Gert is een 22 jarige student en volgt momenteel zijn masteropleiding Toegepaste Economische
Wetenschappen aan de Universiteit Hasselt. Hij is een slimme student die mooie resultaten behaalt
en een goede planner is, waardoor hij erin slaagt zijn studies met zijn vrije tijd op een optimale
manier te combineren.
Terwijl hij zijn weekends in Kalmthout bij zijn ouders doorbrengt, verblijft hij door de week op zijn kot
in Diepenbeek, waar tevens zijn vriendin in hetzelfde gebouw woont. Om zich te verplaatsen maakt
hij veelvuldig gebruik van de fiets en ook de bussen zijn hem vertrouwd.
Als lid van het praesidium van de studentenvereniging Hermes weet Gert als geen ander wat het
studentenleven inhoudt. Vaak gaat hij zich uitleven op de fuiven en cantussen die door een
studentenvereniging op de campus georganiseerd worden. Maar ook rustig met vrienden wat
drinken in een bar slaat hij niet af. Doordat hij in het praesidium zit, helpt hij ook vaak mee aan de
organisatie van fuiven en andere events, zoals cinema-avonden. Verder gaat hij ook regelmatig
sporten en doet zo o.a. aan squash in de Fitlink en gaat af en toe de hoogte in op de klimmuur in
Hasselt.
Technologie heeft Gert altijd al geboeid en wil graag allerlei technologische snufjes hebben. Zo is zijn
smartphone een toestel waar hij niet meer zonder kan. Bij het organiseren van events met zijn
studentenvereniging speelt communicatie een essentiële rol, waardoor zijn smartphone een absolute
noodzaak is. Om een goede planning bij te houden maakt hij ook veelvuldig gebruik van de
agendafunctie, die hij dagelijks synchroniseert met Outlook op zijn laptop. Verder maakt hij ook
regelmatig foto’s met de ingebouwde camerafunctie en gebruikt hij het ook als mp3-speler. Zijn
laptop wordt naast zijn schoolwerk ook vooral gebruikt om te communiceren met zijn vrienden via
Windows Live Messenger en ook verkent hij graag de hoeken van het Web. Aangezien hij lid van het
praesidium van Hermes is, heeft hij ook de mogelijkheid om bepaalde delen van hun website
beheren. Zo kan hij nieuwe activiteiten aan de agenda toevoegen en voorziet hij de site van allerlei
nieuwtjes. Verder houdt hij het forum ook nauw in de gaten om zo de toegevoegde berichten te
beheren.

Ingo is 18 jaar en is onlangs afgestudeerd aan het middelbaar onderwijs. Hij twijfelde een tijdje over
zijn verdere studies, maar zijn interesse in webdesign leidde hem uiteindelijk naar de richting
Informatica ICT aan de universiteit. Hij woont thuis bij zijn ouders, op een half uurtje van de campus,
en pendelt elke dag op en af.
Op weekdagen probeert Ingo vooral eerst zijn schoolwerk af te maken. Hij gaat naar de lessen en
werkt samen met zijn vrienden aan taken en projecten. Hij houdt ervan dingen zo snel en goed
mogelijk af te werken en niet te lang te laten aanslepen. Wat gedaan is, geeft voldoening. Hij kan
goed met de computer overweg en probeert graag nieuwe dingen. Hij is al thuis in webdesign en
komt via school in contact met nieuwe technieken en andere programmeertalen en applicaties.
Een paar keer per week vind je hem na school terug op de manege. Naast het paardrijden,
onderhoudt hij ook de website van de manege en zijn eigen persoonlijke website.
Daarnaast gaat hij graag weg met zijn vrienden: gezellig een filmpje meepikken of rustig iets gaan
drinken. Een door de universiteit georganiseerde uitstap kan er ook wel eens af.
Communiceren doet hij meestal via e-mail of instant messenger, en op de 2de plaats per GSM. Het
Internet en zijn vrienden zijn de eerste bron van informatie. Websites en programma’s die hij
gebruikt moeten vooral up-to-date en overzichtelijk zijn, er goed uitzien en niet teveel onnodige
inhoud bieden, of hij wil zelf kunnen instellen welke dingen hij wel en niet wil zien. Programma’s die
hem op dat vlak storen zal hij ook niet vaak gebruiken.

Femke, 19 jaar, heeft op dit moment geen vaste relatie. Ze is 1e jaars student TEW aan de Universiteit
Hasselt.
Door het feit dat ze van Hasselt afkomstig is, heeft ze veel vrienden/vriendinnen die hier ook
studeren. Samen met deze kennissen gaat ze zeer regelmatig op stap. Ze is dan ook van mening dat
studeren op de tweede plaats komt, na het uitgaan.
Tijdens de week zit ze ook regelmatig te chatten met haar vriendinnen over de afgelopen feestjes en
fuiven. En natuurlijk ook waar ze het volgende weekend van plan is naar toe te gaan. Om te kijken
wat er de komende tijd te doen is, bekijkt ze natuurlijk in de eerste plaats op de universiteit naar de
affiches. Maar ze surft op internet ook naar sites om een overzicht van de fuiven van een bepaalde DJ
te vinden. Wanneer ze iets gevonden heeft zal ze dan ook niet nalaten om haar
vrienden/vriendinnen in te lichten via email of via MSN.
Behalve voor het chatten, surfen en af en toe eens een taakje voor school wordt haar computer dan
ook niet gebruikt. Op het moment dat ze andere zaken gedaan moet hebben op haar computer zal ze
dan ook de hulp moeten inroepen van één van haar vrienden. Ze is wel in het bezit van een GSM met
ingebouwde camerafunctionaliteit waarmee ze tijdens feestjes ook regelmatig foto's maakt om deze
naderhand te kunnen delen met haar vrienden/vriendinnen.

