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Topics BLT’ertje editie december 2015 

 

- Buitenlandse ervaring alsook in eigen land 

- Tips bij het schrijven van een bachelorproef 

- Afgestudeerde studenten: studeren, werken of toch maar doppen 
 

 

 
Boodschap van algemeen nut 

 

Aangezien er bij de opleiding BLT een duurzaamheidscharter is ingevoerd, wil AmiScientia 

zich daar natuurlijk ook aan houden. Daarom werd besloten dat het BLT’ertje éénmaal 

voor iedere student werd afgedrukt. Eerstejaars studenten krijgen dit boekje in hun eerste 

jaar wel afgedrukt. Voor de andere studenten zijn er 2 mogelijkheden: 1) het BLT’ertje 

wordt verzonden in PDF-bestand naar je Howest mail 2) je kunt ook een papieren 

exemplaar aanvragen op amiscientia@hotmail.com.   

 

 

mailto:amiscientia@hotmail.com
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AmiScientia… What’s in the name? 
 
 

Waar vele sprookjes beginnen met “ Er was eens..” begint dit verhaal met een even groot cliché. Ik 

neem jullie mee naar het verre verleden, op het moment waar AmiScientia is ontstaan. Heel, héél lang 

geleden, eigenlijk pas een jaar of drie terug, startte dit verhaal. Het was in het voorjaar van het jaar 

des heren 2012 op een regenachtige woensdagnamiddag. Een dag die heel Howest veranderen zou! 

Of toch de opleiding BLT. De uitverkorene, een eenzame ridder-student Elias Despeghel werd door de 

Vorstin der vorser, Hare koninklijke majesteit Demeyere op heilige queeste gestuurd door de donkere 

gangen van Howest!  Zijn doel was om tien dappere krijgers samen te krijgen die een 

studentenvereniging zouden opstarten voor alle krijger-studenten die BLT vertegenwoordigen.  

Al vlug vond hij enkele vrouwelijke ridders die graag aan deze zoektocht wilden deelnemen. Hun 

namen waren jonkvrouw Otis en Naomi, samen met het dodelijke krijgerskoppel Lynse en Delfien. 

Daarna werd er lang maar moedig gestreden tot de dag dat Stephanie The Warrior Princess en haar 

favoriete FBT’er  Kenny zich bij dit olijke kwartet aansloten. Onder aanleiding van de laatste twee werd 

ook wat jonger bloed gezocht en gevonden in Jorieke, Arne, Matthijs en Marie. Vanaf dat moment had 

Elias zijn 10 BLT’ers van de ronde tafel gevonden. Het was echter pas op een zonnige namiddag in juni 

dat deze mensen aan de vorstin werden voorgesteld. Na de goedkeurende woorden van de heerseres 

werd al vlug overgegaan tot de algemene stemming van de naam. Aangezien alle krijgers een 

voorliefde hadden voor hun Latijnse voorouders werd zeer snel AMISCIENTIA  als naam gekozen. Na 

vrienden van de poëzie en vrienden van de Veire was het namelijk hoogdringend tijd voor “Vrienden 

van de wetenschap”. 

Geschreven door Kenny Billiet (Scriptor 2013), bewerkt door Matthijs Luyssen (Scriptor 2015) 

   

 Hare Majesteit Demeyere  - Wapenschild van AmiScientia.  
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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  
 

 

Wat zou een vereniging zijn zonder activiteiten. Inderdaad, zoals een café zonder bier, zoals een 

Tomorrowland zonder de beat, zoals Lesley-Ann Poppe zonder de heuveltjes van Erika… . Voor iedere 

activiteit wordt afzonderlijk een affiche/flyer gemaakt met alle nodige informatie. Indien er vragen 

zijn omtrent de activiteiten mogen deze steeds gesteld worden via eerder genoemde kanalen.  

 

 
Activiteitenkalender AmiScientia: 1e semester 

 

18 september 2015  Kennismakingsactiviteit Studenten BLT 

- Gotcha Studenten BLT 

8 oktober 2015 Student welcome Brugge Georganiseerd door Brugge studentenstad* 

21 oktober 2015 6 urenloop  Voor iedereen 

19 november 2015 Foute fuif/party Voor iedereen 

Week 23 november 2015 Klasfoto’s (=groepsfoto) Studenten BLT 

3 december 2015 Quiz Voor iedereen  

4 december 2015 Sinterklaas Studenten BLT 

11 december 2015 Kerstloop Georganiseerd door Brugge, wel is er een 

mogelijkheid start-to-run door AmiScientia 

15 december 2015 Students on Ice Georganiseerd door Brugge studentenstad* 

18 – 30 Januari 2016 Blok en examens Voor iedereen (Hiep Hiep Hoi!) 

1 – 7 februari  Intersemesterieel verlof De echte vakantie voor studenten  

*http://sovowes.firstserved.net/kalender 

 
 
 
 
 
 



7 
 

Info: 
 

Gotcha Gotcha is een spel waarbij iedere deelnemer een andere deelnemer toegewezen krijgt die 

moet worden uitgeschakeld ("vermoord"), in deze variant door middel van een 

wasknijper. De bedoeling van dit spel is dat de studenten (zowel 1, 2 als 3de jaars) kennis 

met elkaar maken op speelse wijze.  

  

6 urenloop  De 6 urenloop is een gratis studentikoos sportevenement in de Beurshal voor alle 

studenten en personeelsleden van de hogescholen uit Brugge! Het is een loopwedstrijd, 

waar studenten en personeelsleden elkaar uitdagen en het tegen elkaar opnemen in 

een 6 uur durende loopestafette. Het team dat door middel van aflossing het meeste 

aantal rondjes van +/- 300m loopt is de winnaar. 

 

 
Wedstrijd: 

 

 

In samenspraak met de lectoren zijn we op zoek naar een creatieve 

laborant! Deze laborant moet kunnen tekenen zodat hij of zij een t-shirt 

kan ontwerpen voor de richting BLT. Deze t-shirt zou gedragen worden 

op allerhande activiteiten. Denk je van jezelf dat je kan tekenen, leuke 

woordspelingen hebt of gewoon iets wat op een t-shirt kan plakken? 

Stuur jouw ontwerp dan door naar amiscientia@hotmail.com . En wie 

weet wordt jij dan de nieuwe Jean Paul Gaultier. 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Spel
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Wie is het?  
 

 

Praeses - Céline Christiaens  

1. Naam: Christiaens Céline 

2. FBT/MLT: MLT 

3. Leeftijd: 24 

4. Woonplaats: Rollegem 

5. Geaardheid? Hetero 

6. Burgerlijke stand: Single 

7. Ziektes of eigenaardigheden? Neen 

8. Hobby’s: Tekenen 

9. Jobstudent? Indien ja waar. Ja in het Heilig Hart Ziekenhuis van Roeselare 

10. Bloedgroep: O+ 

11. Positieve eigenschappen: Ik probeer alles positief te bekijken en ik ga al lachend door het leven. 

12. Negatieve eigenschappen: Soms te perfectionistisch 

13. Favoriete alcoholische drank: Jenever 

14. Favoriete niet-alcoholische drank: Canada Dry 

15. Ben je een ochtend- of avondmens? Een dagmens 

16. Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen? Een wereldreis maken 

17. Zijn er mensen in je leven waar jij jouw leven voor zou geven, waarom? Mijn familie en 

vrienden omdat ze heel belangrijk zijn voor mij 

18. Wat is de laatste leugen die je verteld hebt? Ik zou het echt niet meer weten 

19. Ooit al je paspoort moeten tonen aan een agent? Zoja waarom? Neen 

20. Grootste hekel: Mensen die slenteren tijdens het winkelen 

21. Links of rechts? Een mengeling 

22. Knuffel of een kus? Knuffel 

23. Lachen of dromen? LACHEN   

24. Serieus of grappig? Grappig 

25. Sex of alcohol? Beiden 
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Vice-praeses - Aaron Vandenhende 

1. Naam: Aaron Bert Vandenhende 

2. FBT/MLT: Ik kies waarschijnlijk voor MLT 

3. Leeftijd: 20 

4. Woonplaats: Egem (deelgemeente Pittem) 

5. Geaardheid? Hetero 

6. Burgerlijke stand: Getrouwd, nee single  

7. Ziektes of eigenaardigheden? Nope gewoon zot met momenten 

8. Hobby’s: Paardrijden, kaarten (manillen), wandelen 

9. Jobstudent? Indien ja waar. Ja, bowling joyken, op den Hille in Zwevezele  

10. Bloedgroep: O en altijd positief  

11. Positieve eigenschappen: Harde werker indien gemotiveerd, luisterend oor 

12. Negatieve eigenschappen: Nonchalant zijn  

13. Favoriete alcoholische drank: Bier, en in het speciaal een trappist maar wijn lust ik ook heel 

graag 

14. Favoriete niet-alcoholische drank: Spuitwater 

15. Ben je een ochtend- of avondmens? Hangt van de dag af  

16. Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen? Op reis gaan en genieten maar het 

aan niemand laten blijken  

17. Zijn er mensen in je leven waar jij jouw leven voor zou geven, waarom? Ja, maar dit hangt van 

hoe mijn gemoedsstemming is. 

18. Wat is de laatste leugen die je verteld hebt? Dat ik mijn onderbuur van op mijn kot ging missen  

19. Ooit al je paspoort moeten tonen aan een agent? Zoja waarom? Nope  

20. Grootste hekel: Mensen die me irriteren  

21. Links of rechts? Rechtshandig? 

22. Knuffel of een kus? Combinatie van de twee 

23. Lachen of dromen? Horen die niet samen, voor mij alvast wel. 

24. Serieus of grappig? Grappig als het kan 

25. Sex of alcohol? Deze leven met elkaar hand in hand  

26. Indien je nog iets wil vertellen over jezelf kun je dit hier in 5 regels plaatsen (: - Ik heb een 

persoonlijkheid en die is voor de meeste wel alternatief en dat is binnen de vijf regels kort 

gezegd anders kom ik niet toe 
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Quastor - Scriptor - Matthijs Luyssen 

1. Naam: Matthijs Noë Etienne Luyssen  

2. FBT/MLT: MLT 

3. Leeftijd: 21 

4. Woonplaats: Veurne 

5. Geaardheid: Heteroseksueel  

6. Burgerlijke stand: Single 

7. Ziektes of eigenaardigheden: Diabetes 

8. Hobby’s: Het leven is al lastig genoeg (:  

9. Jobstudent? Indien ja waar. Goeiedag, kaartjes of bonnetjes *vriendelijke lach*. Colruyt Koksijde 

10. Bloedgroep: B+ 

11. Positieve eigenschappen: Luisteren en lachen 

12. Negatieve eigenschappen: Niet nadenken voor ik iets zeg 

13. Favoriete alcoholische drank: Kriek 

14. Favoriete niet-alcoholische drank: Ice-tea  

15. Ben je een ochtend- of avondmens? Avondmens  

16. Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen? Als het €2,50 is niet veel.. 

17. Zijn er mensen in je leven waar jij jouw leven voor zou geven, waarom?  Mijn mams omdat ik 

anders zelf mijn studies moet bekostigen. Maar vooral omdat het soms wel eens een schatje kan 

zijn (:  

18. Wat is de laatste leugen die je verteld hebt? Vraag 19 (: 

19.  Ooit al je paspoort moeten tonen aan een agent? Zoja waarom? Nee  

20. Grootste hekel: Mensen met een ego, facebookduimpjes, ui en printers..  

21. Links of rechts? Links 

22. Knuffel of een kus? Multifunctioneel  

23. Lachen of dromen? Lachen 

24. Serieus of grappig? Grappig 

25. Sex of alcohol? Sex 

 

 

 

 

 

 



11 
 

PR - Evelien Robijn 

1. Naam: Evelien Robijn 

2. FBT/MLT: MLT 

3. Leeftijd: 20 (bijna 21) 

4. Woonplaats: Blankenberge 

5. Geaardheid? Hetero 

6. Burgerlijke stand: In een relatie 

7. Ziektes of eigenaardigheden? Niks 

8. Hobby’s: Zwemmen, weggaan met vrienden 

9. Jobstudent? Indien ja waar. Ja, culinaire eetwinkel Meuninck 

10. Bloedgroep: B + 

11. Positieve eigenschappen: Vrolijk, behulpzaam 

12. Negatieve eigenschappen: Soms ongeduldig 

13. Favoriete alcoholische drank: Tequila 

14. Favoriete niet-alcoholische drank: Thee 

15. Ben je een ochtend- of avondmens? Beide 

16. Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen? Een verre reis maken 

17. Zijn er mensen in je leven waar jij jouw leven voor zou geven, waarom? Ja mijn familie 

18. Wat is de laatste leugen die je verteld hebt? Geen idee 

19. Ooit al je paspoort moeten tonen aan een agent? Zoja waarom? Nee 

20. Grootste hekel: Mensen die liegen 

21. Links of rechts? Links 

22. Knuffel of een kus? Knuffel 

23. Lachen of dromen? Lachen 

24. Serieus of grappig? Grappig 

25. Sex of alcohol? Both 
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Sport - Joran Vanhollebeke 

1. Naam: Joran Guy Greta Vanhollebeke 

2. FBT/MLT (of wat je zult kiezen) : MLT 

3. Leeftijd: 19 

4. Woonplaats: Zedelgem 

5. Geaardheid: Heteroseksueel  

6. Burgerlijke stand: Single 

7. Ziektes of eigenaardigheden: Ik kan mijn enkel/pols en teen op elk moment laten kraken. 

8. Hobby’s: Skiën, snowboarden, airsoften, windsurfen, klimmen, series bekijken, lezen,… 

9. Jobstudent? Indien ja waar. Klein strand Jabbeke(2013), Stock Vermeersch Brugge(2014/2015) 

10. Bloedgroep: A+ 

11. Positieve eigenschappen: Luisterend oor, uitstekend korttermijn geheugen, altijd te vinden om 

eens te lachen,… 

12. Negatieve eigenschappen: Slecht in het lang onthouden van dingen, niet goed contact kunnen 

houden met vrienden, verlegen, spreken zonder na te denken 

13. Favoriete alcoholische drank: Somersby 

14. Favoriete niet-alcoholische drank: Limonade 

15. Ben je een ochtend- of avondmens? Ochtend en avond met een dutje in het midden 

16. Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen?  

17. Eerst de helft wegzetten zodat ik het niet kan verspelen. De andere helft gebruik ik om te reizen 

met familie en vrienden en zij krijgen ook een deel. 

18. Zijn er mensen in je leven waar jij jouw leven voor zou geven, waarom?  

19. Mijn familie: Ik geef heel veel om ze en zou ze nooit willen verliezen. Als ik sterf in plaats van hen 

moet ik achteraf niet de pijn van het rouwen verdragen. 

20. Wat is de laatste leugen die je verteld hebt? Ik ga vanavond wel nog leren. 

21.  Ooit al je paspoort moeten tonen aan een agent? Zoja waarom? Het rijden zonder fietslicht wat 

echt nie erg was want er was al genoeg licht. (toch boete gehad ) 

22. Grootste hekel: Mensen die vooroordelen hebben of die iets veronderstellen 

23. Links of rechts? Rechts 

24. Knuffel of een kus? Knuffel 

25. Lachen of dromen? Lachen 

26. Serieus of grappig? Grappig 

27. Sex of alcohol? Momenteel alcohol 
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Feest - Birgit Coucke   

1. Naam: Birgit Coucke 

2. FBT/MLT: FBT 

3. Leeftijd: 20 

4. Woonplaats: Brugge 

5. Geaardheid? Heteroseksueel 

6. Burgerlijke stand: Alleenstaand 

7. Ziektes of eigenaardigheden? Lactose intolerant 

8. Hobby’s: Harp, Synchoonzwemmen, vrijwilliger op festivals/evenementen 

9. Jobstudent? Indien ja waar.  Fotograaf bij Boudewijn Seapark 

10. Bloedgroep: A- 

11. Positieve eigenschappen: Rost, flexibel en enthousiast 

12. Negatieve eigenschappen: Rost, soms te vastberaden en impulsief 

13. Favoriete alcoholische drank: Cara pils 

14. Favoriete niet-alcoholische drank: Appelsap 

15. Ben je een ochtend- of avondmens? Beide 

16. Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen? Een wereldreis maken… en niet 

meer terugkeren 

17. Zijn er mensen in je leven waar jij jouw leven voor zou geven, waarom? Nee 

18. Wat is de laatste leugen die je verteld hebt? ‘Er zitten hier 7 dolfijnen’ (eigenlijk waren het er 8  

 ) 

19. Ooit al je paspoort moeten tonen aan een agent? Zoja waarom? Toen de vuilkar mijn autootje 

aanreed en ik het allemaal mocht oplossen  

20. Grootste hekel: Mensen die te laat komen 

21. Links of rechts? Links 

22. Knuffel of een kus? Knuffel 

23. Lachen of dromen?  Lachen 

24. Serieus of grappig? Grappig 

25. Seks of alcohol? Buy me a drink and we’ll see 
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Feest – Cultuur  - Emmy Devos 

1. Naam: Emmy Devos 

2. FBT/MLT: FBT 

3. Leeftijd: 20 

4. Woonplaats:  Zonnebeke 

5. Geaardheid? Heteroseksueel 

6. Burgerlijke stand: Samen met iemand 

7. Ziektes of eigenaardigheden?  Allergisch aan de lieve huistofmijtjes 

8. Hobby’s: Praten en luisteren ;) 

9. Jobstudent? Indien ja waar. Ja, Bellewaerde 

10. Bloedgroep:  B+ 

11. Positieve eigenschappen: Heel meegaand met iedereen 

12. Negatieve eigenschappen: Soms wat koppig 

13. Favoriete alcoholische drank: Witte wijn 

14. Favoriete niet-alcoholische drank: Cocktail aardbei-basilicum 

15. Ben je een ochtend- of avondmens?  Voor de volle 100% avondmens 

16. Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen? Mooi huisje kopen en mijn vrienden 

trakteren 

17. Zijn er mensen in je leven waar jij jouw leven voor zou geven, waarom? Aan mijn oma die juist 

gestorven is, zodat ze nog eens iedereen in de familie moed kan geven. Zodat ze haar liefde nog eens 

met iedereen kan delen. 

18. Wat is de laatste leugen die je verteld hebt? Dat ik geen belang hecht aan de mening van andere 

19. Ooit al je paspoort moeten tonen aan een agent? Zoja waarom? Ja, ze geloofden niet dat ik al 

meerderjarig was ;) 

20. Grootste hekel: Leugenaars 

21. Links of rechts? Rechts 

22. Knuffel of een kus? Knuffel 

23. Lachen of dromen? Lachen 

24. Serieus of grappig? Grappig 

25. Sex of alcohol? Seks 

 

 



15 
 

 

”Ne goeie fail is ook nie mis” – D.U.P.L.O 

 

D.U.P.L.O. staat voor Domme Uitspraak, Post, Labofail of oneliner. Deze rubriek is er dus om al je 

eigen stomme stoten, uitbarstingen, versprekingen of die van je beste maatjes te delen met de ganse 

richting. Voor deze rubriek rekenen we dan ook op jouw steun! Denk je doorheen dit jaar van “hmm 

hier kan ik iets mee”, stuur dit dan door naar amiscientia@hotmail.com ! Hieronder enkele 

voorbeelden.  

- Delfien: “Mevrouw, het aanlengen, moet dat met water of met H2O?” 

- “De autoclaaf is inderdaad een soort van stoommachine, maar op de MOT stoommachine als 

synoniem gebruiken, is niet aangewezen!” 

- “Micro-orgasme typen in je eindwerk in plaats van micro-organisme is grappig voor je promotor, 

maar verbeter je toch beter in je definitieve eindwerk, Kenny (Ex-Scriptor)” 

 

 

Laboscoop  
 

 

Steenbok  Waterman 

Sommigen zeggen het gras lijkt veel groener 

aan de overkant. Toch is het belangrijk om op 

je eigen weide te blijven! 

 

 Hmm, voedingsbodems worden die met demi-

water of dan toch  weer met kraantjeswater 

gemaakt?  Beslis snel, het moet nog 

autoclaveren!  

   

Kreeft  Leeuw 

Altijd lekker verwerkt in soep. Naast deze 

opmerking zou ik zeggen blijf in je eigen 

vaarwater, je doet dit prima! 

 Brul niet te hard! Anderen in het labo ruiken je 

adem ook. 

 

   

Vis  Maagd 

Loop snel naar de balans om af te wegen 

voordat je uitdroogt in de lange wachtrijen. 

 

 Wie niet waagt, die blijft maagd! Neem 

initiatief, het zal je punten ten goede komen.  

Let wel op te veel initiatief kan leiden tot haat. 
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Boogschutter  Weegschaal 

Richt je peilen op  je doel, dit zal je lukken!  Zo 

niet PECH. 

 Lang genoeg gewacht! Geef de alcoholstift terug 

aan de eigenaar, die zal u dankbaar zijn. 

   

Schorpioen  Stier 

Wees jezelf!  Zo kunnen anderen terug 

roddelen over je. Winterslaapje is voorbij, er 

is werk aan de winkel of beter gezegd in het 

labo.  

 

 De vermoeidheid slaat toe. Hou die redbull  in 

de hand maar let op dit geeft je vleugels! Blijf 

met beide voeten op de grond en luister naar 

anderen. Steek je horens niet in andermans 

zaken. 

 

   

Ram  Tweeling 

Het is belangrijk om even wat stoom af te 

laten. Neem hierbij een voorbeeld aan de 

blue cap flessen.  

 Gelukkig bestaat er maar één zo’n exemplaar als 

jou, anders..  mja wat anders? 

 

 

 

Voor thuis, op de trein of stiekem op de achterste rij in de klas 
 

 

Voor thuis, op de trein of stiekem op de achterste rij biedt de mogelijkheid je zeker vijf minuten te 

vervelen. Alvast veel plezier met de spelletjes hieronder. Laat ons rustig beginnen met onderstaande 

tekening.  
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De hardcore “kleurders” kunnen hieronder de eiwitstructuur van insuline inkleuren. Om jullie toch 

een beetje op weg te helpen staat de ingekleurde versie ernaast. Moest dit boekje in het zwart-wit 

afgedrukt worden, laat je maar eens helemaal gaan en fantaseer erop los. Het schijnt dat LSD zou 

helpen   
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