk wel iets mee te maken hebben. Maar veel
stimulansen van thuis uit of elders, iedereen kan een toekomst in wetenschap en
techniek ambiëren. “Wetenschap bestaat erin om dingen te ontdekken waarvan je de oorsprong of werking niet van
kent. Die nieuwsgierigheid is de drijfveer van wetenschappelijke interesses en leidt automatisch tot de zin om
effectief op ontdekking te gaan.” Het advies van Femke: “Nieuwsgierig zijn en nieuwsgierig blijven, dan ontdek je in
alles wel iets dat fascineert!”

Wetenschap bestaat erin om dingen te ontdekken waarvan je de oorsprong of werking niet kent.

Fabrice Guillermin was één van de eerste student-ondernemers die vanuit een probleem een ingenieuze
website ontwikkelde. En daar begon hij helemaal mee op zijn eentje! Gelukkig kan hij nu rekenen op een heel
team dat achter zijn project staat. Hij toont aan dat je geen ondernemersrichting moet volgen om zelf iets te
kunnen opstarten. Van ondernemerschap, doorzettingsvermogen en durf gesproken!
Kadonation, een combi van cadeaus en doneren
Fabrice startte het project Kadonation toen hij nog student was. Het idee voor deze website ontstond ongeveer vier jaar
geleden toen een vriendin van Fabrice een feestje gaf om haar verjaardag te vieren. Fabrice legde geld samen met wat vrienden
om deze vriendin te kunnen verrassen met een groot cadeau. In al zijn enthousiasme nam Fabrice het heft in handen om het
geld te verzamelen en het cadeau te kopen. “Hoewel dit een tof gebeuren zou moeten zijn, had ik meer stress dan wat anders”,
aldus Fabrice. Het bleek een hele opdracht om een cadeau te kopen en het geld daarvoor in te zamelen. “Uiteindelijk moest ik
zelf nog extra geld voorschieten zodat het eindsaldo juist zou zijn.” Deze ervaring leidde tot de ontwikkeling van Kadonation,
een website om gemakkelijk groepspotjes te kunnen beheren en cadeaus uit te kiezen.
Richard Branson, één van de grootste ondernemers ter wereld, gaf Fabrice dat extra duwtje in de rug om zelf iets op te starten.
“Door hem kreeg ik de passie om de wereld te veranderen, in welke mate dan ook.” Fabrice geniet ervan mensen te helpen, wat
het beste uit zichzelf naar boven haalt. De website Kadonation tracht een oplossing te bieden voor een probleem dat toch bij
heel wat mensen wel eens frustraties teweegbrengt: geld samenleggen om een cadeau te kopen. Op dit moment ligt het aantal
gebruikers van het groepspotje al hoger dan 13.000, wat ongetwijfeld te maken heeft met de eenvoud en
gebruiksvriendelijkheid van het systeem.

Fabrice geniet ervan mensen te helpen, wat het beste uit zichzelf naar boven haalt

Het werkingsproces
Op de website geef je in aan wie je een cadeau wil schenken, wat de gelegenheid en afleveringsdatum is. Met deze informatie
wordt er automatisch een nieuwe pagina aangemaakt waarop je je groepsrekening kan raadplegen. Bovendien kan je andere
mensen uitnodigen om bij te leggen door je contacten en voorkeurkanaal, zoals bijvoorbeeld E-mail, Messenger, WhatsApp
enz., aan te geven. Iedereen die toestemt om deel te nemen, ziet wat de gelegenheid is, wie de gelukkige is en hoeveel er al is
bijgedragen. Na het betalen van de groepssom kies je waaraan je het verzamelde geld wilt uitbesteden. Dit kan een specifieke
cadeaupartner zijn, denk aan Zalando of bol.com, of een cadeaubon. Met andere woorden, Kadonation biedt dezelfde
mogelijkheden als bij de aankoop van offline cadeaus.
Eerste student-ondernemer
Fabrice studeerde zowel in het middelbaar als het hoger onderwijs ICT informatica. “Ik ben altijd al bezig geweest met
programmeren en dergelijke. Toch vind ik het menselijk aspect een belangrijke aanwezige factor in mijn leven”, getuigt
Fabrice. Door een eigen zaak te starten, leerde Fabrice heel wat mensen kennen en kreeg hij de kans om een enorm groot
netwerk uit te bouwen. Maar hoe is het nu eigenlijk allemaal verlopen?

“Ik ben altijd al bezig geweest met programmeren en dergelijke. Toch vind ik het menselijk aspect
een belangrijke aanwezige factor in mijn leven.”

Tijdens het eerste jaar aan het hoger onderwijs had Fabrice heel wat problemen met de combinatie leren en ondernemen. Heel
veel tijd kroop in de praktische vakken want de druk om hiervoor te slagen lag zeer hoog. Deze moeilijke strijd tussen
ondernemen en studeren, leidde tot de voorbereiding en later de opstart van het ondernemersstatuut voor studenten aan de
hogeschool Odisee en KU Leuven. Dit statuut geeft studenten de mogelijkheid om lessen te verschuiven en een flexibel
uurrooster op te stellen. “Door deze flexibiliteit kon ik mij beter focussen op de verschillende facetten van mijn studieperiode.
Naast de leerstof, wilde ik zoveel mogelijk bezig zijn met mijn onderneming omdat ik dat gewoon superleuk vind!”

“Naast de leerstof, wilde ik zoveel mogelijk bezig zijn met mijn onderneming omdat ik dat gewoon
superleuk vind!”

Student-ondernemer wordt vandaag de dag veel meer gepromoot in vergelijking met een viertal jaar geleden. Er kan dus wel
gezegd worden dat er een gigantische verandering heeft plaatsgevonden. Vroeger was Fabrice een tijd lang de eerste en
enigste op zijn school, maar nadien is het aantal student-ondernemers geleidelijk aan toegenomen. Ook aan de studentondernemers wedstrijden is dit te merken, want tegenwoordig lokt het veel meer mensen en worden er massaal
samenwerkingsverbanden tussen de verschillende scholen gevormd. Fabrice vertelt tevreden: “Ik ben heel trots dat ik samen
met mijn mede-vennoot uiteindelijk effectief een bedrijf heb kunnen opstarten dat al meer dan een jaar mensen tewerkstelt.
Het feit dat deze mensen willen meewerken aan ons project, geeft enorm veel voldoening.” Bovendien heeft Kadonation ook
het genoegen om samen te werken met indrukwekkende partners en trekt het een groot aantal gebruikers aan.

“Ik ben op heel trots dat ik uiteindelijk effectief een bedrijf heb kunnen opstarten dat al meer dan een
jaar mensen tewerkstelt. Het feit dat deze mensen willen meewerken aan ons project, geeft enorm
veel voldoening.”

Van mijlpaal tot mijlpaal
De verdere ambitie van Fabrice en zijn team is om binnen een jaar 100.000 gebruikers te hebben. “Dat is een belangrijke
toekomstige mijlpaal. Vanaf dat moment beteken je echt iets voor de ondernemingssector”. Het team van Kadonation hoopte
op succes en nu hopen ze op cijfers. “Automatisch volgen hier andere mijlpalen uit, namelijk een team vormen van 10 of meer
leden”. Bovendien wil Fabrice in de toekomst tal van projecten proberen realiseren en verder uitbouwen, waar onder meer het
inzamelen van geld voor goede doelen valt, bijvoorbeeld om iemand met kanker te helpen. De voornaamste doelstelling van dit
volledig non-profit, donation-based crowdfunding project is met andere woorden mensen helpen en steunen.

De voornaamste doelstelling van dit volledig non-profit, donation-based project is met andere
woorden mensen helpen en steunen.

Natuurlijk verloopt het opstarten van een bedrijf niet zonder slag of stoot. Een grote fout die Fabrice bij aanvang maakte, is een
bedrijf op zijn eentje starten. Daarnaast verloor hij veel tijd en motivatie door samen te werken met iemand die niet het juiste
profiel had. Ook de afwezigheid van of slecht opgemaakte contracten waren geen slimme zet. Fabrice realiseerde zich dat
fouten maken mag, maar dat het belangrijk is eruit te leren. Zo leerde hij dat je soms iets verder moet kijken dan enkel en
alleen het geld. Bij een onderneming is het belangrijk investeerders te vinden waarmee je een goede relatie kan opbouwen. Zij
bepalen tenslotte of je bedrijf kan of zal blijven bestaan.
Geef STEM een stem
Fabrice vindt dat er een fundamenteel andere aanpak noodzakelijk is in het onderwijs, en dat al vanaf de lagere school.
Kinderen zouden op jonge leeftijd op een speelse manier in aanraking moeten komen met ondernemerschap, denk

bijvoorbeeld aan limonadestandjes. Ondernemen is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd, maar als er passie of kriebels
aanwezig zijn, is het aangeraden om ermee aan de slag te gaan. “Grijp deze kans, zeker als deze zich voordoet tijdens je
studietijd. Dan heb je iets om op terug te vallen”, aldus Fabrice. Hoewel hij een ICT-opleiding gevolgd heeft, wat goed uitkwam
voor zijn onderneming, nam hij ook de moeite om de online cursus ‘Learn how to build a start-up’ te volgen om meer te weten
te komen over de ondernemingswereld. “Ik ben altijd tevreden geweest van mijn studiekeuze, maar ik ben ook heel blij dat ik
de combi heb kunnen maken met ICT en ondernemen.” Het is dus niet per se noodzakelijk om ondernemerschap te studeren
om ondernemer te worden, zo is wel duidelijk.

Ondernemen is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd, maar als er passie of kriebels aanwezig zijn,
is het aangeraden om ermee aan de slag te gaan.

Fabrice is een enorm grote voorstander om STEM zoveel mogelijk te promoten en in de kijker te zetten. Technologische
vooruitgang boeken we tenslotte elk jaar opnieuw. Daarom zijn STEM-gerelateerde opleidingen enorm belangrijk voor de jobs
van de toekomst. “Het is niet alleen essentieel voor onze maatschappelijke toekomst, het is ook heel leuk om te doen! Je krijgt
de kans om zelf dingen te ontwikkelen en projecten te bedenken en op poten te zetten. Achteraf kan je dan enorm trots zijn op
jezelf, wat een heerlijk gevoel met zich meebrengt!”

“Het is niet alleen essentieel voor onze maatschappelijke toekomst, het is ook heel leuk om te doen!”

Katlijn Vangilbergen werkt bij de STEM-coördinatie voor de associatie KU Leuven, waar ze de taak
als administratief en logistiek medewerker op zich neemt. Ze is een gedreven vrouw die haar opleiding startte
in het buitengewoon beroepsonderwijs (BUSO) en uiteindelijk dankzij de studiemethode mindmappen een
diploma diëtiste op zak heeft. Ondanks haar hobbelige traject heeft Katlijn kunnen bereiken waar ze naar
verlangde. Allemaal door haar ongelofelijk doorzettingsvermogen en wilskracht!
Vastgestelde diagnoses
Wanneer Katlijn de leeftijd van zes jaar bereikt had, werden er een aantal diagnoses bij haar vastgesteld. De
dokters slingerden met volgende vaststellingen naar haar hoofd: een lichte mentale beperking, zwakbegaafd,
klassiek autisme en een lichte vorm van Gilles de la Tourette. Van dit laatste heeft Katlijn niet meer zo heel veel
last door haar kracht om het te onderdrukken.
Van BU(S)O naar de Hogeschool
Tijdens het secundair onderwijs volgde Katlijn buitengewoon
(beroeps)onderwijs, met specialisatie ‘grootkeuken’. Na het
vierde middelbaar voelde ze zich daar niet meer op haar plaats.
“Het was geen uitdaging meer omdat het te gemakkelijk werd, dus
wilde ik iets anders doen, maar daar was het blijkbaar al te laat voor. Ik
kreeg niet de kans om over te stappen naar het gewoon secundair
onderwijs, maar ik ben wel blij dat ik in het buitengewoon onderwijs
terecht kon”, vertelt Katlijn. Vanaf het moment je in een hogere fase
van buitengewoon onderwijs zit, kan je niet meer van richting
veranderen omwille van de opgelopen achterstand.

“Ik kreeg niet de kans om over te stappen naar het gewoon secundair onderwijs”

Katlijn vindt dat het BUSO beter uitgebouwd en geherwaardeerd moet worden. Deze jongeren zouden de kans
moeten krijgen om te kunnen groeien en zich verder te ontplooien. De maatschappij legt volgens haar te veel druk
op ‘slim zijn’ en ‘de beste zijn’. Volgens Katlijn is dit een fout uitgangspunt, ze heeft zich tevens altijd
ondergewaardeerd gevoeld. “Wat je studeert maakt niet uit, iedereen is slim en uniek op zijn eigen manier.
Alle onderwijsrichtingen verdienen evenveel waardering vanuit de maatschappij”, benadrukt Katlijn.
Gelukkig is Katlijn tijdens haar stage als grootkeukenmedewerker een bijzonder iemand tegengekomen. Ze
werd geïnspireerd om voedings- en dieetkunde te gaan volgen op hogeschoolniveau. Dit was geen gemakkelijke
stap, want aan het einde van het BUSO ontvang je geen diploma, maar slechts een getuigschrift. Daarom
stapte Katlijn naar de Examencommissie, waarbij je een diploma kan behalen dat evenveel waard is als dat van het

secundair onderwijs, maar waar iedereen welkom is. Ongeacht je vooropleiding, of je nu voorkennis van
basisvakken, zoals Engels, Frans en Geschiedenis, hebt of niet, je kan er altijd terecht. Omdat Katlijn niet over deze
voorkennis beschikte, heeft ze veel aan zelfstudie gedaan en koos ze voor sociaal & technische
wetenschappen, met daarbovenop privélessen en zomercursussen. “Het was een ware zoektocht naar leerstof,
maar ik heb wel geleerd om heel zelfstandig te werk te gaan.”

“Het was een ware zoektocht naar leerstof, maar ik heb wel geleerd om heel zelfstandig te werk te
gaan”

“Mijn droom kwam uit”
“Het was mijn droom om te studeren aan het hoger onderwijs en zonder de toelating van de Examencommissie had
ik dit niet kunnen waarmaken,” aldus een trotse Katlijn. Ze snakte ernaar om deze lessen te kunnen volgen. “Ik
had het gevoel zomaar op de arbeidsmarkt gesmeten te zijn na mijn middelbare opleiding. Zonder diploma, met de
gedachte dat ik dom ben en niets kan,” vertelt ze. Het is inderdaad niet gemakkelijk om als zwakbegaafde zaken te
onthouden, maar door het aanleren van een goede studiemethode is Katlijn enorm vooruitgeholpen. “Ik leerde
via mindmaps zaken onthouden door visualisaties, kleuren en associaties te maken.” Zo leerde ze studeren en legde
ze haar bacheloropleiding voedings- en dieetkunde succesvol af.

“Ik had het gevoel zomaar op de arbeidsmarkt gesmeten te zijn na mijn middelbare
opleiding. Zonder diploma, met de gedachte dat ik dom ben en niets kan”

iMindmap van ThinkBuzan.com
Katlijn haar functie bij STEM-Coördinatie
Nadien kon Katlijn starten
als administratief/logistiek medewerker bij de STEMcoördinatie voor de associatie KU Leuven. Het doel van deze
instantie is onder andere om leerkrachten een overzichtelijk
aanbod van geïntegreerde STEM-projecten te bieden via de
website STEM voor Leerkrachten. Op deze manier kunnen
STEM-richtingen gepromoot worden bij jongeren via
leerkrachten. Katlijn haar taak hierbinnen heeft betrekking
op de organisatorische aspecten. Ze staat onder meer in voor het onderhouden van de website
en Facebookpagina, het inplannen van bijscholingen, het opstellen en opvolgen van inschrijvingen voor deze
dagen, het opvolgen van reserveringen van de wetenschappelijke koffers met aangepast materiaal en het beheren
van contractadministratie. Voorbeelden van enkele projectkoffers zijn: een rolstoel enkel met je ogen
aansturen, experimenteren rond energieopslag, een katapult ontwerpen en onderzoek voeren
naar waterzuiveringssystemen, enz. Daarnaast is Katlijn aanwezig op de bijscholingsmomenten om leerkrachten te
verwelkomen en een korte introductie te geven. Katlijn krijgt bij deze job heel veel begeleiding, maar zeker ook veel
verantwoordelijkheden om zelfstandig te kunnen werken.
Laat je niets wijsmaken
“Ik hoop dat ik nog lang de job mag doen die ik nu heb, want ik doe het enorm graag”, zegt Katlijn. Bovendien is
haar droom uitgekomen, namelijk het behalen van haar diploma voeding sen dieetkunde. Het is dan ook een hele
prestatie om van het BUSO naar het hoger onderwijs te stappen. Met een diagnose van zwakbegaafdheid is dat iets
waar ze heel hard heeft voor moeten vechten en waar ze veel heeft moeten doorstaan. Dat weerhoudt Katlijn niet
om nog steeds te blijven bijleren, want ze volgt ook nu nog avondonderwijs ‘Psychologie’
via Background Educations. Als eindnoot wil Katlijn nog graag het volgende kwijt: “het maakt niet uit wat je

opleidingsvorm is, het is belangrijker om te doen waar je interesses liggen en niet te handelen volgens de sociale
status van de maatschappij.

“Wat je studeert maakt niet uit, iedereen is slim en uniek op zijn eigen manier.
Alle onderwijsrichtingen verdienen evenveel waardering vanuit de maatschappij”

Benieuwd naar de websites waar Katlijn aan werkte? Katlijn Vangilbergen; Van buitengewoon onderwijs tot hoger
onderwijs

Hoe het allemaal begon
Jan Schepers groeide op in het kleine dorpje Peulis, dat zich tussen Mechelen en Heist-op-den-Berg bevindt. Tijdens
het middelbaar maakte Jan de keuze voor de richting Latijn-Wiskunde op basis van zijn interesse voor wiskunde: “Ik
deed toen al heel graag wiskunde”. Bovendien lag het voor de hand om te starten in een Latijnse richting omwille
van zijn uitstekende resultaten tijdens de lagere school. Deze humaniora jaren verliepen dan ook zeer vlot zonder
dat Jan nog maar de minste moeilijkheden ondervond.
Van de ene naar de andere uitdaging
Na deze puberjaren op middelbare schoolniveau volgde Jan de
opleiding Wiskunde aan de KU Leuven. “Ik heb geen spijt van
deze keuze omdat het hele mooi jaren waren die ik mocht
beleven, waar ik mijn vrienden heb leren kennen en waar
mijn passie voor wiskunde nog meer is gegroeid”, getuigt Jan. Na
deze opleiding kreeg Jan vanuit de KU Leuven de kans om een
doctoraat in pure wiskunde uit te voeren, wat een van zijn
grootste en eerste uitdagingen was in zijn leven. Maar dit
weerhield zijn gedrevenheid zeker niet, want zelfs na dit
doctoraat volgde Jan een post-doctoraat, eerst in Leiden en dan
opnieuw terug in Leuven. Hier heeft hij moeten bewijzen dat hij
kan doorgroeien, een tweede uitdaging waar Jan op botste.
Nadien kwam Materialise, een innovatief bedrijf op vlak van 3Dprinting, op zijn pad waar hij ondertussen al bijna zeven jaar
werkt. Van een opvolging van uitdagingen gesproken, kreeg Jan
al meteen met een derde uitdaging te maken. Bij Materialise was
Jan genoodzaakt om zich om te scholen en aan te passen aan de cultuur van het bedrijf. “Stuk voor stuk heb ik grote
stappen moeten nemen, wat niet verliep zonder vallen en opstaan!”

“Stuk voor stuk heb ik grote stappen moeten nemen, wat niet verliep zonder vallen en opstaan!”

Een project om u tegen te zeggen
Jan heeft gewerkt op verschillende afdelingen met Wiskunde in de hoofdrol. “Dit was veel studeerwerk en ook
individuele zelfstandigheid stond centraal, maar ik deed dat heel graag”, aldus Jan. “We zijn momenteel bezig met
het ontwikkelen van volledig automatisch digitale 3D-modellen van de schouder. Dit gebeurt op basis van een CT-

scan zodat chirurgen op voorhand de operatie kunnen plannen”. Dit project is voor Jan zo interessant omdat er veel
uitdaging mee gepaard gaat en het enorm boeiend is om samen te werken in een groot team. Bij het gehele project
zijn er in totaal een twintigtal mensen betrokken, voornamelijk werkkrachten vanuit België, maar ook vanuit
afdelingen in Oekraïne en Maleisië. Bovendien ziet de toekomst van dit project er zeer rooskleurig uit en kan Jan er
veel voldoening uit halen. “Het leuke aan dit project is dat ik heel veel van mijn ervaring van de laatste jaren kan
implementeren, wat een beetje het gevoel van ‘de kers op de taart’ opwekt”, vertelt Jan trots.

“We zijn momenteel bezig met het ontwikkelen van volledig automatisch digitale 3D-modellen van
de schouder. Dit gebeurt op basis van een CT-scan zodat chirurgen op voorhand de operatie kunnen
plannen”

Toch loopt er al wel eens iets mis. Bijvoorbeeld wanneer een aanzienlijk aantal mensen samenwerken in groep. “Dit
is meestal een kwestie van onvoldoende of miscommunicatie”, volgens Jan. Bovendien is het moeilijk om iedereen
min of meer tevreden te stellen bij de uitwerking van een dergelijk project. Naar oplossingen zoeken en
compromissen sluiten horen bij de kern van de zaak. Probleemoplossend denken is ook essentieel als het gaat over
STEM. “Daarnaast kan ik soms moeilijk om met projectaanvragen die intern of extern worden geweigerd, want dit
heeft effect op je motivatie en zelfvertrouwen”, vertelt Jan. Hij kan ontgoocheld raken van zelfgeschreven software
die niet de impact heeft die verwacht werd. Toch belemmert dit Jan niet in zijn verdere productiviteit: “zo leer je wel
hoe je het in de toekomst beter kan aanpakken”. Hij wil bovendien zijn leuke job bij Materialise en zijn
gedrevenheid niet zomaar opgeven omwille van een paar tegenslagen.

“Het leuke aan dit project is dat ik heel veel van mijn ervaring van de laatste jaren kan
implementeren, wat een beetje het gevoel van ‘de kers op de taart’ opwekt.”

Hoor het van een man met 3D-kennis
Jan heeft altijd al enorme interesse gehad in wetenschap en technologie: “Daarom ligt STEM mij ook nauw aan het
hart”. Hij gelooft er dan ook heel erg in dat de jobs van de toekomst meer en meer binnen de technologische en
wetenschappelijke sector zullen vallen. “Ik merk dat nu ook in het bedrijf waar ik werk, waar er in België ongeveer
een vierhonderdtal technisch opgeleide mensen tewerk zijn gesteld op een totaal van zo’n 650”, aldus Jan. Elke dag
opnieuw is die technische en wetenschappelijke bagage noodzakelijk in de huidige maatschappij.

“Elke dag opnieuw is die technische en wetenschappelijke bagage noodzakelijk in de huidige
maatschappij. “

Björn Antson, een geboren en getogen Geraardsbergenaar, toont aan dat je ook vanuit een niet-technische
richting een technologische carrière kan uitbouwen. Hij volgde immers tijdens de eerste vier jaar van de
middelbare school Latijn. Deze keuze was gebaseerd op zijn culturele en geschiedkundige interesse voor het
oude Romeinse Rijk. Deze jaren verliepen tamelijk vlot, zonder al te veel problemen of belemmeringen. Vanaf
het vierde middelbaar werd het meteen veel moeilijker en zwaarder voor Björn. Zijn resultaten zakten naar
beneden en hij ging met de hakken over de sloot als het op zijn hoofdvakken aankwam. “Tijdens de laatste
twee jaar Latijn-Wiskunde heb ik een hele weg moeten afleggen, dat ging met vallen en opstaan”. Op het
einde van de rit speelde hij het dan toch klaar om op het nippertje erdoor te geraken en kon hij verdere studies
aanvatten.

Tijdens de laatste twee jaar Latijn-Wiskunde heb ik een hele weg moeten afleggen, dat ging met
vallen en opstaan.

Computers en informatie, meer heb je niet nodig
De keuze van Björn voor een opleiding aan het hoger onderwijs ging uit naar Toegepaste Informatica. Hij was
immers graag voortdurend bezig met computers en informatica-gerelateerde technologie. Vanaf het derde jaar aan
het hoger onderwijs heeft Björn zich hoofdzakelijk toegelegd op netwerken en veiligheid. Daarbovenop had hij het
geluk om rond dit onderwerp een stage te kunnen lopen tijdens zijn laatste jaar. Björn beschouwt dan ook deze
laatste jaren op de schoolbanken als de beste uit zijn hele studieperiode. “Ik heb toen enorm veel vrijheid gekregen
wat heel fijn was.” Hij vond de lessen gedurende het hoger onderwijs op een veel aangenamere, flexibelere en
ongedwongenere manier gegeven in vergelijking met de lessenpakketten vanuit het middelbaar.
Björns’ eerste project in de IT-wereld
Na het lopen van zijn stage bij AUSY Belgium, een full-service IT-bedrijf, kreeg Björn meteen de opportuniteit om
daar als echte werknemer aan de slag te gaan. Björn moest voor deze aangeboden job een aantal keer op gesprek
komen en mocht onmiddellijk nadien zijn vast contract ondertekenen. Nu is Björn bij dit bedrijf een zestal maanden
werkzaam en het bevalt hem enorm. Dit is momenteel zijn eerste project waar hij werkt als first-line helpdesk. De
bedoeling van deze functie is om bedrijven die problemen hebben met het internet of telefonie proberen te helpen
waar mogelijk. “Voor mij is dit een zeer interessant project omdat ik op deze manier de theorie die ik leerde vanop
school kan omzetten in de praktijk”. Dit geeft hem het gevoel dat hij nuttig kan bezig zijn en dat wat hij geleerd
heeft, ook effectief kan toepassen in de werkelijkheid. Bovendien leert hij heel veel bij op zijn huidige werkplek,
waar een leuke sfeer en werkomgeving aanwezig is.

Voor mij is dit een zeer interessant project omdat ik op deze manier de theorie die ik leerde vanop
school voor een deel kan omzetten in de praktijk.

Toch brengt dit eerste project een grote uitdaging met zich mee voor Björn. Tijdens zijn studiejaren was hij niet heel
goed in de Franse taal, waardoor dit zijn grootste uitdaging vormt op zijn werk. “Dankzij mijn werk is mijn Frans er
toch al veel verder op vooruit gegaan.” Hoewel dit een uitdaging voor de toekomst zal blijven voor Björn, steekt hij
graag de handen uit de mouwen om hieraan te werken zodat hij zijn Frans kan blijven bijschaven. Andere ambities
die Björn op dit moment voor ogen heeft, is door verder te studeren bepaalde certificaten te behalen binnen
netwerken zoals CCNA, Cisco Certified Network Associate, een trainingsprogramma voor netwerkontwerp- en
ondersteuning. “Op deze manier kan ik later naar een second-line en meer technische kant doorgroeien”, aldus
Björn.

Ik steek graag de handen uit de mouwen om aan mijn Frans te blijven werken en het zo te kunnen
bijschaven.

STEM is een belangrijke steunpilaar
Björn zijn advies voor jongeren om voor STEM (wetenschap, technologie, ingenieur of wiskunde) te kiezen is dat ze
zich hier zeker in vast moeten bijten omdat ze zich op deze manier kunnen ontwikkelen zoals ze zelf willen. “Ik heb
het geluk gehad dat ik een persoonlijk parcours heb kunnen afleggen zoals ik het zelf wou”, aldus Björn. Hij had de
vrije keuze om te kiezen voor een opleiding die hem lag. Met deze motivatie is hij er dan ook volledig voor kunnen
gaan. STEM bevat allerlei belangrijke steunpilaren die een positieve bijdrage leveren aan verschillende jobs en
opleidingen van de toekomst met betrekking tot technologie en/of wetenschap. “Met een beetje
doorzettingsvermogen geraak je waar je wil geraken.” Daarenboven kan je je dromen waarmaken door te doen wat
je graag doet of waar je talenten liggen.

Door te doen wat je graag doet of waar je talenten liggen, kan je je dromen proberen waar te
maken.

Stephanie Van Deuren werkt bij Janssen Pharmaceutica als reliability ingenieur. Een intelligente en gedreven
vrouw die verantwoordelijk is voor de processen en strategieën die nodig zijn om betrouwbare, veilige en
kwaliteitsvolle productie van medicijnen te realiseren. Haar voornaamste taak is het bedenken, het
implementeren en opvolgen van deze strategieën in de organisatie om er uiteindelijk voor te zorgen dat er
niets ongepland stuk gaat en alles gestructureerd verloopt. Vergelijk het met hoe we naar auto’s kijken. We
vinden het allemaal normaal dat een auto rijdt wanneer wij dat willen. Achter deze vanzelfsprekendheid ligt
een ware strategie, onder meer de definitie van de juiste kostenefficiëntie en tijdige
onderhoudsstrategie zodat een auto doet wat wij willen en daarbovenop veilig is. Stephanie haar taak loopt
hieraan gelijk, maar dan toegepast op procesinstallaties.
Veelomvattende en exacte materie
In het middelbaar startte Stephanie met de algemene opleiding
Latijn en eindigde ze met Latijn-Wiskunde. Gedurende de
humaniora besefte ze dat exacte materie haar enorm goed lag. Het
leukste aan haar richting vond ze dan ook het letterlijk vertalen van
het Latijn en de 8 uren wiskunde waarin ze zich kon verdiepen. Het
geringe aantal echte wetenschapsvakken vond ze dan wel weer
jammer. Deze vakken kwamen gelukkig mateloos aan bod bij haar
opleiding als Burgerlijk Ingenieur in het hoger onderwijs. “Ik koos
voor deze opleiding omwille van job zekerheid, de
pragmatische insteek
en praktische benadering met exacte wetenschappelijke kennis en de veelomvattendheid van de opleiding, je
kon erna nog alle kanten op.” Met deze studie ontdekte Stephanie pas echt wat wetenschap en techniek inhoudt en
wat voor mooie wereld het is. Stephanie specialiseerde zich in werktuigbouwkunde, mechanica met nevenrichting
chemische procestechnologie. Het leuke aan deze expertise is dat het gaat over heel tastbare zaken, zo kregen ze
opdrachten zoals eigenhandig lassen en frezen en het berekenen van stangenmechanisme toegepast op een open
dak van een auto. Alles wat ze daar leerde, kwam ook echt overeen met de realiteit.

Met de studie als burgerlijk ingenieur ontdekte ik pas echt wat wetenschap en techniek inhoudt en
wat voor mooie wereld het is.

Hoe werken de dingen zoals ze werken?
De eerste job van Stephanie was onderhoudsingenieur in een petrochemisch bedrijf, een niet zo typisch beroep als
je kijkt naar de studies die ze volgde. De interesse in deze job kwam voort uit een laatstejaarsvak over
procesinstallaties en het onderhoud ervan. Stephanie werd er meteen door geprikkeld. “Ik stond er nooit bij stil dat

er een heel risicoanalyse zit achter de dingen zodat ze werken zoals ze werken.” Stephanie heeft dan ook enorm
veel plezier beleeft, veel gezien en geleerd, ook uit haar fouten. Na zes jaar werken als onderhoudsingenieur, botste
ze op de vacature als reliability ingenieur. Omdat ze de praktische kant onder de knie had, was deze vacature zeer
interessant voor haar omdat ze dan meer strategisch kon werken. “Dit was een uitgelezen kans voor mij omdat het
mij meer (groei)mogelijkheden zou bieden, ook op internationaal vlak.” Bovendien is ze kunnen starten in een
bedrijf dat groeiende is. Ze zijn dan ook een pionier op het vlak van internationale samenwerking over
de verschillende platformen binnen het bedrijf voor implementatie van deze strategieën.

Ik stond er nooit bij stil dat er een heel risicoanalyse zit achter de dingen zodat ze werken zoals ze
werken.

Succes behalen en fouten maken, horen bij het leven
Stephanie heeft al verschillende soorten van succes mogen ervaren. Zo heeft ze tal van verbeteringen kunnen
aanbrengen met betrekking tot de betrouwbaarheid van de productinstallatie. Daarnaast is Stephanie specialist in
wat ze doet. Er zijn niet veel mensen actief in haar specilisatie, hoewel er veel vraag naar is. Deze
positie van reliability ingenieur is onbekend en vaak onbemind, omdat men het snel vanzelfsprekend vindt dat de
dingen doen wat ze moeten doen en het voorkomen van problemen blijft vaak ongezien. Aangezien steeds meer
bedrijven deze discipline een belangrijke nieuwe strategische positie toekennen, leidt ertoe dat er een mooie
toekomst voor deze expertise is weggelegd. Ze geniet ervan te kijken naar hoe zaken nu echt tastbaar in zijn werk
gaan. Bovendien werkt ze samen met verschillende mensen met verschillende achtergronden in onze site in België,
alsook met de verschillende culturen binnen het internationaal platform. Op internationaal niveau is er nooit één
strategie die werkt voor alle sites en dient er specifiek bijgestuurd te worden. “Het is elke keer iets anders, en die
gevarieerdheid heb ik wel nodig”, aldus Stephanie.

Het is elke keer iets anders, en die gevarieerdheid heb ik wel nodig.

Ondanks het succes, heeft Stephanie ook wel enkele foute beslissingen genomen tijdens haar parcours. “In het
begin vond ik het moeilijk om beslissingen te nemen.” Haar coach leerde haar dat het beter is om een beslissing te
nemen, ook al is deze fout dan geen beslissing te nemen. Nadien kan je je beslissing gaan analyseren: wat is het
effect geweest? wat is er misgegaan? welke bewijzen kan je daarvoor opleggen? Al deze vragen zijn van belang om
de case die je voor je hebt te beschrijven en te zoeken naar een oplossing om uiteindelijk te kunnen achterhalen
waar de fout zat. “Ook al zijn dit niet de leukste aspecten van het beroepsleven, ze horen er wel bij. Je mag dan niet
gaan piekeren of de zaken over analyseren, want dat maakt je onzeker en ga je blokkeren. Op die manier
verminderen je kansen om goede en beredeneerde beslissingen te nemen. Als je met iets zit, probeer erover te
praten met anderen. Ze kunnen mee zoeken naar een oplossing, want je staat er nooit alleen voor in het
bedrijfsleven.”

De fascinerende wereld van wetenschap en techniek
“Ik merk, zelfs in mijn nabije omgeving, dat mensen niet aangetrokken zijn tot de STEM-gerelateerde opleidingen
of beroepen”, aldus Stephanie. Jammer genoeg beseffen de meeste jongeren niet wat ze allemaal met techniek en
wetenschap kunnen doen en hoe fascinerend die wereld daarachter is. Het is een zeer dynamische omgeving, denk
maar aan de snelle technologische evoluties, die we ook zien in het dagelijkse leven. Stephanie heeft heel
pragmatische keuzes gemaakt, in de zin dat de opleiding burgerlijk ingenieur vaak werkzekerheid biedt en je er nog
alle kanten mee op kan. Ook al klinkt het niet als een romantische of passionele keuze, het geeft wel enorm veel
voldoening als je ermee een brede basis kan opbouwen. Wetenschap en techniek kan heel breed zijn waardoor je
ermee kan doen wat je wilt of wat je interesseert. Het is nooit een beperkende keuze die je maakt. “Als je je
openstelt voor nieuwe zaken, voorkeur hebt voor exacte vakken en je wilt ervoor werken, dan is alles mogelijk!”

Als je je openstelt voor nieuwe zaken, voorkeur hebt voor exacte vakken en je wilt ervoor werken,
dan is alles mogelijk!

Als student in de secundaire school ontwikkelde Ruxandra Govoreanu een echte passie voor chemie en wist ze
dat ze daarmee verder wilde in de toekomst. Toen ze haar wens deelde met familie en vrienden, probeerden ze
haar om te praten: “denk goed na, je bent een vrouw”, “je zal er geen voldoening uit halen” en “het zal
moeilijk zijn als je deze job met kinderen wil combineren”, waren enkele van hun bezorgdheden. Op een dag
zei Ruxandra’s moeder: “ik had ooit de droom om dokter te worden en mensen te genezen, maar mijn ouders,
landbouwers met een beperkt inkomen, stonden erop om dit niet te doen omdat het te moeilijk zou zijn, en
dus werd ik leraar”. Daarom gaf haar moeder het advies om te doen wat je graag wil doen, om later geen spijt
te hebben.

‘Denk goed na, je bent een vrouw’, ‘je zal er geen voldoening uit halen’ en ‘het zal moeilijk zijn als je
deze job met kinderen wil combineren’, waren enkele bezorgdheden.

Stap voor stap is de boodschap
Ruxandra werd nadien toegelaten op de
Polytechnische Universiteit van Boekarest
in Roemenië na een moeilijk schriftelijk
examen. Als jonge studente wou ze enorm
graag wetenschappelijke en technische
zaken begrijpen. Deze interesse ging
gepaard met een sterke motivatie met als
gevolg goede scores op haar examens
en een beurs om van het studentenleven
en de zomervakanties te kunnen genieten.
Nadat ze afstudeerde als chemisch
ingenieur met MSC in
milieuwetenschappen, een
studieprogramma van zes
jaar, besefte ze dat studeren een proces is dat stap voor stap moet doorlopen worden.

Studeren is een proces dat stap voor stap doorlopen moet worden.

De weg naar geluk
Ze voelde zich de gelukkigste vrouw ter wereld toen ze hoorde dat ze werd toegelaten op de faculteit Landbouw en
toegepaste biologische wetenschappen aan de universiteit van Gent voor een doctoraat. “Ik had ook het geluk dat
ik een beurs kreeg die me toeliet mijn onderzoek verder te zetten. Ik kwam naar België met
maar één doel, namelijk mijn doctoraatsstudie afmaken. Nadien was ik van plan om terug naar Roemenië te gaan”,
aldus Ruxandra.

Ik kwam naar België met maar één doel, namelijk mijn doctoraatsstudie afmaken.

Like a dream come true
Op een dag kwam Ruxandra een vacature tegen bij Janssen Pharmaceutica voor een positie die in het verlengde lag
van haar doctoraatsonderzoek. “Dit was een unieke kans waarvoor ik me kandidaat stelde. Het fantastische
resultaat was dat ik aangenomen werd. Vanaf dag één bij Janssen voelde het alsof ik droomde. Ik leerde
uitstekende wetenschappers kennen om samen onderzoeken uit te voeren en nieuwe geneesmiddelen te
ontwikkelen”, vertelt Ruxandra. Na 14 jaar is ze er nog steeds werkzaam. Ze levert een toegevoegde
waarde door haar kennis en vaardigheden toe te passen in nieuwe ontwikkelingen en sterke teams samen te
stellen.
Ondertussen heeft ze al veel bijgeleerd en blijft ze er steeds professionele voldoening uithalen. Haar huidige rol is
het leiden van een buitengewoon team met zeer diverse wetenschappelijke en culturele achtergronden. Het
geeft Ruxandra een ongelofelijk gevoel wanneer het team een directe bijdrage levert in het voordeel van patiënten
hun gezondheid en de ontwikkeling van nieuwe producten. “Het is een zeer verrijkende ervaring om te werken voor
een bedrijf dat zich zo toelegt op het verbeteren en genezen van mensenlevens, zowel op professioneel als
menselijk vlak”, aldus Ruxandra. Ze heeft de job van haar leven gevonden, met veel voldoening en een echt
familiegevoel. Kortom, een perfecte work-life balance.

Het geeft me een ongelofelijk gevoel wanneer we met het team een directe bijdrage kunnen
leveren in het voordeel van patiënten hun gezondheid en de ontwikkeling van nieuwe producten.

line Vancoppenolle, opgegroeid in Bierbeek, realiseerde al snel dat wetenschappen, meer specifiek biologie,
iets was waar ze zich graag verder in zou verdiepen. Zo gezegd, zo gedaan. Desondanks heeft ze
ongelukkigerwijs tegenslagen ervaren op gezondheidsvlak. Toch staat ze sterk in haar schoenen en blijft ze
gedreven door biologie. Een keuze die ze maakte op basis van de manier waarop biologen kijken naar een koe
in de weide.
Even experimenteren
Met haar aanleg voor biologie en interesse in de manier waarop organismen samenwerken en op elkaar zijn
afgestemd, schreef ze haar middelbare eindwerk over de intelligentie bij dieren, meer specifiek bij mensapen. Een
van de experimenten die ze uitvoerde,
was de intelligentie vergelijken tussen
eerstejaars studenten en chimpansees.
“Om te ontdekken dat je water nodig
hebt om een pindanoot uit een dun
buisje te krijgen zonder het om te
draaien, hadden kinderen en
chimpansees dezelfde hoeveelheid
denktijd nodig, met name 20 minuten”,
concludeerde Eline. Ze vond het
geweldig om de eerstejaars uit te
dagen voor een opdracht waar
psychologie en biologie elkaar kruisen.
Om te ontdekken dat je water nodig
hebt om een pindanoot uit een dun
buisje te krijgen zonder het om te
draaien, hadden kinderen en
chimpansees dezelfde hoeveelheid
denktijd nodig, met name 20 minuten.
Bio-ingenieur, biochemie en biologie
Nadien was het voor Eline tijd een studierichting te kiezen voor het hoger onderwijs. Omdat ze zo geïnteresseerd
was in het biologische gegeven, botste ze op drie verschillende domeinen: bio-ingenieur, biochemie en biologie. Elk
domein gaat op een andere manier te werk in een bepaalde situatie. Stel je voor er staat een koe in een weide. Een
bio-ingenieur zal proberen om op de meest efficiënte manier melk en vlees van de koe te verkrijgen.
Een Biochemicus zal nadenken over de manier waarop de cellen van een koe met elkaar interageren. Tot slot zal
een bioloog naar de koe als organisme op zich kijken, hoe hij leeft in zijn omgeving en op welke manier zijn
vertering werkt. Voor Eline was het duidelijk dat de laatste optie haar voorkeur kreeg. Op basis van dit onderscheid
maakte ze de beslissing om biologie te gaan studeren. Het natuurreservaat achter haar tuin waar ze als kind

woonde, was natuurlijk al een aanzet voor haar fascinatie voor natuur en dier. Nadien deed haar leerkracht biologie,
Guido, er nog een schepje bovenop. Eline vertelt: “Hij kwam de klas binnen met zijn ruitjes hemd en kaki-broek en
haalde telkens weer iets nieuws tevoorschijn uit een van zijn zakjes. ‘Gevonden in mijn tuin, zei hij dan’, dat was zo
cool”.

Hij kwam de klas binnen met zijn ruitjes hemd en kaki-broek en haalde telkens weer iets nieuws
tevoorschijn uit een van zijn zakjes. ‘Gevonden in mijn tuin, zei hij dan’, dat was zo cool!

STEM-richtingen
Doorheen de periode op school ontdekte Eline de samenhang tussen al de verschillende domeinen van STEM:
wetenschap, techniek, ingenieur en wiskunde. Een probleem kan enkel opgelost worden door naar al deze zaken
samen te gaan kijken. “Het vormt een logisch geheel, en dat is wat het doet voor mij”, zegt Eline. Het zou
interessant zijn, mochten de klassieke onderwijsrichtingen, zoals BSO, TSO en ASO, wegvallen met in de plaats
verschillende STEM-richtingen. “Het idee dat iedereen uit de lucht valt bij het woord STEM, moet weggewerkt
worden”, adviseert Eline.

Het idee dat iedereen uit de lucht valt bij het woord STEM, moet weggewerkt worden.

Gezondheid als obstakel
Een leven waarin educatie centraal staat, zag Eline meteen zitten. Bij Technopolis kon ze dan ook terecht als
entertainer waarbij ze door middel van demonstraties het publiek elke dag opnieuw wetenschappelijke nieuwtjes
kon meegeven. Jammer genoeg werd Eline haar droom afgenomen door fysieke problemen. Ze kreeg zenuwpijn
wat zowel fysiek als psychisch een zware last bezorgt. Ze vond nadien een andere job bij een IT-bedrijf, waar ze als
bioloog anti-fraude software ging testen. “Een heel fijne job, maar na zes maanden moest ik ook hier weer een punt
achter zetten, omdat mijn lichaam niet akkoord was met dit bureauwerk”, aldus Eline. Door deze moeilijkheden
begon ze na te denken en kwam ze op het idee om op zoek te gaan naar een job waarbij ze kan liggen. “Door te
staan of zitten, wordt mijn zenuwpijn erger, dus liggen is een andere oplossing. Natuurlijk lijkt dit een grappig
fenomeen, maar ik probeer het luchtig te houden en mijzelf interessant te maken bij werkgevers,” getuigt Eline.
Een hele opgave, maar ondanks de emotionele moeilijkheden die Eline ondervindt, houdt ze zichzelf sterk en is ze
overtuigt dat ze een nieuwe werkplek zal vinden. Op naar een toekomst met de voetjes omhoog, én dat letterlijk
genomen!

Een heel fijne job, maar na zes maanden moest ik ook hier weer een punt achter zetten, omdat mijn
lichaam niet akkoord was met dit bureauwerk.

Een gouden tip van Eline: “Je zal uiteindelijk wel ergens
terechtkomen en er geraken. Meteen al het succes van
de wereld vinden is een illusie”. Zelf heeft ze twee jobs
moeten opgeven omwille van haar
gezondheid. Daarom wijst ze erop dat je al de tijd van
de wereld hebt om te ontdekken wie je bent en wat je
interesseert. Het hoeft niet van meet af aan allemaal
juist te zijn.

Suzannah Kerstens is een geboren en getogen Essenaar waar ze ook een groot deel van haar schoolcarrière
heeft doorgebracht. ‘Ik heb de liefde voor techniek van mijn mama geërfd, zij werkt namelijk
als elektromonteur’, aldus Suzannah.

De eerste hobbelige stapjes
Het van buiten blokken was niet echt haar ding
en daarom veranderde Suzannah na het
tweede jaar Latijn naar wetenschappen. Toen
ook deze richting niet de juiste voor haar bleek
te zijn, schakelde ze het jaar nadien nog een
keer over, deze keer naar technische
wetenschappen. Deze richting lag wel volledig
in haar interessegebied en bovendien was er
veel afwisseling in de leerstof, met name
wiskunde, chemie, fysica en biologie. “Hoe
meer richtingen ik kan proeven, hoe meer mogelijkheden om later verder te studeren”, dacht Suzannah toen.
Omdat ze in een kleine klas zat, kon ze ook nog eens rekenen op persoonlijke begeleiding waardoor ze nog dieper
op de materie kon ingaan.

Hoe meer richtingen ik kan proeven, hoe meer mogelijkheden om later verder te studeren.

Keuzestress
Na het middelbaar moest Suzannah opnieuw een keuze maken voor haar verdere opleiding. De eerste keuze die ze
maakte, was het aanleren van vliegtuigtechnieken aan de Aircraft Maintenance and Training school in Nederland.
Deze opleiding voldeed niet aan haar verwachtingen en daarom besloot ze halverwege het schooljaar te stoppen en
de rest van het jaar als elektromonteur te werken, net zoals haar mama. “Als elektromonteur werd mijn voorliefde
voor techniek nog sterker”, aldus Suzannah. Door deze ervaring besloot ze het jaar daarop elektromechanica te
volgen aan de Karel de Grote Hogeschool in Hoboken. ‘Het studieduiveltje kwam terug op mijn schouder zitten, wat
leidde tot 11 herexamens’, vertelt Suzannah teleurgesteld. Ze heeft dan op aanraden van haar omgeving de
overstap gemaakt van een academische naar een professionele bachelor.

Als elektromonteur werd mijn voorliefde voor techniek nog sterker.

Werken en studeren voor een weg naar de top
Suzannah begon na dit advies op zoek te gaan naar een opleiding in haar buurt. Tijdens deze zoektocht botste ze op
een vacature bij ENGIE Electrabel. Het aanbod was een deeltijdse job in de kerncentrale van Doel met daarnaast de
mogelijkheid om een opleiding elektromechanica te volgen. “Dit klonk als muziek in mijn oren. Na vier intensieve
jaren behaalde ik met onderscheiding mijn diploma met afstudeerrichting automatisatie”, vertelt ze trots. Deze
combinatie van werken en studeren hield voor Suzannah zowel voor- als nadelen in. Het is financieel voordelig
omdat je betaald wordt voor je opleiding en je prestaties op het werk. Daarnaast zie je gelijkenissen lopen tussen de
theorie op school en de praktijk tijdens de job, wat alles veel duidelijker maakt. Een nadeel is dat het discipline vergt
om na de werkuren ook aan projecten te werken voor school en je voor te bereiden op de examens. ‘Maar voor de
kans die ik kreeg om dit te doen, was dat zeker de moeite waard’, aldus Suzannah.

Dit klonk als muziek in mijn oren. Na vier intensieve jaren behaalde ik met onderscheiding mijn
diploma met afstudeerrichting automatisatie.

Wat zegt de toekomst
In de toekomst wil Suzannah graag doorgroeien en allerliefst blijven werken op de kerncentrale, maar ze laat graag
al haar opties open staan. “Ik zie wel wat de toekomst voor me in petto heeft.” Suzannah promoot graag het STEMgegeven omdat er veel knelpuntberoepen zijn en andere beroepen die veel toekomst bieden voor jongeren.
Bovendien is deze opleiding nog eens super interessant om te volgen en een job in een STEM-domein te
bemachtigen. “Waar een wil is, is en weg om heel wat te bereiken. Zeker voor vrouwen is het niet vanzelfsprekend
om in die wereld van STEM te stappen”, zegt ze. Als je echt iets wilt bereiken, zal dat ook lukken. Hou er rekening
mee dat je kansen vaak geen tweede keer worden voorgeschoteld, dus zorg ervoor dat je alle aangeboden kansen
grijpt.

Ik heb de liefde voor techniek van mijn
mama geërfd, zij werkt namelijk als elektromonteur.
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Maxine Frimpong is een 29-jarige bio-ingenieur, opgegroeid in Burcht en sinds enkele jaren woonachtig in
Antwerpen. Ze is iemand die voet bij stuk houdt als het gaat over wat ze wil bereiken. Knokken zal ze om haar
doelstellingen te behalen, als ze er achteraf maar trots op kan zijn en er voldoening uit kan halen. Een vrouw
vol positieve energie en power die al heel veel verantwoordelijkheden gekregen heeft doorheen haar
afgelopen levensjaren.
De eerste stappen naar de grote wereld
Tijdens de middelbare school volgde Maxine Latijn-Wiskunde aan het Sint-Norbertus instituut op de Amerikalei. Ze
koos voor deze combinatie omdat ze een wiskundeknobbel heeft en omdat haar mama haar
inspireerde Latijn te volgen. Een richting met 6 uren wiskunde die ze in 6 jaar succesvol heeft kunnen afleggen. De
aanhouder wint, want Maxine was de enige van een klas van 23 die Latijn-wiskunde volgde. “Het is belangrijk om
voor jezelf te kiezen en te doen wat je interesseert”, aldus Maxine. Natuurlijk heeft ze ook enkele moeilijkheden
ondervonden, zoals een goede afstemming maken tussen school en vrije tijd. “Het is een absolute must om
georganiseerd te werken en een haalbare tijdsplanning voor jezelf op te stellen!”, adviseert ze.

Ik koos voor Latijn-wiskunde omwille van mijn wiskundeknobbel en omdat
mijn mama me inspireerde Latijn te volgen.

Maar wat na die jaren als schoolkind?
“Ik weet nog heel goed, het middelbaar was gedaan en ik moest de belangrijkste keuze maken voor de rest van mijn
leven, mijn verdere opleiding”, zo zag Maxine de wereld voor zich op dat moment. “Ik had toen geen specifieke
interesse, maar was enorm geboeid door alles wat met wetenschappen te maken had”, vertelt Maxine. Omdat bioingenieurswetenschappen een brede waaier was van verschillende wetenschappen besloot ze voor deze opleiding
te gaan. Haar bacheloropleiding volgde ze al pendelend aan de universiteit van Antwerpen, campus Groenenborger.
“De eerste jaren waren bijzonder zwaar en niet te onderschatten. Er was een massa leerstof te verwerken en de
examenperiodes van soms vijf weken lang waren uitputtend. Dat vergt maximale motivatie en
doorzettingsvermogen en dan is het goed te kunnen terugvallen op de leermethodes die je jezelf hebt eigen
gemaakt in het middelbaar.” Vervolgens koos ze voor de universiteit van Gent om haar master in chemie en bioproducttechnologie te behalen. “Zo leerde ik het échte ‘kotleven’ kennen, wat afgezien van de
examenperiodes, een heel leuke en aangename ervaring was”, vertelt ze opgetogen. In Gent kwam ze in een heel
andere studieomgeving terecht en heeft ze kunnen genieten van het studentenleven. Als kers op de taart kon ze
haar opleiding afsluiten in Zuid-Afrika aan de universiteit van Stellenbosch waar ze een aantal maanden verbleef
voor haar thesisonderzoek. “Ik kan het alleen maar aanraden!”

Ik had toen geen specifieke interesse, maar was enorm geboeid door alles wat met wetenschappen
te maken had.

Het echte leven
Via een jobbeurs in Gent kwam Maxine BASF tegen, een multinationaal chemisch bedrijf dat bouwt aan een
duurzame toekomst. Ze ontmoette er heel enthousiaste mensen, wat leidde tot een eerste sollicitatiegesprek en
uiteindelijk een contractvoorstel nog voor ze was afgestudeerd. Haar diploma goed en wel op zak, startte ze als
Asset Manager. Dat is iemand die verantwoordelijk is voor het op punt stellen van de volledige onderhoudsstrategie
van chemische installaties en die werkt aan continue verbeteringen zodat de beschikbaarheid en betrouwbaarheid
van de installaties vergroot. “Na slechts enkele jaren kreeg ik ook de vraag om het Asset Management van een
nieuwe installatie volledig van nul op te starten”, aldus Maxine. Sinds vorig jaar is ze Turnaround Manager, wat wil
zeggen dat ze verantwoordelijk is voor de organisatie en de uitvoering van het stilleggen van de installatie.
Dit gebeurt elke vijf jaar opdat ze de nodige inspecties en onderhoudswerken kunnen uitvoeren en nieuwe
projecten uitgewerkt kunnen worden. Je kan het vergelijken met de organisatie van een festival, namelijk
contracten binnenhalen, logistiek en bands regelen, verlichting en audioapparatuur voorzien, enz., maar dan voor
chemische installaties.

Je kan het vergelijken met de organisatie van een festival, namelijk contracten binnenhalen,
logistiek en bands regelen, verlichting en audioapparatuur voorzien, enz., maar dan voor chemische
installaties.

Steun en toeverlaat
“Ik heb de afgelopen jaren een opeenvolging van interessante projecten en uitdagingen mogen meemaken.” Zo
heeft Maxine er een zeer leerrijk onderwijstraject op zitten en een job die aldoor nieuwe projecten aanbiedt. Een
zeer prikkelende periode is het voor Maxine geweest, maar ze stond er nooit alleen voor. “Ik heb wel eens
momenten gehad dat het moeilijker ging, maar ik had altijd een goed opvangnet en klankbord”. Zo heeft Maxine
ooit een brand meegemaakt bij een van de installaties. Er waren geen gewonden, maar de ravage was enorm. “Op
dat moment hebben we bewezen hoe belangrijk het is een sterk team van gemotiveerde mensen te hebben met de
nodige kennis om een dergelijke situatie te bedwingen.” Haar advies is om naar anderen toe te stappen als je het
even niet meer ziet zitten. Blijf elke dag je horizon verruimen, trek lessen zowel uit positieve als negatieve kritiek en
weet de kennis van meer ervaren mensen naar waarde te schatten. Blijf zoeken naar een oplossing en geef niet op.
Yes, you can! Als je iets wil bereiken, moet je er gewoon voor gaan, wees niet bang en sla je eigen weg in, vertrouw
op je capaciteiten en volg je interesses. De herkenning en waardering die je er achteraf voor terugkrijgt, zijn goud
waard.
Nood aan STEM
De kennis in de maatschappij vandaag de dag is gebaseerd op technologie, dat valt niet meer te ontkennen. Er is
dan ook geleidelijk aan een steeds grotere vraag naar ingenieurs, technisch en wetenschappelijk opgeleide mensen
om samen te kunnen bouwen aan die hoogtechnologische toekomst, zowel mannen als vrouwen. Op dit moment is
het veel te moeilijk om mensen met deze achtergrond te vinden. “Daarom wil ik iedereen aanraden te kiezen voor
een technische opleiding”, aldus Maxine. Bovendien moet er komaf gemaakt worden met het cliché dat deze
richtingen enkel voor mannen zijn weggelegd. Zo bewijzen vrouwen dagelijks hun expertise in de technologische
bedrijfswereld.

Er is dan ook geleidelijk aan een steeds grotere vraag naar ingenieurs, technisch en
wetenschappelijk opgeleide mensen om samen te kunnen bouwen aan die hoogtechnologische
toekomst, zowel mannen als vrouwen.

Lieve Lambrechts ontdekte haar passie voor wiskunde en fysica pas tijdens haar studieperiode in het hoger
onderwijs. Ze had het kennelijk bij het rechte eind en is nu actief als onderzoeker
en wetenschapscommunicator, met specialisatie in optica op nanoschaal. Ze hoopt dat ze altijd kan blijven
leren en telkens opnieuw weer iets nieuws tegenkomt. Een intellectuele uitdaging of een vraagstuk oplossen,
daar zegt Lieve absoluut geen neen tegen! Wiskunde is een veilige wereld waarin iets fout of juist kan zijn, en
niets anders. Dat concrete sprak Lieve al vanaf haar kindertijd aan. “Ik merk dat ik begin te fluiten als ik met
mijn onderzoek bezig ben, mijn formules maken me blij!”, vertelt ze.

Ik merk dat ik begin te fluiten als ik met mijn onderzoek bezig ben, mijn formules maken me blij!

Studies die leiden tot passies
Wiskunde, een vak dat Lieve pas echt leerde kennen tijdens haar studies. Ze begon in Latijn-Wetenschappen zonder
een idee te hebben van haar toekomstige job. Nadien koos Lieve uit de talloze mogelijkheden voor wiskunde.
Eenmaal ze deze opleiding volgde, ontdekte ze dat dit vak zoveel meer was dan wat in het middelbaar werd
aangeleerd. Ze kwam via keuzevakken ook in contact met fysica, waar ze meteen verliefd op werd. Lieve wilde dan
ook niets liever dan dit pad verder uitbouwen en daarom nam ze een extra vakkenpakket op in deze richting,
bovenop haar wiskundelessen. “Pas vanaf het moment dat ik wiskunde studeerde, merkte ik hoe boeiend het
allemaal was”, aldus Lieve. Naarmate je verder vordert in de opleiding is het niet meer oefeningen maken, bewijzen
voorleggen en met cijfers werken, maar eerder redeneren en abstraheren. “Wiskunde gebruik ik niet letterlijk, maar
als een levenslange manier van leren”, vult ze verder aan.

Wiskunde gebruik ik niet letterlijk, maar als een levenslange manier van leren.

Onzichtbaarheidsmantel
Vooraleer Lieve kon beginnen aan haar doctoraat binnen het departement fysica en sterrenkunde aan de Vrije
Universiteit Brussel, moest ze een onderwerp kiezen. “Mijn persoonlijke voorkeur ging uit naar een domein waar
pure wiskunde en fysica elkaar ontmoeten”, vertelt ze. Dit ideale huwelijk vond ze binnen de transformatieoptica.
Dat je met een meetkundige techniek materialen kan ontwerpen die op een exotische manier omgaan met
licht vindt ze nog steeds verbazingwekkend. Hiermee heeft men de allereerste onzichtbaarheidsmantel kunnen
ontwikkelen! Alsof we beland zijn in de magische wereld van Harry Potter … Maar back to reality nu! Diezelfde
techniek kan eveneens ingezet worden om gebouwen of eilanden onzichtbaar te maken voor aardbevingen of

tsunami’s, of om zonnepanelen efficiënter te laten werken. “De huidige mantels ondervinden echter nog enkele
problemen. Ikzelf heb de bestaande techniek verder uitgebreid om hier een mouw aan te passen”, aldus Lieve.

Mijn persoonlijke voorkeur ging uit naar een domein waar pure wiskunde en fysica elkaar
ontmoeten.

Vechten om het waar te maken
Hoewel haar parcours op school vlot verliep, ervaarde Lieve een persoonlijke situatie die niet de makkelijkste was.
Dit maakte het moeilijk voor haar om haar studies goed te blijven uitvoeren. “Ik moest verschillende jobs op mij
nemen om geld bijeen te verzamelen voor mijn studies”, aldus Lieve. Haar tijd en energie moest ze verdelen over de
verschillende taken waarvoor ze verantwoordelijk was. “Ik heb gevochten om te doen wat ik wilde doen, namelijk
mijn studies voortzetten. Het harde werk loonde en ik kon zelfs aan een doctoraat beginnen”, vertelt ze trots.

Ik moest verschillende jobs op mij nemen om geld bijeen te verzamelen voor mijn studies.

Nood aan verschillende perspectieven
Wiskunde en fysica kunnen zorgen voor een enorm interessante carrière. Je kan er zelfstandig en creatief mee aan
de slag. Bovendien heeft de maatschappij dergelijk opgeleide mensen nodig. Deze opleidingen zijn dan ook voor
veel mensen weggelegd zonder dat ze het beseffen. Lieve geeft het advies ervoor open te staan en het niet meteen
af te schrijven: “Scheer je weg van de vooroordelen dat wiskunde niets voor meisjes is, of dat je niet goed genoeg
bent in wiskunde.” In het middelbaar, alsook in de media, wordt niet het hele plaatje meegeven en slechts één
perspectief haalt de bovenhand. “Probeer op andere manieren in aanraking te komen met wetenschap, via
bijvoorbeeld workshops, wetenschapsfestivals, YouTube, enz. Zelfs kleine proefjes kunnen al een wereld van
verandering maken in je houding ten aanzien van wetenschap”, laat Lieve weten.

Probeer op andere manieren in aanraking te komen met wetenschap, via bijvoorbeeld workshops,
wetenschapsfestivals, YouTube, enz. Zelfs kleine proefjes kunnen al een wereld van verandering
maken in je houding ten aanzien van wetenschap.

Dimitri De Schuyter is altijd al gepassioneerd geweest door elektriciteit en energie. Omwille van deze passie
koos hij ervoor een opleiding te volgen die hier volledig bij aansluit en kan hij vandaag de dag industrieel
ingenieur in de energie genoemd worden. Zijn wil en motivatie hebben hem gebracht waar hij nu staat. Hij is
het voorbeeld dat je niet de hoogste opleiding in het secundair gevolgd moet hebben om je kansen te
benutten en je dromen te bereiken.
Een zwak voor elektriciteit
Dimitri groeide op in Wondelgem, maar heeft vanaf zijn 14 jaar zijn schoolcarrière in Gent uitgebouwd. In het
middelbaar is hij gestart in elektromechanica. “Mijn interesse ging voornamelijk uit naar de vakken rond
elektriciteit”, aldus Dimitri. Van jongs af aan wist hij al dat hij in de eleketriciteitssector wilde terechtkomen.
Daarom dat hij ook vanaf zijn 3de middelbaar besloot de richting elektrische installaties te starten in het
beroepsonderwijs. “Met mijn handen werken was voor mij een belangrijke motivatie om voor deze richting te
kiezen”, vertelt Dimitri. Door zijn motivatie en doorzettingskracht behaalde hij vlot zijn diploma via een 7de jaar in
de industriële elektriciteit. Nadien behaalde hij nog een diploma via een 1-jarige opleiding met specialisatie in de
automotive.

Mijn interesse ging voornamelijk uit naar de vakken rond elektriciteit. Met mijn handen werken was
voor mij een belangrijke motivatie om voor deze richting te kiezen.

Met 100% motivatie en wil
“Mijn wil om mijn grenzen te verleggen en mijn capaciteiten uit te testen, naast de motivering van mijn toenmalige
stagementoren en leerkrachten, hebben me overhaald om verder te studeren”, getuigt Dimitri. Hij startte de
bacheloropleiding energietechnologie op de technologiecampus in Gent. “Bij de start van de opleiding verloor ik tijd
met het inhalen van de theorie die ik gemist had tijdens het middelbaar. Toch had ik een voorsprong bij
praktijkvakken omwille van mijn eerdere opleiding”, haalt Dimitri aan. Hij heeft het ervaren als een zeer leerrijke
periode waar hij gemotiveerd en doelgericht aan de slag ging. Ook nadien studeerde hij verder en behaalde een
masteropleiding als industrieel ingenieur in de energie. “Vooral de wil en motivatie had ik nodig om er voor de volle
100% voor te gaan en te slagen.” Hoe slim je ook bent, volgens Dimitri zal je zonder wil en motivatie uiteindelijk
tegen de lamp lopen. Ook al moet je sommige zaken even aan de kant zetten zoals hobby’s en kost het bloed,
zweet en tranen, wanneer je dan je werk aflevert, kan je enorm trots zijn op wat je bereikt hebt.

Ik had een voorsprong bij praktijkvakken omwille van mijn eerdere opleiding.

Werken als industrieel ingenieur in de energie
“Ik heb de kans gekregen om tijdens mijn schoolcarrière vijf keer stage te lopen, zowel in de residentiële als
industriële sector”, aldus Dimitri. Zo stond hij in voor een aantal energie-gerelateerde opdrachten, met onder
andere een testopstelling van een lift, een studie naar energie-efficiëntie en de visualisatie van een bedrijfsgebouw.
Binnenkort gaat Dimitri aan zijn officiële loopbaancarrière beginnen als onderzoeker binnen de sector van
datacommunicatie. Zo zie je maar dat niet enkel een ASO-opleiding carrièrekansen op hoog niveau kan bieden.
STEM is de toekomst
Mensen worden continu omgeven door een of meerdere aspecten van STEM. Wetenschap, technologie, ontwerpen
en wiskunde maken allemaal deel uit van het leven waarin we ons bevinden. “Het interessante aan dit verschijnsel is
dat we de mogelijkheid krijgen om zelf zaken te gaan repareren en de technologieën beter rondom ons te
begrijpen”, aldus Dimitri. Het is een constante evolutie die bovendien heel wat werkzekerheid biedt. Kies
onafhankelijk van je afkomst en externe invloeden op basis van de informatie over de talloze mogelijkheden die de
toekomst biedt. “Doe wat je graag doet en ga ervoor, laat je hoofd niet hangen bij tegenslagen!”

Joke Dehond neemt geen genoegen met slechts één enkele interesse, maar haalt een waaier aan
belangstellingen boven waar ze veel waarde aan hecht. Als vrouw houdt ze niet alleen van mode, tuinieren,
design en architectuur, maar ook van fysica en informatica. In 2015 werd ze zelfs uitgeroepen tot ICT-vrouw
van het jaar, ze zetelt daarnaast ook in de raad van bestuur van Technopolis en ze heeft aan het roer gestaan
van een Belgisch bedrijf met software oplossingen voor klantcommunicatie. Kortom, een vrouw die nagenoeg
van alle markten thuis is.
Informatica was geen optie
Tijdens het middelbaar onderwijs stelde Joke zich niet veel vragen bij de richting die ze volgde. Gelukkig keek ze
niet met tegenzin op naar de dagen op de schoolbanken en voelde ze zich thuis waar ze zat. “Ik zat in een richting
die in overeenstemming was met mijn capaciteiten en waarmee ik later nog alle richtingen uit kon”, aldus Joke.
Om de overstap naar het hoger onderwijs te maken, had Joke een leeftijd bereikt om een bewuste keuze te maken.
“Aanvankelijk was er geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht om te kiezen voor informatica”, getuigt Joke:
“Terechtkomen bij het informatica-bedrijf van mijn vader? No Way!”
Opvallend genoeg besliste Joke dan toch voor een opleiding in informatica. Ze dacht, na geestdriftige
overwegingen en in overleg met haar vader, dat een jaar informatica niet verloren zou zijn ten tijde van de
alomtegenwoordigheid van ICT. Aan een gebrek aan interesse lag het niet, want als kind had Joke zelfs al een
programma geschreven op basis van het vraag-en-antwoord principe. Misschien speelde de stereotypes rond
informatica wel een rol, met name ‘voor nerds’ en ‘mannen eerder als vrouwen’. Joke probeerde er niet aan toe te
geven en negeerde opmerkingen zoals: ‘Dat diskette doosje, is dat voor je maandverband in te steken?’ Na vier jaar
wist ze dan ook succesvol af te studeren.

Geen haar op mijn hoofd dacht er aan om te kiezen voor informatica. Terechtkomen bij het
informatica-bedrijf van mijn vader? No Way!

Een punt van ommekeer
In haar studietijd hield Joke zich bezig met programmeren en software, omdat er destijds zich niet veel andere
opties aanboden binnen de IT-sector. In die tijd bestond er namelijk geen reeks aan verschillende soorten
informatica-jobs. Om de cyclus te volbrengen, koos Joke ervoor in het bedrijf van haar vader te starten. “Ik kreeg er
de kans om van nul af aan nieuwe software producten te construeren”, aldus Joke. Na een tijdje verliet Joke het
technische aspect en ging ze naar de kant van business development en marketing.

Ik kreeg er de kans om van nul af aan nieuwe software producten te construeren.

Alsof het plottwist nog niet gevallen is, besloot Joke zichzelf om te scholen tot grafisch vormgever en het creatieve
pad op te gaan. “Mijn grote droom is om een eigen juwelenlijn op basis van 3D-printing op de markt te brengen”,
vertelt ze ambitieus. Zo toont ze nog maar eens aan dat je niet meer onderuit kan aan STEM, want in elke sector
komt het aan bod. “Om mijn droom vorm te geven, volgde ik fashion management waarin IT een essentiële rol
speelt, denk bijvoorbeeld aan big data om trends te voorspellen, of personalisatie op vlak van kleuren, patronen,
enz.”, legt Joke uit. “Naast het puur creatieve, kennen verschillende sectoren meer en meer een technische
insteek.”

Mijn grote droom is om een eigen juwelenlijn op basis van 3D-printing op de markt te brengen.

Kiezen op jonge leeftijd
Volgens Joke is het moeilijk voor kinderen om een keuze te maken voor de opleiding die ze willen volgen in het
secundaire onderwijs. De hoeveelheid aan scholen, de uiteenlopende studierichtingen en dan nog eens de invloed
van je ouders en vrienden maken het er niet gemakkelijker op. Wat je ook kiest, tegenwoordig zal je altijd in contact
komen met wetenschap en technologie. Bovendien zijn de keuzes die je maakt tijdens je schooltijd, geen
permanente beslissingen waarop je niet meer kan terugkomen. Evolutie is er en zal er altijd blijven, op alle vlakken.
Joke benadrukt: “Er zijn heel veel opportuniteiten in STEM, want dat is waar de toekomst ligt.”

Er zijn heel veel opportuniteiten in STEM, want dat is waar de toekomst ligt.

Al tijdens de middelbare school werd Famke’s interesse voor wetenschappen duidelijk. Door haar sterke
affiniteit met labowerk en na een bezoek aan het farmaceutisch bedrijf Janssen Pharmaceutica, ontdekte
Famke haar wens. Deze kwam uiteindelijk dan ook echt in vervulling. Vandaag de dag kent ze verschillende
analysetechnieken en werkt ze mee aan de ontwikkeling van nieuwe vloeibare geneesmiddelen. “Ik zou graag
mijn expertise verder uitbouwen, waarbij mijn grootste drijfveer is te kunnen bijdragen aan het verbeteren van
de levenskwaliteit van patiënten”, aldus Famke.

Ik zou graag mijn expertise verder uitbouwen, waarbij mijn grootste drijfveer is te kunnen bijdragen
aan het verbeteren van de levenskwaliteit van patiënten.

Farma en labo
Tijdens het middelbaar koos Famke Hendrickx voor opleidingen met een wetenschappelijke toets want economie
en talen waren niet haar sterkste kant. Vanaf het vijfde middelbaar stapte ze over van ASO naar TSO waar ze een
veel bredere basis aan wetenschapsvakken meekreeg. “Ik had spijt dat ik dit niet eerder had gedaan” aldus Famke.
Tijdens haar middelbare school bracht ze een bezoek aan Janssen Pharmaceutica. De keuze voor farmaceutische en
biologische laboratorium technologie als opleiding is het resultaat van de indruk die het bezoek aan dit
farmaceutisch bedrijf heeft achtergelaten. “Het sprak mij meteen aan om bij Janssen Pharmaceutica te gaan
werken, dat was mijn droom. Dat ik zou kunnen bijdragen aan menselijke genezing, wetende dat er een
onnoemlijke hoeveelheid aan ziektes bestaan in de wereld, vond ik een fantastische gedachte”, vertelt Famke.
Ondanks de vele labo’s, lange dagen en verplichte lessen is het haar gelukt om haar bachelordiploma te behalen,
want studeren was altijd een grote opgave voor haar geweest. Een hoogtepunt tijdens haar schoolcarrière beleefde
Famke toen haar artikel over een bacterie die bij hagedissen voorkomt op basis van onderzoek in de zoo van
Antwerpen, werd gepubliceerd.

Het sprak mij meteen aan om bij Janssen Pharmaceutica te gaan werken, dat was mijn droom. Dat
ik zou kunnen bijdragen aan menselijke genezing, wetende dat er een onnoemlijke hoeveelheid aan
ziektes bestaan in de wereld, vond ik een fantastische gedachte.

A dream come true
Meteen nadat ze haar diploma in ontvangst nam, kon ze terecht bij Sanico, een fabrikant van farmaceutische
specialiteiten. Toen ze daar actief was als werknemer heeft ze heel veel kunnen bijleren, maar na twee jaar wilde ze
meer uitdaging en doorgroeimogelijkheden. Werken bij Janssen Pharmaceutica heeft dan ook altijd in haar
achterhoofd gespeeld. Plots kreeg ze de kans om bij dit farmaceutisch bedrijf te starten en werd haar droom
werkelijkheid. Famke kwam terecht in de afdeling van research en development. “Elke dag is anders zonder dat iets

zich herhaalt. Wat ik doe, is elke keer opnieuw blijven nadenken en zoeken naar verbeteringen voor medicatie”,
aldus Famke. Continu is ze gericht op het ontwikkelen van medicatie en het leveren van afgewerkt producten aan
de klant, om te genezen, voor preventie of nabehandelingen.

Elke dag is anders zonder dat iets zich herhaalt. Wat ik doe, is elke keer opnieuw blijven nadenken
en zoeken naar verbeteringen voor medicatie.

Wetenschap is de toekomst
Famke’s verdere ambities zijn meer verantwoordelijkheden krijgen in de afdeling waar ze nu actief is, zoals zelf
projecten leiden en andere mensen aansturen. Toch is ze enorm trots op wat ze tot nu toe al bereikt heeft. “Alles
heeft bijgedragen tot waar ik nu geraakt ben en daar ben ik blij om”, aldus Famke. Op school ontdekte ze al dat
laboratoriumproeven en het praktische haar enorm lag. Zo maakte we bijvoorbeeld alcohol uit gist en besefte ik
hoe simpel sommige zaken kunnen zijn, als je het maar weet”, vertelt Famke. Wetenschap is vast en zeker een
meerwaarde voor de toekomst, om te kunnen blijven leven en de gezondheid van de mensheid te verbeteren.
“Wanneer er een effectief medicijn tegen kanker en AIDS ontwikkeld zou worden, hebben we weer meer controle
over het leven”, voorspelt Famke.

Wanneer er een effectief medicijn tegen kanker en AIDS ontwikkeld zou worden, hebben we weer
meer controle over het leven.

Werken in de afdeling ICT (informatie- en communicatietechnologie) bij de politie, dat is toch de misdaad
bestrijden met technische snufjes, on-line kinderporno en cybercrime tegengaan? Ja… ook… maar Ruben
Vansevenant, hoofd ICT van de Gentse flikken leert ons vooral dat het erop aan komt het korps te
ondersteunen zodat politiewerk beter en efficiënter verloopt.
Natuurlijk wordt het soms ook spannend, zoals die keer dat men probeerde de website van de politie te hacken
midden in de Gentse feesten, het grootste cultureel openluchtfestival van Europa. Het was een 30-uren durende
non-stop rush om het probleem aan te pakken en intussen de verhoogde alertheid te behouden voor de feesten in
de stad. De coördinatie van de camerabewaking, het doorseinen van de helikopterbeelden, het opstellen van een
mobiele commandopost, het inzetten van mobiele applicaties die voor een snellere informatietoevoer zorgen, het
voorzien van krachtige pc’s maar ook goede systemen om het databeheer vlot te laten verlopen, enz. Het zijn
voorbeelden van hoe de dienst ICT wordt ingezet om het politiewerk te verbeteren. Ruben: “Bij ons kunnen ook
mensen aan de slag zonder diploma hoger onderwijs, als er maar een voeling is met technologische aspecten. We
zijn er ook fier op de sterke vrouwelijke aanwezigheid op onze dienst. Een gezonde mix met verschillende
invalshoeken beschouwen we als een must in ons team.”

Een gezonde mix met verschillende invalshoeken beschouwen we als een must in ons team.

Voor Ruben komen met zijn job als diensthoofd ICT bij de politie twee passies die al in zijn jeugd speelden samen.
Zo zien we Ruben als kind voorovergebogen over een opengeschroefde oude walkietalkie die zijn vader als
vrijwillige brandweerman had meegebracht, vol ambitie ontdekken hoe zo een toestel technisch in elkaar steekt en
hoe het kan helpen de veiligheid van mensen te verhogen. Ruben ging dan ook naar een technische school
elektriciteit en elektronica studeren. Hij slaagde als 18-jarige niet voor de testen politie-inspecteur, maar zou via een
andere weg toch bij de politie terechtkomen. Na het middelbaar startte hij de bachelor elektronica/ICT. In het
laatste jaar ging hij zelf op zoek naar een geschikte stageplaats bij, hoe kon het ook anders, de politie. Hij greep de
kans om aan de slag te gaan bij de federale politie in Brussel en was er verbaasd over de vrijheid die hij kreeg om zijn
stage-opdracht uit te voeren. Hij deed een studie over hoe je videobeelden vanuit de politiehelikopter ook effectief
naar de begane grond kan doorseinen. Nog tijdens zijn laatste examens solliciteerde Ruben bij de politie van Gent
waar de Gentse flikken een leuk imago hadden opgebouwd, mede door de bekende televisieserie. Tot zijn
verbazing mocht hij er starten en enkele jaren later zelfs zijn kans wagen als diensthoofd. Ruben: “Ik had nooit
gedacht dat ik met mijn bachelorsdiploma zover zou raken. Je moet natuurlijk durven, je niet te bescheiden
opstellen en ik heb er hard voor moeten werken. Je diploma of titel is trouwens één ding, maar hoe je de job invult is
een andere zaak. Ik ben wel fier dat ik de dienst door een vernieuwing heb mogen leiden waarbij het belang van ICT
als ondersteuning voor de politie steeds steeg.”

Ik had nooit gedacht dat ik met mijn bachelordiploma zover zou raken.

Dankzij zijn opleiding is Ruben natuurlijk ook in staat om mee te zijn wanneer nieuwe services worden ingevoerd.
Hij staat er telkens op ook zelf te kijken hoe alles werk en probeert zo mee te zijn. Die voeling met het werk van zijn
team vind hij heel belangrijk. Aan jongeren wil Ruben nog meegeven: “Blijf jezelf, verander jezelf niet. Je kan geen
rol blijven spelen. Laat je ook niet afschrikken door tegenslag. Dat ik niet aan de slag kon als politieman, betekende
niet dat ik mijn droom om bij de politie te gaan werken, moest opbergen.” En dit dankzij technologie. Alvast een
optie voor de toekomst.

Maak kennis meet Hannelore Watelle, een technische jongdame die zich ontpopte van een verlegen bang
meisje dat niet naar een school vol met jongens durfde, tot een geëngageerde studente elektromechanica. Ze
is ze altijd al gepassioneerd geweest door techniek en ingenieuze ideeën. Als kind vond ze het al fantastisch
om met het speelgoed K’nex te spelen. “Ik vond het altijd leuk om van alles in elkaar te steken en te prutsen
tot het perfect in elkaar stak”, aldus Hannelore. Opgeven staat dan ook niet in haar woordenboek.

Ik vond het altijd leuk om van alles in elkaar te steken en te prutsen tot het perfect in elkaar stak.

Jongens toch…
“Volg geen wiskunde, zeiden mijn leraren en het CLB, maar dat advies veegde ik koppig van de kaart. Ik ben toch
voor de opleiding moderne wetenschappen gegaan”, aldus Hannelore. Na het tweede middelbaar moest ze van
school veranderen en een nieuwe richting kiezen omdat de opleiding die ze volgde, enkel de eerste twee jaren op
die school werden gegeven. Ze twijfelde tussen industriële wetenschappen en wetenschappen-wiskunde. Maar
omdat industriële
wetenschappen op een
school was met allemaal
jongens, koos ze voor de
tweede optie, verlegen en
bang als ze was. Toch is ze
uiteindelijk naar industriële
wetenschappen
overgeschakeld want in Talen
was ze echt niet goed. “Ik had
dat als eerste optie moeten
kiezen omdat ik de
opgelopen achterstand
moest inhalen en de jongens
wel meevielen, achteraf
gezien”, vertelt ze. “De
jongens zijn schatjes
van patatjes”, was een
uitspraak die Hannelore toen
veel gebruikte.

Ik had industriële wetenschappen meteen als eerste optie moeten kiezen omdat ik de opgelopen
achterstand moest inhalen en de jongens wel meevielen, achteraf gezien.

Ingenieur, elektro en luchtvaart, alles in één.
Een jaar industrieel ingenieur, gevolgd door
elektromechanica is het traject dat Hannelore
aflegde tijdens het hoger onderwijs. “Ik was
toen enorm blij met mijn vooropleiding in
industriële wetenschappen”, zegt ze. De
basiskennis was zeker een toegevoegde waarde
en ook tijdens labo-lessen kon ze er veel
voordelen uit halen. Ook haar broer, die ook
industriële wetenschappen deed, speelde in rol
binnen haar traject. “Mijn broer kwam altijd
met boeiende verhalen of zelfgemaakte
ontwerpen thuis, dat vond ik super interessant”,
vertelt ze. Het studentenleven is nog niet
gedaan voor Hannelore, want binnenkort gaat
ze verder studeren voor een
ingenieursopleiding in de luchtvaarttechnologie
door middel van een schakeljaar.

Mijn broer kwam altijd met boeiende verhalen of zelfgemaakte ontwerpen thuis, dat vond ik super
interessant.

Student-life
Een echte werkervaring heeft Hannelore nog niet opgedaan en zal nog een tijdje duren vooraleer ze die stap kan
zetten. Toch heeft ze voorlopig een STEM-gerichte studentenjob kunnen strikken. “Ik werk als assistent technisch
tekenaar bij Obobel. Een bedrijf dat volledige productieprocessen levert aan de ei-verwerkende industrie. Zo is ze
dagelijks bezig met tekenen in zowel 2D als 3D. Ze mag dan ook enorm fier zijn op één van haar eerste projecten die
toegewezen kreeg. “Ik mocht een volledige fabriek in 3D tekenen voor een project in China. Deze fabriek is nu bijna
volledig operationeel en lijkt erg op mijn 3D-tekening, echt tof om te zien”, aldus tekentalent Hannelore.

Ik mocht een volledige fabriek in 3D tekenen voor een project in China. Deze fabriek is nu bijna
volledig operationeel en lijkt erg op mijn 3D-tekening, echt tof om te zien.

Kies voor STEM
STEM is zo interessant omdat het een combinatie is van verschillende factoren op verschillende vlakken, zowel
theoretisch als praktisch. Alles komt er tezamen. “De dingen die je leert en ontwikkelt kunnen ook realiteit worden,
kijk naar mijn 3D-tekeningen”, haalt Hannelore aan. Meer meisjes zouden ook zich moeten openstellen voor een
technische opleiding. Advies van Hannelore: “Als het je ligt, ga ervoor, maar kies vooral wat je graag doet en ga er
dan 100% voor.”

De dingen die je leert en ontwikkelt, kunnen ook realiteit worden, kijk naar mijn 3D-tekeningen.

