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Vragen zijn er om gesteld te worden 
 

 

Zijn er onduidelijkheden, zit je met een zeer dringende vraag of heb je nood aan een luisterend oor? 

Dit gaande van de studies tot privé problemen bijvoorbeeld thuis. Aarzel  dan niet en contacteer ons 

via de onderstaande wegen. Het praesidium alsook de lectoren staan altijd paraat voor de 

toekomstige laborant! Wenst u toch één specifiek persoon van het praesidium te contacteren, dan 

kan dit naar voornaam.naam@student.howest.be of voor lectoren naar 

voornaam.naam@howest.be . 

- Op de website kun je al je vragen stellen. Daarnaast kun je er onze activiteitenkalender 

raadplegen en kan je er samenvattingen en voorbeeldexamens op raadplegen. De website is 

te vinden via de volgende link: amiscientia.wordpress.com 

 

- Inschrijven voor activiteiten en rechtstreeks vragen stellen aan ons kan ook via: 

amiscientia@hotmail.com 

 

- Natuurlijk zijn wij ook mensen van vlees en bloed en kan je ons je vraag ook face-to-face 

stellen. 

 

- Tevens zijn we ook terug te vinden op facebook waar je onze pagina kan liken. Hierop komen 

de foto’s van de activiteiten die hebben plaats gevonden alsook de info voor aankomende 

activiteiten  

 

 

- Voor de mensen die meer waarde hechten aan een ouderwetse brief en deze versturen via 

een postduif gelieve deze te sturen naar:  

 

Studentenvereniging Amiscientia  

t.a.v. Mevr. Demeyere 

Rijselstraat 5 

8200 Brugge 

mailto:voornaam.naam@student.howest.be
mailto:voornaam.naam@howest.be
mailto:amiscientia@hotmail.com
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Activiteitenkalender  
 

 

 

 
Activiteitenkalender AmiScientia: 2e semester 

 

24 februari 2016 EHBO telt mee voor LLL1 Alle studenten 

24 maart 2016 Spring Break Brugge  Alle studenten 2 

28 april 2016 Wijndegustatie Onder voorbehoud  

X maart 2016 Praesidiumverkiezing  Studenten BLT 3  

12 mei 2016 Bowling/Lasershooten/Paintball 4 Alle studenten 

X juni 2016 5 BBQ Studenten BLT  

 

1 Levenslang leren in te dienen tijdens laatste examenperiode semester 5.  
 

2 Gratis studentenquiz (Hogescholen Brugge) met daarna een feestje. 

(https://www.facebook.com/events/1657655841169262/) 

 
3 Enkel leden van AmiScientia, de oprichter, de meter, het Praesidium als het oud-Praesidium 

mogen tijdens deze verkiezing stemmen. 

  
4 De keuze wordt later bekend gemaakt.  

 
5 De BBQ zal plaatsvinden op de dag van de feedback in juni. Dit is de ideale afsluiter van het 

academiejaar alsook het begin van de vakantie met je klasgenoten 

 

 

! Opmerking: Alle data zijn onder voorbehoud. Eventuele veranderingen alsook de 

aankondigingen zullen gebeuren via de facebookpagina + eventuele affiches in 

Howest zelf.   

 

 

https://www.facebook.com/events/1657655841169262/
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Buitenlandse ervaring of toch in eigen land? 
 

 

Ondertussen heeft iedereen al eens kennis gemaakt met het buitenland dankzij de internationale 

week. Maar omdat niet iedereen kon getuigen vroeg AmiScientia aan oud-studenten wat ze van hun 

buitenlandse ervaring vonden.  

Jolien Fonteyne, oud-studente FBT, volgde haar stage in Chandigarh (India). Haar bachelorproef had 

de titel “Partial Characterization, Genomic DNA amplification and optimization of plantaricin 

production from isolated Lactobacillus plantarum”. Tijdens haar stage is ze niet ter plaatse gebleven 

maar was er ook tijd voor een reis naar het zuiden van India waar ze ondermeer Mumbai bezocht. 

We vroegen haar wat de positieve en negatieve eigenschappen waren van het land. Als positieve 

eigenschappen wist ze te vertellen dat je een nieuw land ontdekt, een nieuwe cultuur maar ook 

prachtige landschappen ziet. Het nadeel is dat je als blanke constant wordt nagekeken 24/24 ,overal 

waar je gaat en staat zijn de ogen op je gericht en staan mensen in de rij om een foto met je te 

mogen nemen. In deze cultuur is de man dominant en wordt de vrouw toch wat achteruit gestoken. 

Aansluitend op deze vraag lijstte ze de grootste culturele verschillen op. Er is een groot contrast 

tussen arm en rijk. In India is er veel armoede, maar niemand die er wat aan doet. De rijken worden 

rijker en de armen worden armer... De gezinnen met geld moeten dit tonen aan de buitenwereld! Dit 

onder de vorm van grote huizen, dure auto’s en meer dan 5 maaltijden per dag. Dit in contrast met 

de armen die moeten bedelen om maar een klein hapje binnen te kunnen hebben per dag.  

Waren er problemen met aanvraag van de beurs en/of eventueel papierwerk? Problemen waren er 

niet echt, maar soms duurde het wel wat lang vooraleer de zaken in orde waren. Er vroeg genoeg 

aan beginnen is dus de boodschap! 

Was India een duur land? Het is 1 van de goedkoopste landen die ik ooit heb bezocht. En met 

goedkoop bedoel ik dus ook echt goedkoop. Een ritje in een taxi (+/- 30 minuten) kost daar bv. 10 

euro voor 3 personen, terwijl je in België al snel het dubbele zou betalen. Ook het eten was er spot 

goedkoop. Je kon er al een kg suiker kopen voor 20 cent, en voor een hamburger uit de MC Donalds 

betaalde je 80 cent. 

Hoe was de begeleiding vanuit Howest voor de bachelorproef? Ik werd zeer goed begeleid door 

mijn stagebegeleider uit België. We hadden regelmatig een skypegesprek om de stand van zaken te 

overlopen en ook met vragen konden we steeds terecht bij onze coach. Ik kon mij geen betere 

begeleiding_bedenken. 
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Hoe verliep het contact op de stageplaats (Engels)? Vlot, stroef? In het beginnen was het nogal 

wennen. Vooral omdat ze een andere manier hadden van werken en omdat de taal anders was. Ik 

ben algemeen goed in mijn Engels, maar je beseft pas echt hoe “goed” je Engels is als je het continue 

moet spreken. Uiteraard is mijn Engels nu zeg maar vlekkeloos. 

Zou je het aanraden om naar het buitenland te gaan? Score van 0 tot 10. Als score geef ik een dikke 

7. Bij wie openstaat voor avontuur zou ik dit zeker aanraden! Het is een ervaring die je voor de rest 

van je leven zal bijblijven. Ik zou het meteen opnieuw doen moest ik de mogelijkheid hebben. Je 

staat voor uitdagingen die je helemaal alleen moet oplossen (geen vrienden, ouders of leerkrachten 

die er zijn om je te helpen, nee deze keer moet je het zelf maar oplossen) maar hier leer je dan ook 

uit! Dit zijn alleen maar positieve eigenschappen om later toe te passen in het werkveld. 

Merk je een persoonlijke groei bij jezelf door een stage te volgen in het buitenland? Toch wel, ik 

merk bij mezelf dat ik gemakkelijker mijn “plan kan trekken”. Je staat vaster op je benen omdat je het 

daar allemaal zelf hebt moeten doen.  

Zijn er eventuele tips die je de studenten die buitenlandse stage zullen volgen kunt meegeven? 

Geef de moed niet snel op. De kans zit erin dat je eens een pechdag hebt op je stage en dat je het 

liefst van al meteen naar huis wil gaan omdat je het gevoel hebt dat er niemand om je heen is die je 

kan troosten. Na regen komt zonneschijn. Sommige werkdagen verliepen ook niet altijd even vlot 

dan de andere, en werd wel eens gevloekt en een traan gelaten. Maar blijf niet bij de pakken zitten, 

wie positief, denkt vooruit en raak je er gemakkelijk uit. 
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De tweede persoon die we een vragenlijst lieten invullen was Noor Meersseman, afgestudeerd FBT 

studente. Zij volgde haar stage in Helskini (Finland). Haar bachelorproef had de titel “Role of the 

sample weight in norovirus detection in oysters by using molecular techniques”. 

Ook haar vroegen we naar de positieve en negatieve eigenschappen van het land. Finland heeft een 

mooie natuur, er is sneeuw (in de periode van de stage) en het land is leeg (in tegenstelling tot het 

volgebouwde België), het openbaar vervoer is heel goed geregeld, allemaal heel vriendelijke mensen, 

en je leert andere gewoontes kennen dan bij ons. Het negatieve is dat de taal moeilijk onder de knie 

te krijgen valt maar ook dat het veel duurder is dan bij ons. Het is algemeen geweten dat het 

noorden duurder is dan bij ons maar dit viel vooral op bij het uitgaan of als er eens op restaurant 

werd gegeten. In de winkel vielen de prijzen wel nog mee. 

Wat waren de grootste culturele verschillen? De Finnen kunnen redelijk gesloten personen zijn. In 

het begin was het dus moeilijk om wat contacten te leggen, maar eens je de mensen kent zijn het 

heel vriendelijke en vlotte mensen. 

Hoe verliep het contact op de stageplaats? De meeste Finnen spreken vrij goed Engels, maar toch 

zijn er ook een aantal die heel basis of zo goed als geen Engels spreken. Op de stageplaats was ik de 

enigste buitenlander dus spraken de collega’s onderling meestal Fins. Dit was voor mij vrij vervelend 

omdat ik dan niet kon meespreken. Toch waren er sommigen die de moeite deden om hun gesprek 

in het Engels te voeren. 

Hoe was de begeleiding vanuit Howest voor de bachelorproef? En hoe verliep het contact met het 

thuisfront? Over de begeleiding viel niet te klagen. Er werden verschillende skypegesprekken 

gehouden en indien er vragen waren kon er ook steeds een mail gestuurd worden waarop dan zo 

snel mogelijk werd geantwoord. Ook het contact met het thuisfront verliep voornamelijk via skype en 

facebook. Ook zijn mijn ouders en een aantal vrienden eens op bezoek gekomen. 

Wat zijn of waren je leukste momenten? Veel mensen van andere landen leren kennen en af en toe 

een uitstapje gedaan met deze mensen (oa naar een alpaca- en rendierenboerderij, naar Tallin, een 

pretpark bezocht,…). Ook eens op bezoek geweest bij klasgenoten die op stage zaten in Tampere. 

Zou je het aanraden om naar het buitenland te gaan? + Score van 0 tot 10 voor ervaring: Ik zou het 

zeker aanraden, het is een ervaring waar je alleen maar uit kan leren en die je ook altijd zal bijblijven. 

Het is een manier om jezelf te ontwikkelen en jezelf te leren kennen. Je leert zelfstandig te zijn en 

initiatief te nemen, omdat je in het begin toch wel een beetje je plan moet trekken: je kent je weg 

nog niet, je kent nog geen mensen, je weet nog niets zijn,… Je leert ook samenwerken met mensen 
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van wie de moedertaal niet dezelfde is als de jouwe, dus soms kan de communicatie eens mislopen 

en moet je naar manieren zoeken om het toch te laten werken. Als score geef ik een 8! 

Zijn er eventuele tips die je de studenten die buitenlandse stage zullen volgen kunt meegeven? Er 

zullen altijd wel dingen zijn die tegenvallen als je daar alleen in het buitenland zit. Zo kwam ik toe op 

een kot zonder meubels, had ik geen internet in het begin, duurde het even voor ik effectief wist wat 

mijn project ging zijn voor mijn bachelorproef, zaten alle andere internationale studenten samen in 

een ander appartement en zat ik alleen tussen de Finnen,… Maar uiteindelijk vallen de meeste zaken 

wel in hun plooien. Het is wat zoeken in het begin, maar als je niet te snel opgeeft komt alles wel in 

orde. En voor de rest mag je vooral niet vergeten te genieten van je periode in het buitenland, want 

voor je het weet zit ze erop! 
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Tips bij het schrijven en presenteren van een bachelorproef 
 

 

Het einde van je studies komt in zicht: stage lopen, onderzoek doen, bachelorproef schrijven met als 

resultaat het afstuderen, of dat hopen we toch! Laten we ook meegeven dat niet alle eindwerken op 

dezelfde manier worden geschreven, afhankelijk van het onderwerp. Hieronder vind je enkele tips bij 

zowel het schrijven als presenteren van je eindwerk. 

 
Check of je geen notities mist 

 Het logboek is de bijbel der laboranten. In het logboek staat elke handeling die je uitvoert, de 

bekomen resultaten alsook de opmerkingen van in het werkveld. Tijdens het schrijven van je 

bachelorproef is dit je beste vriend. Zorg er dus voor dat je een schrift hebt waarvan de 

blaadjes vast zitten. Zo beperk je de kans om belangrijke nota’s te verliezen. Indien er losse 

blaadjes zijn steek deze dan in een map en hou deze zorgvuldig bij.  

 

 
Stel niet uit tot morgen wat vandaag nog kan 

 Indien je vrije tijd hebt kun je deze dus best benutten. Vraag aan je stageplaats of je 

eventueel opzoekwerk kan verrichten op een computer, of vraag of er literatuur aanwezig is 

(bvb. SOP’s). Onder het motto hoe meer hoe beter, sprokkel je zoveel mogelijk informatie die 

je eventueel kan gebruiken. Maar, indien je collega’s voorstellen om koffie te gaan drinken, 

sla dit dan zeker niet af, het is gratis en er zijn misschien koekjes! Want pauze werkt!  

 

 
Laat je bachelorproef nalezen  

 De lector leest slechts 1 maal de geschreven bachelorproef. Probeer tegen de eerste 

indiendatum zoveel mogelijk geschreven te hebben, want hoe meer je schrijft hoe meer er 

verbeterd kan worden. Hoewel het jouw bachelorproef is en je je eigen zin wil doen, hou je 

toch best rekening met de opmerkingen van de lectoren. Naast de aangewezen lector is het 

best je bachelorproef te laten nalezen door eventueel een medestudent, je ouders, een oma 

in het rustoord die toch niets beters te doen heeft of een oud-leerkracht. Aangezien je de 

tekst, in de meeste gevallen toch, zelf schrijft kun je al snel over de typfouten lezen. 
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Neem een kijkje 

 Is het volgend jaar jouw beurt? Ga dan zeker een kijkje nemen naar een verdediging dit jaar. 

Zo zie je de opbouw van een powerpoint eens, hoe je moet presenteren, de aard van de 

vragen alsook hoe zweetbestendig je moet zijn.  

 

 
Hey poes! Toerke doen? 

 De dag van het presenteren is jouw dag! De lectoren zitten er van ’s morgens vroeg dus zorg 

ervoor dat ze jou herinneren! Steek je in een strak pak, een hemd of kleedje, spuit je fles deo 

leeg en ga ervoor! Zorg dat je hun aandacht krijgt. Gebruik intonatie, je pointer en probeer zo 

ontspannen mogelijk te zijn. Praten ze? Geen paniek! Jullie zijn ook niet stil in de les. Laat je 

niet van de wijs brengen en doe gewoon verder. 

 

 misPLAatST 

 Dit is een domme opmerking maar kan zeker helpen: ga nog snel even naar het toilet voor je 

binnengaat. Indien je vooraan staat met een volle blaas onder stress is dit alles behalve een 

comfortabel gevoel. Zorg er dus voor dat je “tank” geledigd is zodat je met een gerust gevoel 

kan beginnen aan je presentatie.  

 

 Drinken  

 Hoe belangrijk de koffiepauze op je stageplaats was, zo belangrijk is drinken hier eveneens! 

Neem een fles water mee. Van de stress kun je al eens dorst krijgen en met een droge keel 

kun je natuurlijk niet presenteren. Natuurlijk moet men ook geen liters drinken of doen alsof 

men onder een vat hangt. Zorg er dus voor dat het presenteren niet letterlijk in het water 

valt.  

 

 Presenteren  

 Wees gewoon jezelf. Let vooral op stiltes, euh’s en euhm’s. Lukt het niet meteen om op je 

vraag te antwoorden, probeer dan eens de vraag te herhalen zo win je meteen wat tijd. 

Indien het dan nog niet duidelijk is, vraag om verduidelijking, misschien verspreekt de 

persoon zich dan wel en lost hij een deel van de vraag op. Onthoud dat jij de baas bent, de 

vraagsteller zal er alles aandoen om de vraag rond zijn vinger te winden en anders te 

formuleren naargelang het vakgebied waar hij goed in is. Raak niet in paniek, probeer te 

antwoorden maar probeer op een vriendelijke manier te zeggen dat dit niet tot het 

studiegebied behoorde van je bachelorproef.  
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 Tick-tock look at the clock 

 Als je van nature een zenuwachtig type bent probeer dan iemand te overtuigen om te komen 

kijken naar je verdediging. Nu zal je denken dat dit je zenuwachtiger maakt, maar het is aan 

jou om die persoon nuttig te gebruiken. Spreek met de persoon in het publiek af dat hij of zij 

een teken geeft als je bijna aan je 15 minuten presenteren zit zodat je zeker niet over je tijd 

gaat. Ook kun je afspreken dat die persoon aangeeft of je te snel of te traag praat, dit 

bijvoorbeeld door een vinger omhoog of omlaag te steken. Dit klinkt dom, maar wees maar 

zeker dat het op dat moment zal helpen. Doe dit zo subtiel mogelijk, want als hij of zij als een 

luchtverkeersleider tekeer gaat dan heeft niemand er iets aan.  

 

Aantal checks:  

 

 

 Laat je bachelorproef nalezen door de lector 

 

 Mail voor een datum van de proefpresentatie  

 

 Upload de juiste versie van je powerpoint op tijd 

 

 Vergeet de hand-outs niet op de dag van de verdediging niet 

 

 Wees trots op jezelf! 
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Blijf contact houden met je stageplaats! 

 Een must do na je bachelorproef is het contact houden met je stageplaats. Wie weet kan dit 

ooit nuttig zijn. Heb je soms het gevoel dat je stage niet echt ideaal was, zelfs dan kan ik je dit 

aanbevelen. Na de bachelorproefverdediging nam ik de proef op de som en mailde mijn 

stagebegeleider, nadat ik hem op tv zag verschijnen, om mijn punten te melden alsook wat ik 

nu ging doen na het behalen van mijn diploma. 
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Wat na Howest? Studeren, werken of toch maar doppen… 
 

 

Wat na Howest? Sommigen onder ons hebben toekomstplannen, anderen hebben dan weer nog 

geen behoefte aan huisje, tuintje, boompje en kindje. Na Howest zijn er verscheidene 

mogelijkheden. Hieronder gaan we eens na bij oud-studenten (2015) wat ze in het dagelijkse leven 

doen. Studeren ze, zoeken ze werk of liggen ze toch maar te “schimmelen” in hun bed.  

Laat ik eerst eens bij mezelf beginnen. Zoals jullie waarschijnlijk al weten is mijn naam Matthijs. In 

2015 ben ik afgestudeerd als FBT-student. Samen met mijn toenmalige compagnon Noor studeer ik 

nog steeds aan Howest, ditmaal om mijn MLT diploma te bemachtigen. De reden waarom ik dit doe 

is om tewerkgesteld te kunnen worden in een groter gebied binnen de labowereld, maar ook omdat 

ik nog niet wilde gaan werken. Je zou kunnen zeggen dat deze studie die in één jaar tijd wordt 

afgerond een “makkie” zou zijn maar dit is echter niet het geval. FBT en MLT zijn twee diverse 

afstudeerrichtingen met een totaal andere focus. Een tip die ik alle studenten zou willen meegeven 

is: ken jezelf, schrijf je niet enkel in voor een master of een andere richting omdat het goed klinkt, 

maar het moet ook realistisch blijven. Doe niet gewoon iets, maar doe iets wat je zelf wil en leuk 

vind!  

De volgende student is Stefanie Carpentier, ook afgestudeerd als FBT-er. We vroegen haar wat ze 

momenteel deed, met als antwoord verder studeren aan de Universiteit Gent campus Kortrijk. Daar 

gaat ze de uitdaging aan om na haar studies te Howest de opleiding Industriële Wetenschappen 

(Biochemie) tot een goed einde te brengen.  

Heb je een goede basisopleiding gekregen in Howest? Hoe ervaar je het schakelprogramma? Ja, 

buiten de wiskunde en mechanica die de opleiding BLT wel mist. Daarbij is het belangrijk de 

voorkennis uit het middelbaar nog eens te herhalen. Wiskunde en mechanica zijn dan ook de 

zwaardere vakken. De lectoren zijn behulpzaam, maar door de grote groepen aanwezig in de aula zijn 

vragen praktisch onmogelijk. Daardoor zijn forums en monitoraten aangelegd voor de wiskunde. Er 

wordt wel verwacht dat de basiskennis van wiskunde er is en er dus geen tussenstappen worden 

opgeschreven. Ze verwachten veel meer van een schakelstudent dan van een regulier. 

Is het hard studeren om de master te behalen? De oefeningen worden best iedere week 

doorgenomen aangezien verder wordt gebouwd op de voorafgaande leerstof. Er moet dus sowieso 

meer inspanning verricht worden tijdens het jaar voor een master in vergelijking met een 

professionele bachelor. 
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Waar zou Howest (BLT) nog meer moeten op inspelen? Beknopte versie van wiskunde doornemen 

in het eerste jaar, zodat je de basis blijft behouden voor academische bachelors of masters achteraf. 

Tips die ik BLT studenten meegeef gedurende hun opleiding: Bereid je labo’s heel goed voor. Zo 

verloopt alles des te vlotter, begrijp je waarmee je bezig bent en staan de docenten achter jou. 

Voor verdere info wordt verwezen naar http://www.ugent.be/campus-kortrijk/nl/voor-toekomstige-

studenten/masteropleidingen.htm  

En om de MLT’ers toch ook eens wat literatuur te geven vroegen we ongeveer dezelfde vragen aan 

Lindsay Vanhuyse, afgestudeerde MLT’er die momenteel aan de slag is in het AZ Delta campus te 

Roeselare.  

Heb je een goede basisopleiding gekregen in Howest? Maar waar zou BLT nog meer moeten op 

inspelen? JA ! Maar meer statistiek (en wiskunde) zou een aanrader zijn en zeker voor het eindwerk.  

Is het makkelijk om werk te vinden na de studies? Hoelang heb je er ongeveer over gedaan? Ik had 

het geluk om te mogen blijven op mijn stageplaats door de plotse babyboom. Het is wel maar een 

tijdelijk contract tot december, maar naar alle waarschijnlijkheid wordt dit wel verlengd.  

Hoe zijn de collega’s in het werkveld? En wordt er echt zoveel koffie gedronken zoals op de 

werkveldverkenning? Zelf vind ik dat er een goeie werksfeer hangt en toffe collega’s heb ik zeker. Ik 

zou er graag blijven werken. En wat de koffie betreft, op een dag zijn er maar twee koffiepauzes.  

Tips die ik BLT studenten meegeef gedurende hun opleiding: Geniet van jullie opleiding, het is een 

heel toffe periode en voor je het weet is je studententijd voorbij en moet je tot je 65 jaar werken. 

Het meest dramatische wat Lindsay hier nog aan wist toe te voegen is dat je gedurende je eerste jaar 

van werken geen verlof krijgt.  

 

  

http://www.ugent.be/campus-kortrijk/nl/voor-toekomstige-studenten/masteropleidingen.htm
http://www.ugent.be/campus-kortrijk/nl/voor-toekomstige-studenten/masteropleidingen.htm
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Afscheidstekst lectoren (Vin chaud) 
 

 

Tijdens de Vin chaud hadden 3 studenten (Matthijs, Birgit & Yoni) het idee om hun lectoren eens in 

de bloemetjes te zetten, maar dan wel zonder bloemetjes. Aan de hand van hun typische kenmerken 

schreven zij voor iedere lector een passend tekst. De kenmerken van de lectoren worden hier 

natuurlijk wel in uitvergroot dus alstublieft lectoren til er niet zwaar aan. Jullie zijn allemaal schatjes 

van patatjes!  

 

Mevr. Van Oostveldt jij valt best te vergelijken met een boterham volgesmeerd met Nutella, 

iedereen houdt ervan. Maar soms zou het best zijn dat je die mixer in je hoofd eens zou kunnen 

uitzetten waardoor de studenten je zouden kunnen volgen. Jij bent Google chrome terwijl wij als 

studenten nog maar Internet explorer zijn. We proberen ons best te doen om te kunnen volgen, 

maar dat lukt niet altijd. Als je denkt dat we aan het praten zijn in je les, dan is dit mis! We zijn elkaar 

gewoon aan het helpen om alles verstaanbaarder te maken. En als je dan vraagt of alles duidelijk is 

knikt iedereen van “ja” omdat een tweede uitleg het enkel en alleen maar fataal zou maken.  

Mevrouw Vanbillemont zit voor de 2de keer met pampers vol stront, of zoals ze zeggen in MLT vol 

met feces. Deze “kleine dulle” is de wikipedia der lectoren. En ik durf zelfs zeggen dat ze iets meer 

betrouwbaar is. Meestal komt ze met de bakfiets naar school, want wie helpt haar anders al die 

buizen te dragen van haar studenten.   

Mevr. Cottyn als we jou zouden moeten vergelijken met een sprookjesfiguur dan zou je zeker de 

heks van sneeuwwitje zijn. Niet dat je dezelfde looks hebt, maar iedereen is gewoon bang van jou, of 

je nu een 1ste of 3de jaar bent, iedereen! Maar eens je beter kennismaakt, ben je best wel een lieve en 

zou ik je sneeuwwitje willen noemen. Hopelijk heb je nog niet van de appel gebeten, want Howest 

kan best wel zo’n gedreven lector als jou gebruiken.  

Mevrouw Decat is er vandaag helaas niet bij omdat ze voor haar kitten moet zorgen. Dat wil daarom 

niet zeggen dat we over haar zwijgen. Toen ze toekwam in Howest bleek al gauw dat ze “ één van 

ons was “. Ze paste zich aan , aan haar studenten. En ik ben er zeker van: zet haar bij een groep 

kleuters en ze speelt de zwarte van K3!  
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Mevr. Salliau ik ben zeker dat jouw handen en voeten vol van de eelt zitten. Niet dat je je niet 

verzorgt maar gewoon hoe jij alles met handen en voeten uitlegt. In de les zei je altijd toen iemand 

zijn gsm bovenhaalde: “ je mama kan best wel even zonder jou” maar ik zeg het je, moest mijn gsm 

nu rinkelen dan is het echt wel mijn mama die zal vragen hoe mijn dag geweest is. Door je rode, 

rosse haren zou ik je ook wel Annie kunnen noemen omdat je altijd blijft lachen. Maar dan wel een 

Annie met een Oostendse tongval, want soms hoor je wel eens dat je van “ ’t zeetje” bent.  

Mevr. Vermeulen en Mevr. Vermeulen de ene een volwassen paard de ander nog maar een jong 

veulen. Bij ons zijn jullie beter gekend als Vermeulen één en Vermeulen twee, jonge en oude(re) 

Vermeulen, nieuwe en oude Vermeulen… we geraken er zelf niet helemaal aan uit. Of misschien 

gewoon Laura en Linda. Allebei beginnen jullie met een L of het nu een L van loser is of de L van 

lieverds, ik laat aan jullie de keuze. Maar ik kies toch de L van BLT. Want BLT zonder L, dat gaat niet 

he! 

Meneer Quartier, wat doen we ermee? Ik mag blij zijn dat ik nog leef! Met als zijn verhalen en tips 

over zelfmoord had ik het in de examenperiodes moeilijk om deze niet even uit te proberen. Maar 

wat zouden we hem toch missen. Ik kan niet geloven dat hij niet katholiek is want zoals hij kan 

preken en vertellen in de les zou hij hele kerken vol krijgen. En dan zijn humor nog, zaaaalig! Ik zou 

zeggen dat hij beter dan Geert Hoste is, maar ja... dat is iedereen! 

Mevr. Verstraete ik kan je maar op één manier beschrijven en dat is zoals Eddy Wally “Wauw 

geweldig!”. Om 8u15 kon je iedereen al fascineren met de les. Ik herinner nog altijd de Quizjes over 

de vorige lessen die altijd eerlijk verliepen, zoals 12 tegen 24 studenten. Of het nu over 

geneesmiddelen ging of over bacteriën, je bent en blijft nog altijd die over-lieve lector. Als ik dit zou 

moeten uitdrukken in microbiologische taal, dan ben jij voor mij een blauwe simon citraatbuis. Want 

dat is namelijk positief.  

Mnr. Decuyper jij kwam in de plaats van meneer Kiekens. Je maakte al snel indruk bij de meisjes en 

weet je waarom? Wel ik weet het ook niet! In de plaats van gillende meisjes krijg jij in je les 

vloekende studenten. En om je toch nog maar eens aan meneer Kiekens te linken: misschien moet je 

ook eens met kerst op een schapenvelletje liggen. Maar laat dan wel eerst je pornosnor groeien zoals 

hem.  

Ik weet niet of jullie mevrouw Kelner nog gekend hebben, maar dat was voor haar leeftijd wel een 

zotte. Nja, de meeste van haar leeftijd waren dan ook al dood of zaten vast in het rustoord. Ik heb 

nog nooit iemand zoveel keer op pensioen zien gaan als haar. Maar nu eindelijk is ze weg, en is de 

gemiddelde leeftijd van de lectoren direct gehalveerd. We kunnen nu eindelijk spreken van een jong 

team! Allé “jong”, toch die ene zwarte van K3.  
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Mevr. Mullie echt goed kennen wij u nie. Maar toch ben jij van grote meerwaarde. Zonder jou zou 

het labo leeg zijn. Geen producten, geen toestellen, niets! Je bent er wel, maar dan eigenlijk ook 

weer niet. Zoiets kent men beter onder de benaming ‘spook’. Dan wel een leuk spook. Casper 

bijvoorbeeld.  

Mevr. Demeyere als er één slogan is die bij haar past dan is het wel “ Howest is DE hogeschool, de 

rest is parking”. Ze kent iedere student bij naam, welke opleidingscoördinator doet haar achter! Ik 

ben zelf al van de oude stempel want ik heb nog de periode meegemaakt waar ze zelf les gaf. 

Iedereen kent de BZL vragen wel nog. Wel als je gebuisd was ging je beter niet naar haar les, want 

aan iedere student vroeg ze “En waarom ben je gebuisd?”. Het was een soort Wall of Shame , maar 

daardoor maakte je wel dat je er de volgende keer door was. We zijn namelijk ook trots dat ze meter 

is van AmiScientia, en waar een meter is, is natuurlijk ook een Peter.  

Peter ook voor jou hebben we veel respect! We zouden jou willen opnemen in de orde der 

laboranten maar helaas heb je geen labojas. Gelukkig weten we je altijd te vinden daar in je glazen 

visbokaal, waar onze zeemeermin mevr. Demeyere soms eens binnenzwemt. Aangezien we nu een 

meter en een letterlijke Peter hebben zou ik zeggen, Dankjewel aan iedereen.   
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Boodschap van algemeen nut 

 
 

Vrienden der Blinden is een opleidingscentrum in Koksijde voor blindengeleidehonden. 

AmiScientia zou Vrienden der Blinden willen steunen door dopjes in te zamelen. Deze ingezamelde 

dopjes verkoopt het opleidingscentrum dan door om te recycleren. De opbrengt van deze dopjes 

wordt uitgedrukt per kilogram (0,30 euro/kg). Voor de volledige opleiding van een 

blindengeleidehond is er 83.333 kg nodig, dus een 25.000 euro. Om deze actie te steunen is een 

minimale inspanning vereist! AmiScientia heeft daarom een rode ton in de eetzaal plaatsen (zowel 

RSS als SJS) waar jullie de dopjes kunnen in deponeren. Laat als laborant jullie goed hart eens zien! 

We willen jullie alvast danken! Voor vragen kun je altijd terecht bij 

matthijs.luyssen@student.howest.be of amiscientia@hotmail.com  

 

 

 

 

 

Er is nog steeds geen ultieme moordenaar in 
het spel van “Gotcha”. Blijven moorden is  dus 
de boodschap! 

 

 

 

mailto:matthijs.luyssen@student.howest.be
mailto:amiscientia@hotmail.com
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”Ne goeie fail is ook nie mis” – D.U.P.L.O 
 

 

 Matthijs: “ Jens doet nu BANABA Bit” 

Mnr.Quartier: “ Ik dacht dat je zei dat hij op Panama beach zit!”  

 

 Lisa wil een mailtje sturen naar mevr.Verstraete: sofie.verstraete2@hotwest.be 

 

 Lector x :een mislukte gelfiltratie = het Quartier effect  

 

 Onze bijna afgestudeerde laboranten kregen op donderdag 10 december sollicitatietraining 

waar er werd aangespoord je CV door te sturen naar Labsupport ter controle: en toch was er 

iemand in staat dit in zijn/haar CV te zetten: "ongehuwd, maar wel een vriendin dus HANDS 

OFF" 

 

 Mevrouw Verstraete was op 15 oktober zeker niet met haar hoofd bij de les:  

- Bij een puffer moet je zeker 10 minuten je adem inhouden  

- Bij diabetes moet je elke dag glucose toedienen en moet je zeker 10 minuten de 

insulinespuit laten zitten! 

 

 Matthijs: Ik voel mij precies gefixeerd! 

Noor: Het is geviseerd!  

Voor wie nog geen microbiologie gehad heeft: bij fixeren worden bacteriën gedood en aan 

een draagglaasje gehecht door een preparaat door de vlam van een bunsenbrander te halen. 

 

 En wat nu ook al een tijdje achter ons ligt, bij het begin van het academiejaar, vroegen 

enkele studenten aan Peter of ze de school mochten verlaten over de middag. Gelukkig 

vroegen ze niet waar de speelplaats was   

 

 Een don’t bij je eindwerk zie je op volgende pagina. Op zich niets verkeerd. Maar als je elke 

rode kader apart laat verschijnen en plots er een schots en scheve cirkel verschijnt kan dit 

wel eens voor hilarische taferelen zorgen. Personen in de zaal kunnen dan al eens in de lach 

schieten wat voor verwarring kan zorgen bij de student die zijn bachelorproef presenteert.  

mailto:sofie.verstraete2@hotwest.be
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 Voor de speciale rondes bij de 6-urenloop hadden we nog enkele attributen nodig, maar 

autocorrect zorgde voor wel hele rare taferelen.  

 
 

 Na de Vin-chaud lieten sommige hun geheugen hen wat in de steek na een wilde nacht. Ook 

hier zorgde autocorrect voor een grappig moment! 
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Voor thuis, op de trein of stiekem op de achterste rij in de klas 
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Waar is Wally? 
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