Projectdag derde graad
- maandag 23 april -

De toekomst
Onzekerheid is de bron
van onze creativiteit!

Beste leerlingen
De aarde bestaat al 4,7 miljard jaar en pas de laatste
200.000 jaar loopt de mens erop rond. Die mens heeft nochtans
een enorme impact op wat er recent op onze planeet gebeurt.
We leven in het zgn. ANTROPOCEEN: HET TIJDPERK WAARIN
VOOR HET EERST DE INVLOED VAN DE MENS DE DOMINANTE FACTOR
IS GEWORDEN VOOR DE TOEKOMST VAN HET LEVEN OP AARDE.
Onze visie op de verhouding mens en natuur is voortdurend
in revisie, maar komt nu in een stroomversnelling.
Het Antropoceen brengt ons nieuwe vragen en dilemma’s over
de relatie mens-natuur. Bovendien zijn sommige wetenschappers
ervan overtuigd dat de structuren op aarde zo complex zijn,
dat het moet gaan om een uitzonderlijke positie. De kans
bestaat dat we alleen zijn in het heelal. Of toch niet?
JE
En
en
we

HOORT WEL EENS ZEGGEN: ‘HET ZIJN ONZEKERE TIJDEN’.
inderdaad, de snelheid waarmee sommige gebeurtenissen
fenomenen zich aandienen, lijken de wereld -zoals
die lange tijd gekend hebben- uit balans te brengen.

Uit die onzekerheid ontstaat nochtans in verschillende sectoren
en overal ter wereld een gedreven CREATIVITEIT EN NIEUWE
MANIEREN VAN DENKEN EN HANDELEN. Dat uit zich in de razendsnelle vooruitgang die er geboekt wordt op het vlak van
technologie, wetenschap, geneeskunde, maar ook op het vlak
van mobiliteit, duurzame energiebronnen, huisvesting, armoedebestrijding en wereldvrede. Er is zelfs een plan om de oceanen
terug proper te maken.
Jullie staan op de drempel van de volwassenheid,
waarbij jullie keuzes gaan maken, niet enkel over jullie
studies, maar ook over de wijze van wonen, samenlevingsvorm,
consumptiegedrag, communicatie, mobiliteit ...
Deze persoonlijke keuzes hebben rechtstreeks of onrechtstreeks
een invloed op de samenleving en de ontwikkeling van onze
planeet. JULLIE ZULLEN DE TOEKOMST MEE VORM GEVEN.

Welke keuzes jullie zullen maken, is afhankelijk van jullie
kennis en jullie standpunt. Dat standpunt bepaalt hoe je als
individu of groep staat tegenover een aantal (levens)vragen.
PERSPECTIEF TWEEDUIZENDACHTTIEN wil jullie laten kennismaken
met een aantal standpunten en ontwikkelingen die ons verder
kunnen helpen om onze blik te verruimen.
Jullie konden bezorgdheden en vragen reeds formuleren
in de perspectief tweeduizendachttien ENQUETE, hopelijk
krijgen jullie een aantal antwoorden of een aantal nieuwe
prikkelende vragen om mee aan de slag te gaan.
We hebben heel wat EXPERTEN EN ERVARINGSDESKUNDIGEN bereid
gevonden om mee te werken aan deze bijzondere projectdag.
Je kan ze ontmoeten in lezingen, gesprekken, workshops.
Er zijn leraren die op basis van hun kennis en kunde
masterclasses aanbieden en ten slotte zijn er ook heel
wat leerlingen die presentaties hebben voorbereid.
Beste leerlingen neem rustig de tijd om de brochure
door te nemen, het zal jullie helpen om het beste
uit dit bijzondere programma te halen.

We hopen dat jullie met volle teugen
zullen proeven van de toekomst
en volop zullen genieten
van deze unieke projectdag!

VANWAAR DE NAAM
PERSPECTIEF

vluchtpunt

HORIZON

Beeld je eens in dat je op een blad papier
een rechte weg richting de horizon moet
tekenen. Je zal dat kunnen doen door
gebruik te maken van de regels rond
perspectieftekenen.
Vanuit jouw standpunt krijgt jouw weg vorm.
Je kijkt vooruit, de toekomst tegemoet.

AFSPRAKEN
EXPERIMENT
Een projectdag als deze met meer dan 500 leerlingen is steeds
een organisatorisch experiment. De gasten en sprekers zijn
het normale schoolleven vaak niet meer gewend. Mogelijks loopt
er wel eens iets mis. Volg in dat geval de instructies die
je krijgt van leraren en studiemeesters. Neem in ieder geval
nooit deel aan een sessie die je niet is toegewezen tenzij
met uitdrukkelijke toestemming van de organisatoren.

NOCH ZOMBIES, NOCH KIPPEN
We willen geen zombies in de sessies, maar ook geen kippen.
Probeer het midden te vinden en actief deel te nemen als de
jongvolwassenen die jullie zijn. Tijdens Perspectief tweeduizendachttien kan je kennismaken met standpunten van verschillende
sprekers. Dit kan je inspireren, tot nadenken aanzetten of een
andere visie in je wakker maken. Dat is prima. We willen namelijk
dat de dag bol staat van de discussie!

OPZOEKEN
Zoek al eens wat op over de sprekers en onderwerpen die je
pad zullen kruisen tijdens perspectief tweeduizendachttien.
Het kan er alleen maar interessanter op worden.

GEEN BEL EN GRATIS KOFFIE!
Op 23 april zwijgt de schoolbel, hou dus nauwgezet het uurschema
op je programma in het oog! Anders dan anders zal ook de PVR
niet de centrale pauzeruimte zijn. We maken een koffie- en pauzehoek onder de luifel van de Wittestraat. De koffie en thee
krijg je gratis. Verder vind je er een aanbod uit het gamma
van OXFAM Wereldwinkels. Op deze dag moet rechtvaardig consumeren
op een prominente plaats staan!

DE GEWONE LEEFREGELS …
in verband met eten, drinken en smartphonegebruik blijven
uiteraard van tel, zeker op een dag waarop we heel wat
bezoekers en gastsprekers ontvangen.

HOE JE KEUZE MAKEN
NEEM DE BROCHURE RUSTIG DOOR!
Bij het programmaoverzicht staat voor elke sessie een CODE:
TD

Lezing of workshop over TECHNOLOGIE EN/OF DIGITALISERING

WG

Lezing of workshop over WETENSCHAP EN/OF GENEESKUNDE

KD

Lezing of workshop over KLIMAAT EN DUURZAAMHEID

EC

Lezing of workshop over ECONOMIE

MM

Lezing of workshop over MENS EN MAATSCHAPPIJ

VR

I.v.m. VERSLAGGEVING EN REPORTAGE van de projectdag

DEEL 1

(8u45-10u25),

2

(10u40-12u20)

EN 3

(13u20-15u00)

Kies telkens ÉÉN LANGE
OF TWEE KORTE
sessie(s).
Een lange sessie duurt 100 minuten, een korte sessie 50.

DEEL 4

(15u00-16u00) breng je met je klasgroep door.

JE KIEST VIA EEN LINK OP SMARTSCHOOL (ZOALS MET DE SURVIVALKIT).
De link wordt opengesteld van zondagavond 18 maart om 20u18
en wordt afgesloten op woensdag 21 maart om 20u18.
De groepsindeling en de toegewezen sessies worden kort
voor of meteen na de paasvakantie bekend gemaakt.

DEEL 5 (19u45-21u30) is een publieke lezing waar jij
en/of je ouders apart voor inschrijven via een mail
in Smartschool naar Rudi Baelen.

Vanaf 8u

ONTHAAL
Zoek je lokaal op het overzicht en bereid je mentaal voor op
een cocktail van indrukken, ervaringen en opinies. Omstreeks
8u30 verzamelen we op de speelplaats aan beide zijden van de
brug voor de inleiding van de dag. Je smartphone en oortjes
zullen zeker van pas komen...

8u45 - 10u25

DEEL 1

PROGRAMMA

Niet alle sessies
of vroeger klaar?
geniet wat van de
de andere sessies

starten op hetzelfde uur. Nog niet begonnen
Bezoek de Wetenschapsfair of de pauzehoek of
buitenlucht. Zorg er in ieder geval voor dat
ongestoord kunen verlopen.

WG3

De toekomst van de aarde – Manuel Sintubin

MM8

IS in het avondland:radicaal of marginaal? –
Khalid Benhaddou

MM1

Samenleven met gezond verstand – Patrick Loobuyck

TD2

Reshaping the future - Amber Van Hauwermeeren

TD5

Digitale communicatie – Brahim Zaraoual

KD5

My 2050 – P.P. Vossepoel

KD6

Stroomopwaarts - Natalie Eggermont

MM4

Deradicalisering en polarisatie Hanna Ouled Slaoui

MM11

Ik belg mijn moeder Ghanees – Mensah Adams

MM13

Escape room, de toekomst van onderwijs de leerlingen van 6 Humane Wetenschappen

WG6

Wetenschapsfair –
de leerlingen van 6 Techniek-Wetenschappen

VR1

Sketchnoting – Els Vrints

10u40 – 12u20

DEEL 2
MM2

Godsdienst en geweld DEBAT Guido Vanheeswijck & Maarten Boudry

WG1

Naar een gepersonaliseerde kankerbehandeling –
Sylvie Rottey

MM12

The Venus Project – Ellen Vandepitte

TD3

City of Things – Bart Braem

WG5

Drugdesign – Arnout Voet

KD7

Rethinking high fashion shoes - Kristel Peeters

KD1

Vito en duurzaamheid – Dirk Fransaer

WG7

Hersenspinsels tussen de oren – Philip Joris

MM13

Escape room, de toekomst van onderwijs de leerlingen van 6 Humane Wetenschappen

KD2

Changing the future – Caroline Ven

KD5

My 2050 – P.P.Vossepoel

MM5

Depressie en samenleving – Melissa De Smet

12u10 – 13u10

MIDDAGPAUZE

PROGRAMMA

Bij mooi weer richten we een picknickplek in op de speelplaats.
De keuken van de PVR is vandaag niet open.

13u20 – 15u00

PROGRAMMA

DEEL 3
MM10

Debat over racisme en discriminatie Dalilla Hermans

WG4

Marsone - Roel Kwanten en Brad More

TD2

Automatisering en industrie 4.0 - Noë Van Bergen

WG2

Radioactief afval: waarover men niet spreekt Kristof Bruggeman

KD3

Goed Bezig! - Nik Lippens

KD8

Citymining - Marjan Rottiers

EC1

Lobbyen in de Europese Unie - Tomas Wyns

EC2

Stukjes van de energiepuzzel wereldwijd en bij ons Eric Bosman

EC3

De vierde industriële revolutie de leerlingen van 6 Economie

MM3

Een blik op identiteit vanuit de dienst
Vreemdelingenzaken - Marjolein De Clercq

MM7

China - Jade Van Overmeir

KD7

Rethinking high fashion shoes - Kristel Peeters

MM13

Escape room, de toekomst van onderwijs de leerlingen van 6 Humane Wetenschappen

MM12

Verdwaald - Shamissa De Broey

KD5

My 2050 – P.P.Vossepoel

MM7

Diversiteit aan de universiteit,
liever vandaag dan morgen PEP N.El Marnissi, A.Ben Ahmed , F.Lamrani

VR2

The writings on the windows H.Teugels, K. Aerts , N.Sels

15u00 – 16u00

DEEL 4
REFLECTIEMOMENT per klas: met je titularis(sen)
sta je even stil bij de ervaringen en indrukken
van de dag en jullie perspectief.

16u00 - 16u30
We sluiten gezamenlijk af tijdens de receptie van de toekomst
waar je bij een glaasje kan nagenieten en luisteren naar het
optreden van de gelegenheidsband FUTUREPROOFED.

19u45 – 21u30

DEEL 5

PROGRAMMA

Het vraagstuk wonen en mobiliteit in het toekomstige Vlaanderen
krijgt een antwoord in de documentaire ‘Plannen voor Plaats’.
Een primeur en warm aanbevolen aan jullie:
de toekomstige zelfstandige bewoners en jullie ouders.

DEEL
1
8u45 – 10u25

WETENSCHAP/GENEESKUNDE

De toekomst
van de aarde
Manuel Sintubin
Een Kroniek van
een Aangekondigde Dood

toekomst dan zien we vooral
‘vervaldata’. Ooit komt er
een einde aan de huidige tussenijstijd. Ooit zal er terug
een Aarde zijn zonder mensen.
En uiteindelijk zal ook
Planeet Aarde zelf van het
toneel verdwijnen. We vertellen
dan ook een kroniek van
een aangekondigde dood.

We leven in een wereld die
permanent in verandering is.
We moeten ons daaraan ook altijd aanpassen. In de nabije
toekomst vormt de klimaatverandering een nooit geziene
uitdaging voor de mensheid.
De verstoring van het klimaat door de mens zal zich nog
duizenden jaren laten voelen.
Maar kijken we verder in de

MENS EN MAATSCHAPPIJ

IS in het
avondland:
marginaal
of radicaal?

DEEL 1

Khalid Benhaddou

Gezien de ontwikkeling
van jongeren merken we op dat
radicale ideeën op zich niet
problematisch hoeven te zijn.
Ze kunnen de bron zijn van
positieve verandering en zijn
vaak eigen aan de adolescentiefase. Jongeren met radicale
ideeën kunnen uitgroeien tot
kritische burgers die onze
democratie mee vorm geven.
Problematisch wordt het als
mensen een groeiende bereidheid ontwikkelen om erg
ingrijpende veranderingen
in de samenleving na te streven door gebruik te maken van
ondemocratische, gewelddadige
middelen of anderen daartoe
aanzetten of ondersteunen.
Noch radicalisering, noch
extremisme zijn verbonden
aan een bepaalde etnische,
culturele of religieuze groep.

MENS EN MAATSCHAPPIJ

Patrick Loobuyck

TECHNOLOGIE EN/OF
DIGITALISERING

Reshaping
the future
Amber Van
Hauwermeeren
Student Novel Aerospace
Materials TU Delft
Verf wordt voornamelijk
gebruikt om objecten kleur te
geven en ze te beschermen tegen hun omgeving. Maar oppervlakken hebben zoveel meer te
bieden dan dat! In de natuur
vind je geen saaie, vlakke,
geverfde oppervlakken. Planten
en dieren hebben na honderden
miljoenen aan evolutie

geleerd om microstructuurtjes
op hun oppervlak te groeien.
Dit maakt een lotusblad
zelf-schoonmakend,
een pinguinvacht ijswerend
en een haaienhuid weerstandverminderend. Kan je je al
auto’s, windmolens en vliegtuigen voorstellen die zichzelf helen, van kleur of van
vorm veranderen? Of wil je
gewoon nooit meer je kleren
hoeven wassen? Kom dan binnen
in de wereld van materiaalkunde!

DEEL 1

Samenleven
met gezond
verstand

Er gebeuren vandaag veel
dingen die het samenleven
ronduit ingewikkeld maken:
aanslagen, vluchtelingen,
populisme,.. ieder schreeuwt
zijn onzekerheid en angst uit.
De debatten gaan hard tegen
hard, op tv, op Facebook of
thuis. Het gevolg daarvan
is dat we dreigen te vergeten
hoe we kunnen samenleven.
We mogen ons niet uit elkaar
laten spelen. Loobuyck pleit
ervoor dat we ons inspannen
om te verbinden in plaats
van te polariseren. Hij verheldert en concretiseert de
morele uitgangspunten en de
sociale mechanismen van ons
samenlevingsmodel: vrijheid,
gelijkheid, wederkerigheid
en solidariteit. Redelijkheid
kan ons redden.

TECHNOLOGIE EN/OF
DIGITALISERING

Digitale
communicatie
Brahim Zaroual

over ons wordt gebruikt om
doelgericht reclame te maken.
Hiermee verdient Facebook veel
geld. Hoe zitten deze advertenties in elkaar? Welke info
gebruiken ze? En onze privacy
dan? Wat kunnen wij doen?
Bij al deze belangrijke vragen
en bedenkingen staan we stil.
Wees er dus zeker bij!

Had jij het al door?
Adverteerders gebruiken nieuwe
reclamevormen op het internet
om ons op een subtiele manier
te overtuigen en op onze gevoelens in te spelen. In deze
sessie bestuderen we deze verborgen reclames en bespreken
we waarom het belangrijk is om
hier kritisch mee om te gaan.
Dit doen we op een interactieve manier aan de hand van
voorbeelden, filmpjes, online
games, etc.!
In deel 2 van de sessie spitsen
we onze aandacht op Facebook,
waar gepersonaliseerde advertenties verschijnen: heel kostbare persoonlijke informatie

KLIMAAT EN DUURZAAMHEID

My 2050

DEEL 1

P.P. Vossepoel

Voor deze workshop staat
er een klimaatcoach voor je
klaar om een interactieve
sessie te geven over klimaatverandering. Met dit project
willen we je aanmoedigen om
je te informeren over de uitdagingen van de klimaatverandering en deel te nemen aan
het debat over de transitie
naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050. Enkele
duizenden jongeren uit de derde
graad secundair hebben zich
al gebogen over de educatieve
webtool « My2050 » om deze
ambitieuze maatschappelijke
uitdaging te realiseren.
Zie webtool my2050.be

KLIMAAT EN DUURZAAMHEID

Stroomopwaarts
Natalie Eggermont
Tik tak tik tak tik tak:
voor het klimaat nadert het
uur van de waarheid. We stoten
wereldwijd zo’n veertig
gigaton CO2 per jaar uit.

MENS EN MAATSCHAPPIJ

Deradicalisering en
polarisatie
Hanna Ouled Slaoui

Om de opwarming van de aarde
te beperken tot 1,5 °C,
kunnen we in totaal nog
maar 162 gigaton uitstoten.
Aan het huidig tempo zitten
we dus in 2021 aan onze limiet. De uitdaging waar we
voor staan is enorm. In ons
land daalde de uitstoot gemiddeld met een miezerige
halve procent tussen 1990 en
2010. De laatste jaren gingen
we zelfs in stijgende lijn.
Intussen tonen verschillende
landen en steden dat het wél
kan. Wat moet er in België
gebeuren zodat we de wereldwijde voortrekkers vervoegen?
En hoe kunnen we als burgers
ons steentje bijdragen en
de druk op de politieke ketel
verhogen? Ga mee op ontdekkingsreis naar een klimaatneutraal België en laat je inspireren door de vele projecten
wereldwijd die de weg tonen.

juist in, en kunnen we zeggen
dat het niet meer aan de orde
is nu er geen jongeren meer
uitreizen? Welk antwoord kan
hier lokaal op geboden worden?
Hanna Ouled Slaoui, werkzaam
op de dienst deradicalisering
in Vilvoorde en oud-leerling
van Pius X, werpt een licht
op deze problematiek.

Radicalisering wordt als
hoofdoorzaak aangeduid om de
vertrekken van talloze Belgische jongeren naar het Syrische
strijdgebied te verklaren.
België heeft het hoogste aantal vertrekkers per capita van
alle Europese landen en in ons
landje staat Vilvoorde op kop.
Wat houdt radicalisering nu

DEEL 1

Ex-pix

MENS EN MAATSCHAPPIJ

Ik Belg, mijn
moeder Ghanees

in de eerste plaats over een
zoon die terugkeert naar zijn
moeder en er alles aan doet om
het haar leven te verbeteren.
Adams Mensah licht de documentaire zelf toe!

Mensah Adams
De nu 25-jarige acteur,
danser, filmmaker Adams Mensah
vertrok op zijn veertiende met
zijn zus naar België, waar hun
vader leefde. Ze lieten toen
hun moeder in Ghana achter.
Drie jaar later krijgt hij
te horen dat zijn moeder een
beroerte heeft gehad. Daardoor
kan ze nu niet meer praten en
is het contact met haar erg
moeilijk geworden.
Deze bijzonder persoonlijke en
aangrijpende documentaire gaat

MENS EN MAATSCHAPPIJ

Escape room,
de toekomst
van onderwijs

DEEL 1

Leerlingen 6HUW

Stel je voor... samen met
enkele klasgenoten kom je in
een vreemde ruimte terecht.
De deur gaat dicht. De klok
begint te tikken. Zoek een
uitgang. Je krijgt een uur
om te ontsnappen. In de ruimte
staan vreemde uitvindingen.
Er hangt een tabel van
Mendeljev aan de muur. Op één
van de tafels staat een mandje
met eieren, een weegschaal
en een slak. Hoe raak je hier
weg en oh ja... zou er echt
niemand anders aanwezig zijn?
Een escape-room is een
interactief spel dat je moet
oplossen om te ontsnappen.
Ze hebben vaak een mysterieus
verhaal over zombies, virussen
en ontvoeringen. Wij hebben
op school ook een escape room
gebouwd..

WETENSCHAP/GENEESKUNDE

Leerlingen 6TEW

VERSLAGGEVING
EN REPORTAGE

Sketchnoting
Els Vrints
Wanneer je gebruik maakt
van visuele notities (begrijp:
kleine tekeningen) helpt dit
je om wat er verteld werd
tijdens een meeting of tijdens
de les, beter te onthouden.
Ook een briefing van een klant
(leerkracht) kan begrijpelijk
gemaakt worden wanneer je je
tijdens de uitleg al een beeld
kan vormen van het gevraagde;
Je noteert/tekent dit in kleine
visueel gestructureerde
tekeningen. Die tekeningen
onthou je mogelijk beter dan
een lange tekstuele uitleg.
De workshop is inspirerend,
verruimend, fun en vooral
lekker aan de slag gaan.
Zelfs zonder enige artistieke

Stap onder de brug van
de speelplaats binnen in het
toekomstperspectief van
6 Techniek-Wetenschappen,
in een wereld waar we zelf
ons water zuiveren, bier maken
van brood en omgeven worden
door zoemende bijen en zoevende drones. De leerlingen
van 6TWE1&2 loodsen jullie met
een hapje en een drankje door
hun visie op recyclage, global
warming en energie. Verwacht
jullie aan een interactieve
tocht door de toekomst.

ervaring kunnen we onmiddellijk beginnen middels een paar
praktische ‘sketchnote’ technieken. Je zal verbaasd zijn
dat je zo snel mensen, gezichten, begrippen en eenvoudige
objecten kan tekenen die
leiden tot een leuke, effectieve en snelle sketchnoting.
Sketchnoting is een ideale
en plezierige manier om je
visueel denken neer te zetten,
belangrijke informatie of
ideëen duidelijk weer te
geven, presentaties te pimpen
en je verhaal te vertellen.

DEEL 1

Wetenschapsfair

DEEL
2
10u40 - 12u20

MENS EN MAATSCHAPPIJ

DEBAT
Godsdienst
en geweld
Guido Vanheeswijck
Licentiaat Germaanse
Filologie en Dr Wijsbegeerte

Maarten Boudry

dan ongelovige, of juist niet?
Kan je zulke veralgemeningen
wel maken? Is er een groot
verschil tussen de waarden van
de drie monotheïstische godsdiensten, of zijn er overlappingen? Zijn de waarden van
de Verlichting die we vandaag
in de Westerse wereld hoog in
het vaandel dragen schatplichtig
aan een godsdienstige
traditie, of gaan ze daar
lijnrecht tegenin?

Wetenschapsfilosoof en auteur
Over godsdienst en religie bestaat veel discussie.
Zorgt godsdienst voor meer
vrijheid of juist minder?
Wanneer we spreken over
‘godsdienstvrijheid’, waarover
hebben we het dan eigenlijk?
Zijn gelovige mensen gelukkiger

WETENSCHAP/GENEESKUNDE

Sylvie Rottey
Medisch oncoloog

DEEL 2

Naar een
gepersonaliseerde kankerbehandeling

Het hoofddoel van Rottey
is mee de ontwikkeling
ondersteunen en vorm geven
van nieuwe medicijnen (vooral
in de behandeling van kanker)
met een gunstig bijwerkingsprofiel en een goede efficiëntie.
Ultieme doel is van een acute
aandoening zoals kanker, een
chronische ziekte te kunnen
maken die we jarenlang met
een goede kwaliteit van leven
onder controle kunnen houden,
zoniet genezen.Verder is er
een algemene trend in de geneeskunde om behandeling niet
te richten op de ziekte in het
algemeen doch op de persoon.
Op die manier kunnen we oprecht spreken over gepersonaliseerde behandeling.

MENS EN MAATSCHAPPIJ

The Venus
Project
Ellen Vandepitte
Hoe kunnen we de maatschappij vormgeven opdat
zoveel mogelijk mensen zo
gelukkig mogelijk worden?
We bekijken een voorstel tot
een grondstoffen-gebaseerde
economie, een transitie van een
paradigma van het tekort naar
een paradigma van overvloed.
Durven we nog pogen onze maatschappijstructuur fundamenteel
te verbeteren? Hoe kan zo’n
poging eruitzien?
www.thevenusproject.com/

TECHNOLOGIE EN/OF
DIGITALISERING

City of things
Bart Braem

DEEL 2

City of Things bestudeert
de slimme Stad in Antwerpen.
Bart vertelt wat het verband
is tussen Internet of Things,
aardbeien, Tomorrowland en
de post.

WETENSCHAP/GENEESKUNDE

Drugdesign
Arnout Voet
Bio-informatica, een
relatief nieuwe onderzoeksdiscipline waarbij genetische
en biologische data wordt
verzameld en geanalyseerd
met supercomputers.
Bio-informatica laat ons
onder meer toe onze genen
te onderzoeken en ziektes
te voorspellen, jaren voor
ze de kop opsteken. Bovendien
kan de methode gebruikt worden
om gepersonaliseerde medicijnen
te ontwerpen.

KLIMAAT EN DUURZAAMHEID

Rethinking
high fashion
shoes

Kristel Peters
Ontwerpster van duurzame
schoenen
Jaarlijks worden méér
dan 21 miljard paar schoenen
gemaakt. 95% daarvan eindigt
op de vuilnisbelt.
Ontwerpster Kristel Peters
(www.cojak.be) ontwikkelde
een schoen waarbij de zool
opnieuw kan losgemaakt
worden, zodat die nadien
met andere afwerking een
nieuw gedaante kan aannemen.
Daarnaast experimenteert
Kristel met alternatieven
voor leder. Hierbij gaat
ze aan de slag met mycelium
zoals wortels van paddestoelen.

DEEL 2

http://deredactie.be/cm/
vrtnieuws/videozone/Gezienoptv/1.2538420#
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VITO en
duurzaamheid
Dirk Fransaer
VITO is de Vlaamse instelling voor Technologisch
onderzoek. Zij verrichten
onderzoek op het vlak van
“cleantech” d.w.z. duurzame
energie, chemie, materialen.
Dirk Fransaer (zelf burgerlijk bouwkundig en biomedisch
ingenieur) zal enkele voorbeelden geven waar technologie
kan helpen in de strijd tegen
de klimaatopwarming, waterzuivering in Afrika en ZuidOost-Azië en dichter bij huis:
warmtelevering in Vlaanderen
en Antwerpen.

WETENSCHAP/GENEESKUNDE

Hersenspinsels
tussen de oren
Philip Joris
Gehoor is een apart
zintuig. Een gezond slakkenhuis maakt zelf geluiden aan.
Hersenen berekenen waar een
geluid in de ruimte vandaan
komt, hoewel het slakkenhuis
daar doof voor is. Toonhoogte
zit niet in het geluid maar is
een uitvinding van de hersenen.
Hoe kunnen we deze hersenspinsels bestuderen? Neem een
kijk in de steeds evoluerende
high-tech chirurgie!

DEEL 2

Oorchirurg en Neurofysioloog

MENS EN MAATSCHAPPIJ

Escape room,
de toekomst
van onderwijs
Leerlingen 6HUW
Stel je voor... samen met
enkele klasgenoten kom je in
een vreemde ruimte terecht.
De deur gaat dicht. De klok
begint te tikken. Zoek een
uitgang. Je krijgt een uur om
te ontsnappen. In de ruimte
staan vreemde uitvindingen.
Er hangt een tabel van Mendeljev aan de muur. Op één van
de tafels staat een mandje met
eieren, een weegschaal en een
slak. Hoe raak je hier weg en
oh ja... zou er echt niemand
anders aanwezig zijn?

KLIMAAT EN DUURZAAMHEID

Een escape-room is een
interactief spel dat je moet
oplossen om te ontsnappen.
Ze hebben vaak een mysterieus
verhaal over zombies, virussen
en ontvoeringen. Wij hebben
op school ook een escape room
gebouwd..

Caroline Ven
Macro-econoom

DEEL 2

Changing
the future

Caroline Ven is actief
op het kruispunt van ondernemerschap, beleid en duurzaamheid. Steeds geprikkeld door
de zoektocht naar de drijfveren voor meer welvaart
en meer welzijn voor zoveel
mogelijk mensen. Het kapitalisme heeft als systeem wel
degelijk bijgedragen tot
een enorme verbetering van
de levensstandaard van velen.
Uiteraard is de wereld
niet perfect, maar we hebben
het nog nooit zo goed gehad.
Daar zal ze illustraties
van geven.

My 2050
P.P. Vossepoel

MENS EN MAATSCHAPPIJ

Depressie en
samenleving
Melissa De Smet
Ex-pix, Klinisch Psycholoog
en Onderzoeker UG
Depressie is wereldwijd
een van de meest voorkomende
mentale problemen en lijkt
daarbij in cijfers enkel toe
te nemen. Niet enkel volwassenen,
maar ook ouderen, jongeren
en kinderen kampen steeds
vaker met depressieklachten.
In schril contrast staat daar
tegenover een maatschappij
die oordeelt op basis van
prestatie, succes en het
streven naar ultiem persoonlijk geluk; sociale zorg staat
daarbij onderaan de politieke
agenda. Binnen dit gedachtegoed is het individu verantwoordelijk voor diens eigen

Voor deze workshop staat
er een klimaatcoach voor je
klaar om een interactieve
sessie te geven over klimaatverandering. Met dit project
willen we je aanmoedigen om
je te informeren over de uitdagingen van de klimaatverandering en deel te nemen aan
het debat over de transitie
naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050. Enkele
duizenden jongeren uit de 3e
graad secundair hebben zich
al gebogen over de educatieve webtool « My2050 » om deze
ambitieuze maatschappelijke
uitdaging te realiseren.
Zie webtool my2050.be

geluk, vaak ten koste van dat
van een ander, en vallen velen
uit de boot. Burn-out en
depressie lijken op die manier
de donkere keerzijde van het
altijd streven naar meer volgens de belofte van de maakbare
mens in een kapitalistisch
gedachtegoed. Geluk, succes
en perfectie heb je zelf
in handen en is bereikbaar
(want te koop) en toch zijn
we massaal ongelukkig.
Is dat toeval?

DEEL 2
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DEEL
3
13u20 - 15u00
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DEBAT
Racisme en
discriminatie
Dalilla Hermans
In deze sessie gaan we
samen op zoek naar de knelpunten van onze superdiverse samenleving. Waar botsen we zoal
op? Hoe gaan we om met racisme
en discriminatie enerzijds,
en het behouden van zekerheden
anderzijds? Welke uitdagingen
zijn er, maar vooral welke
oplossingen kunnen we samen
bedenken. Verwacht je aan een
paar stevige debatten, waarin
we open en eerlijk gaan praten
en hopelijk geïnspireerd geraken door elkaar.

WETENSCHAP/GENEESKUNDE

Marsone

DEEL 3

Roel Kwanten
en Brad More
Mars One wil in 2032
de eerste nederzetting
op Mars realiseren.
Brad Moore uit Antwerpen
behoort tot de laatste 100
geselecteerden. Wat drijft
een mens om zich hiervoor
kandidaat te stellen?
Hoe kun je leven op Mars?
Dit is jouw kans om iemand
te ontmoeten die wellicht
ooit op Mars gaat wonen.

TECHNOLOGIE EN/OF
DIGITALISERING

Automatisering
en industrie4.0
Noë Van Bergen
Ex-pix
Auto’s zonder bestuurder
op de openbare weg, het is
voorlopig nog toekomstmuziek.
Ooit al gedacht aan een volautomatische vorkheftruck?
Realiteit of utopie?
Kijk mee achter de schermen
van het moderne magazijn.
Tot slot stelt zich de vraag:
productiviteit versus tewerkstelling, een conflict?
Je hoort het van deze enthousiaste en gedreven ex-piustiener.

Radioactief
afval:
waarover men
niet spreekt…
Christophe Bruggeman
Gevraagd naar de problemen met nucleaire energie,
komt steevast het antwoord
“er is geen oplossing voor
het radioactieve afval”.
Maar wat is dat eigenlijk,
radioactief afval, en waarom
is er zogenaamd geen oplossing
voor? Tijdens deze presentatie
gaan we dieper in op het

ontstaan van radioactiviteit,
hoe radioactieve isotopen
gebruikt worden in verschillende toepassingen, en hoe als
gevolg daarvan afval ontstaat.
We bekijken ook wat er nu zoal
met dat afval gedaan wordt,
hoe het wordt beheerd en
opgeslagen en welke pistes
op tafel liggen om het veilig
te verwerken en te bergen.
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Goed Bezig!
Nik Lippens
Het ‘Goed bezig’-project
deelt complimenten uit via
een ‘Goed bezig!’-label.
Het label erkent de goede
werking van organisaties!
Maar dat niet alleen,
de mensen die het label geven,
steken ook de handen uit de
mouwen en organiseren acties
om de organisatie te helpen
of te steunen. Want mensen
die hun stem laten horen
en actie ondernemen om van
de wereld een betere plek te
maken voor iedereen, die zijn
goed bezig! Nik Lippens zal
in een korte workshop concrete
voorbeelden tonen van acties

KLIMAAT EN DUURZAAMHEID

Citymining
Marjan Rottiers
Ex-pix

en een framework meegeven
hoe jullie zelf actie kunnen
ondernemen. Word sociaal ondernemer, ontdek je passies en
talenten en zet deze in om een
positieve impact te hebben op
de maatschappij en de wereld!

Al sinds de oudheid liggen
metalen aan de basis van de
vooruitgang van de mens.
Umicore is wereldleider
in de raffinage en recyclage
van edele metalen. In Hoboken
herwinnen we 17 metalen,
waaronder goud en zilver.

DEEL 3

We zijn uniek door de waaier
van materialen die we kunnen
recycleren en de flexibiliteit
van onze activiteiten.
De materialen die we verwerken,
zijn gsm’s, laptops, autokatalysatoren en industriële
producten. Waar deze afval
normaal gezien op de schroothoop terecht komt, wordt bij
ons gerecycleerd zodat dit
opnieuw gebruikt kan worden
in nieuwe producten.

ECONOMIE

Lobbyen in de
Europese Unie
Tomas Wyns
We gaan bekijken wat
lobbyen is en waarom het
plaatsvindt. De Europese Unie
en het Europees Parlement
in het bijzonder kan gezien
worden als de biotoop bij uitstek van lobbyisten in Europa.
Aan de hand van enkele voorbeelden duiken we in deze
soms onzichtbare wereld.
Vanuit tips door lobbyisten
is de link naar de laatste
Amerikaanse presidentsverkiezingen snel gelegd.

ECONOMIE

Stukjes van de
energiepuzzel
wereldwijd
en bij ons
In eerste instantie bekijken we hoe vraag en aanbod
van energie op wereldvlak evolueren in de komende 20 jaar;
de rol van technologie daarin;
wat de impact is op politieke
en machtsevenwichten en hoe
de verschillende energiemarkten
met elkaar interageren.
Daarna zoemen we in op België;
met aandacht voor emissies,
kosten, prijs en nieuwe spelers.
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Eric Bosman

ECONOMIE

De vierde
industriële
revolutie
Leerlingen 6ECO
Jullie zijn de nieuwe
generatie, geboren tussen 1995
en 2012. Deze generatie kan
zich geen wereld herinneren
zonder online communicatie.
Daarin zijn jullie de eersten
in de geschiedenis van het
menselijke ras: Generatie Z,
de ‘Digital Natives’ of Screenagers.. Samen met de leerlingen
van 6 economie gaan jullie
op zoek naar de gevolgen voor
jullie en de samenleving van

MENS EN MAATSCHAPPIJ
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Een blik op
identiteit
vanuit de
dienst Vreemdelingenzaken

de vierde industriële revolutie
die in sneltreinvaart op ons
afkomt. Zij bestudeerden hoe
de economie verandert door
de digitalisering: disruptieve
bedrijven en innovaties, macht
van internetbedrijven, blockchain en cryptomunten, werken
in de toekomst en de donut
economie als voorstelling van
duurzame groei,.. zijn enkele
onderwerpen die aan bod
zullen komen.

Marjoleine
De Clercq
Ex-pix
Soms is identiteit iets
vrij letterlijks en dat
vergeten wij vanuit ons
referentiekader al wel eens.
Wie we zijn op papier is iets
waar de meesten onder ons niet
van wakker liggen.
De mensen over wie ik zal
vertellen wel. Wie ze op papier zijn, bepaalt hun leven
en de kansen die ze krijgen.
Vanuit mijn ervaring als
psycholoog in het Centrum voor
Illegalen te Merksplas zal ik,
met eerbied voor mijn beroepsgeheim, een aantal stemmen
laten horen.

MENS EN MAATSCHAPPIJ

China
Jade Van Overmeir

KLIMAAT EN DUURZAAMHEID

Rethinking
high fashion
shoes

Het land waar Facebook
verboden is en waar je met
een smog-app moet checken
of je wel naar buiten kan.
We hebben allemaal al wel
eens iets negatiefs gehoord
over China en uiten overtuigd
onze kritiek op hun politieke
systeem en cultuur. Maar
kennen we China wel genoeg
om ons er zo overtuigd over
uit te spreken? Misschien
is het aangeraden om onze
visie te nuanceren en dit
fascinerende land zo beter
te proberen begrijpen.

http://deredactie.be/cm/
vrtnieuws/videozone/Gezienoptv/1.2538420#

Kristel Peters

Jaarlijks worden méér
dan 21 miljard paar schoenen
gemaakt. 95% daarvan eindigt
op de vuilnisbelt.
Ontwerpster Kristel Peters
(www.cojak.be) ontwikkelde
een schoen waarbij de zool
opnieuw kan losgemaakt
worden, zodat die nadien
met andere afwerking een
nieuw gedaante kan aannemen.
Daarnaast experimenteert
Kristel met alternatieven
voor leder. Hierbij gaat
ze aan de slag met mycelium
zoals wortels van paddestoelen.
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Ontwerpster van duurzame
schoenen
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Escape room,
de toekomst
van onderwijs
Leerlingen 6HUW
Stel je voor... samen met
enkele klasgenoten kom je in
een vreemde ruimte terecht.
De deur gaat dicht. De klok
begint te tikken. Zoek een
uitgang. Je krijgt een uur om
te ontsnappen. In de ruimte
staan vreemde uitvindingen.
Er hangt een tabel van Mendeljev aan de muur. Op één van
de tafels staat een mandje met
eieren, een weegschaal en een
slak. Hoe raak je hier weg en
oh ja... zou er echt niemand
anders aanwezig zijn?

Een escape-room is een
interactief spel dat je moet
oplossen om te ontsnappen.
Ze hebben vaak een mysterieus
verhaal over zombies, virussen
en ontvoeringen. Wij hebben
op school ook een escape room
gebouwd..

MENS EN MAATSCHAPPIJ

Verdwaald
Shamissa De Broey
Tekenares voor strips
Tijdens de workshop legt
Shamissa uit hoe ze tekenares
werd en wat ‘graphic novels’
zijn en kunnen betekenen.
Dankzij ‘graphic novels’
kan je je verdiepen in echte
verhalen van echte mensen.

DEEL 3

Waar begin je in je zoektocht?
Hoe zou jij het aanpakken?
Shamisa geeft je de eerste
duw in de goede richtig.

My 2050
P.P. Vossepoel

MENS EN MAATSCHAPPIJ

Diversiteit
aan de universiteit, liever
vandaag dan
morgen PEP
Nadia El Marnissi,
Assia Ben Ahmed
en Fedoua Lamrani
De media van vandaag
staan meer dan ooit tevoren
vol met artikels over hoe ondervertegenwoordigd jongeren
met een migratieachtergrond
zijn in het hoger onderwijs.
Dit is doorgaans het gevolg
van onderwijsongelijkheid en
vooroordelen. Nog steeds kiezen
te weinig jongeren met een
migratieachtergrond voor het
hoger onderwijs...

Voor deze workshop staat
er een klimaatcoach voor je
klaar om een interactieve
sessie te geven over klimaatverandering. Met dit project
willen we je aanmoedigen om
je te informeren over de uitdagingen van de klimaatverandering en deel te nemen aan
het debat over de transitie
naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050. Enkele
duizenden jongeren uit de derde graad secundair hebben zich
al gebogen over de educatieve
webtool « My2050 » om deze
ambitieuze maatschappelijke
uitdaging te realiseren.
Zie webtool my2050.be

Maar niet als het van PEP
(Positive Education Psychology)
afhangt! De leden hebben
zelf een schoolcarrière achter
de rug waarin vooroordelen
en kansenongelijkheid geen
uitzonderlijke fenomenen
waren. We hebben alle moeilijkheden getrotseerd en
willen ons nu inzetten
om jongeren tot inzicht
te brengen dat ze wél over
voldoende talenten en kennis
beschikken om het secundair
onderwijs succesvol af te
ronden en eventueel verder
te studeren.

DEEL 3
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VERSLAGGEVING
EN REPORTAGE

(The) writings
on the windows
Heidi Teugels,
Kristof Aerts
en Nele Sels
In deze workshop maken
we een alternatief verslag
van Perspectief 2018.
De Roemeense kunstenaar
Dan Perjovschi vindt dat kunst
een journalistieke, maatschappijkritische functie heeft.
Kunst is even belangrijk
als het nieuws. Hij maakt
al decennia lang tekeningen
op alle vlakken die hij
tegenkomt.

DEEL 3

In de voormiddag steken
jullie je voelsprieten uit
en gaan jullie overal kijken
wat er zoal gebeurt en leeft
op deze dag. In de namiddag
bekijken we eerst samen wie
Dan Perjovschi is en wat hij
doet. Daarna gaan we aan de
slag. In de geest van
Dan Perjovschi transformeren
we de glazen wand van de hal
met glasstiften tot een verslag van Perspectief 2018.

DEEL
4
15u00 - 16u00

WAT IS JOUW
PERSPECTIEF?
Op korte termijn, op langere termijn?
Voor jezelf? Voor je omgeving?
Voor de wereld?
Je bespreekt deze vragen per klas
met je titularis. Aan het einde van
dit moment kennen jullie dé KLASSLOGAN
voor de toekomst.
Deze unieke projectdag kan je fijn
afronden op de receptie van de toekomst
waar we met een glaasje kunnen nagenieten
en luisteren naar de gelegenheidsband:
FUTUREPROOFED.
Denk eraan dat jij en/of je ouders
van harte welkom zijn op DEEL 5
dat start om 19u45.

DEEL
5
19u45 - 21u20
voor leerlingen,
ouders en sympathisanten

Plannen
voor plaats
Of hoe de Vlaamse
Bouwmeester ruimte
wil maken voor mens
en natuur
DOCUMENTAIRE
van Nic Balthazar en Vlaams
Bouwmeester Leo Van Broeck

DEEL 5

NABESPREKING met Peter
Vermeulen, ingenieur-architect, ruimtelijk planner
(Stramien en Ringland)
In Plannen voor Plaats nemen
Nic Balthazar en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck ons
mee op een tocht langs Vlaamse
wegen, dorpen en steden,
op zoek naar vernieuwende
ruimtelijke projecten
en frisse ideeën over de
inrichting van onze leefomgeving. Want hoe vertrouwd
of waardevol die Vlaamse
(stads)landschappen ook ogen,
de pijnpunten zijn ons evenzeer bekend: door de verkavelingswoede en de oprukkende
lintbebouwing worden groen en
open ruimte alsmaar schaarser,
we rijden ons vast in de file
en er zijn problemen met de
waterhuishouding. Aan de hand
van inspirerende voorbeelden
en van gesprekken met deskundigen en vernieuwers laat
de film zien hoe het beter
kan. Door de juiste inzet
van architectuur, stedenbouw
en landschapsontwerp kan een
nieuw ruimtelijk model worden
ontwikkeld dat winsten
oplevert voor iedereen.

Willen we onze klimaat- en
energiedoelstellingen halen,
volgende generaties een toekomst bieden en de biodiversiteit vrijwaren, dan moeten
we eerst en vooral anders
gaan nadenken over wonen en
bouwen, over ontwikkeling en
mobiliteit. De film laat zien
dat die mindswitch niet in
het teken hoeft te staan van
bezuiniging, versobering of
verlies. Hij toont hoe compacter bouwen, de versterking
van stads- en dorpskernen,
een slimme omgang met erfgoed
en de creatie van open ruimte
de levenskwaliteit net kunnen
verhogen. Een kwaliteitsgestuurde aanpak mét oog voor
de sociale dimensie en voor
diversiteit en de ontwikkeling van nieuwe vormen van
procesvoering (participatie,
publiek-private samenwerking…)
bieden de sleutel tot een
aangenamere, gezondere,
beter uitgeruste en meer
inclusieve leefomgeving.

SPRAAKMAKENDE
DOCUMENTAIRES
TENTOONSTELLINGEN

Before the
Flood
Leonardo DiCaprio bezoekt
alle uithoeken van de wereld,
op zoek naar een antwoord op
de vraag “Hoe kunnen we voorkomen dat de opwarming van de
aarde de wereld vernietigt?

Black Mirror
Scifi-serie beschrijft
een zieke nabije toekomst
vol technologie, waar
de mooiste uitvindingen
botsen met de meest duistere
menselijke gevoelens.

DOCUMENTAIRES

Fuoco Amare
Documentaire over Lampedusa,
het kleine Italiaanse eiland
dat middenin de storm van
de vluchtelingencrisis zit.
Eén van de eilandbewoners
is de 12-jarige Samuele.
Zoals alle jongens van zijn
leeftijd wil hij zich amuseren
en wat rondhangen in de haven.
Maar zijn eiland is niet zoals
de andere eilanden.

Ice and
the Sky
De rol van de mens in
de klimaatverandering.
De Franse glacioloog Claude
Lorius begon het ijs op
Antarctica te bestuderen in
1957 en was in 1965 de eerste
die zich zorgen maakte over
de opwarming van de Aarde.

Plannen
voor plaats
Nic Balthazar en Vlaams
Bouwmeester Leo Van Broeck
nemen ons mee op een tocht
langs Vlaamse wegen, dorpen
en steden, op zoek naar
vernieuwende ruimtelijke
projecten en frisse ideeën
over de inrichting van
onze leefomgeving.

De beste manier om de ecologische, economische en
sociale crisis op te lossen?
Positieve en concrete
initiatieven.

DOCUMENTAIRES

DEMAIN

DOCUMENTAIRES

Lo and Behold
De toekomst van het internet.
Het begon 25 jaar geleden
als een fascinerend experiment voor een kleine groep
wetenschappers en nerds.
In geen tijd groeide het
uit tot een massamedium
waarvan we de reikwijdte
en de impact nog amper
kunnen vatten.

IK ZAL 20
JAAR OUD
ZIJN IN 2030

TENTOONSTELLINGEN

Een tentoonstelling
in het kader van
de tweehonderdste
verjaardag van
de universiteit
van Luik
Beschrijven hoe de wereld
van morgen eruit zal zien
en voorspellen welke grote
stappen de wetenschap de
komende decennia zal zetten,
is altijd een uitdaging
geweest. Nochtans komt ons
toekomstig levenskader,
net zoals de ontdekkingen,
voort uit de hedendaagse
onderzoeken, die met name
aan de universiteiten
gevoerd worden.

Mathieu Asselin
De multinational Monsanto®
zorgt al jaren voor controverse.
Vandaag is het biotechnologiebedrijf vooral bekend als
marktleider van genetisch
gemanipuleerde zaden en de
veelbesproken onkruidverdelger
Roundup. Mathieu Asselin
(FR, °1973) onderzoekt al
meer dan vijf jaar de gevolgen
van Monsanto’s® activiteiten
op bevolking en landschap.

Hij fotografeert dumpsites in
de Verenigde Staten, portretteert Vietnamese en Amerikaanse
slachtoffers van het ontbladeringsmiddel Agent Orange
en brengt lobbypraktijken
aan het licht. Aan de hand
van foto’s, advertenties,
nieuwsberichten en vele
andere bronnen schept Asselin een genuanceerd en helder
beeld van de geschiedenis van
het bedrijf, in de hoop een
idee te krijgen van wat we in
de toekomst nog mogen verwachten.
In 2017 werd de overname van
Monsanto® door het Duitse chemiebedrijf Bayer aangekondigd.
Tot op heden heeft de Europese
Commissie deze overname nog
niet goedgekeurd. Milieuorganisaties, wetenschappers
en mensenrechtenorganisaties
waarschuwen voor de verregaande gevolgen van deze monsterfusie voor de landbouw in de
wereld, want “wie het voedsel
controleert, controleert de
mensen” (Henry Kissinger).
De publicatie Monsanto®:
A Photographic Investigation
(Actes Sud/Kehrer Verlag)
werd vorig jaar bekroond met
de Aperture First PhotoBook
Award en is genomineerd voor
de prestigieuze Deutsche Börse
Photography Prize 2018.

TENTOONSTELLINGEN

Monsanto®:
A Photographic
Investigation

