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Editoriaal
Uitkijken naar 2016...
Wanneer dit AIG-nieuws in je bus valt is het laatste kaarsje van 2015 reeds gedoofd. Tijd dus
om uit te kijken naar het nieuwe jaar en jullie onze allerbeste wensen voor een gezond gelukkig
en hopelijk vredevoller 2016 aan te bieden.
Het voorbije jaar was er eentje met drukke activiteit op vlak van alumniwerking: naast de
bestuurderswissel op de algemene vergadering, het erelidmaatschap voor ir. Godfried Derveaux en de vele druk bijgewoonde kleinere evenementen waren er de ondertussen welbekende Techboost! en Update@Campus met telkens meer dan 400 deelnemers die naast de
geestesverruimende voordrachten ook de erg verzorgde netwerkrecepties bijzonder wisten te
waarderen. En ook onze traditionele reünie was een voltreffer met meer dan 50 gevierde jubilarissen en 400 deelnemers aan het banket. Verder in deze editie brengen we je enkele sfeerbeelden van deze organisaties...
Zoals in het vorige AIG-nieuws reeds gemeld gaat per 1 januari onze nieuwe overkoepelende vereniging “ie-net ingenieursvereniging” van start. We wensen deze nieuweling die nu echt alle Vlaamse ingenieurs verenigt van harte een goede en
succesvolle vaart. Op 18 november laatstleden verzorgde zij reeds de publicitair prima opgevatte eindcompetitie voor de
IE-prijzen 2015 in het Antwerpse centraal station, wat ons het beste laat verhopen voor de toekomstige samenwerking. Bij
deze onze hartelijke gelukwensen aan Sanne Roegiers (promotie 2015 aan onze faculteit) voor haar masterproef “Ontwikkeling van een meer-assig bouwplatform voor additive manufacturing”, die behalve de eerste plaats in de categorie industrieel
ingenieurs ook de persprijs wegkaapte.
Voor AIG betekent de nieuwe start onder andere dat wijzelf instaan voor de inning van de lidgelden. Je hebt hierover reeds
bericht ontvangen en we durven je dan ook naast het alma mater gebonden lidmaatschap van AIG de aansluiting bij ie-net
ingenieursvereniging warm aanbevelen.
En zoals in de aanhef reeds aangegeven kijken we reikhalzend uit naar wat 2016 ons brengt. Het belooft in elk geval een jaar
met een serieus muzikaal tintje te worden: tijdens de nieuwjaarshappening op zondag 31 januari word je getrakteerd op een
optreden van Scala en op woensdag 17 februari nodigen we je uit in de Gentse opera voor “Plateau speelt opera”, een galaavond in een modern kleedje met verschillende artiesten van internationaal niveau. Alle info over deze en de andere geplande
activiteiten vind je natuurlijk op onze website http://aig.ugent.be.
Ik hoop dat je hebt genoten van aangename en sfeervolle feestdagen en namens het AIG-bestuur wens ik je succes en geluk,
zowel professioneel als privé in een prachtig 2016. Tot op één van onze activiteiten!
Ronny Verhoeven
Voorzitter AIG

Dit AIG-nieuws kwam tot stand dankzij de medewerking van: An Balcaen, Alexander Benoot, Karel Berkers,
Alain Corvelyn, Anne De Coster, Filip De Turck, Claudine Fourneau, Stijn Hertelé, Jan Lagast, Filip Pattyn, Birger Raa,
Noël Vanhoutte, Leen Veldeman, Ronny Verhoeven, Matthias Verstraete en Anna Yarantseva
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Nieuws van AIG en AIG-Stichting
De Raad van Bestuur nodigt alle leden uit tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering.
Woensdag 24 februari 2016
Laboratorium voor Sportwetenschappen – Jacques Rogge, Watersportlaan 2, 9000 Gent
Om 18 u: Rondleiding en demonstraties in het nieuwe sportlaboratorium, welke de faciliteiten biedt voor hoogstaand
innovatief wetenschappelijk onderzoek rond sport en de menselijke beweging.
Om 19u30: Jaarlijkse Algemene Vergadering
Agenda:
1. Opening en verwelkoming
2. Verslag van de raad van bestuur
3. Verslag van de raad van bestuur omtrent de rekeningen over 2015 en de begroting voor 2016
4. Verslag van de commissarissen
5. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de commissarissen
6. Aanstelling commissarissen voor nazicht 2016
7. Aankondiging van de prijzen
8. Statutaire verkiezingen
9. Varia
10. Woordje van de voorzitter
Dit alles wordt gevolgd door een receptie.

Andere AIG activiteiten:
•
•
•
•
•

Zondag 7 februari 2016 – Kinderuniversiteit FEA
Woensdag 17 februari 2016 – Plateau speelt Opera (zie pag. 3)
Vrijdag 26 februari 2016 – Smaakmakersevent afgestudeerden FEA promotie 2014 en 2015
Zondag 6 maart 2016 – Geleid bezoek aan ‘Expo – De Zesdaagse’
Donderdag 17 maart 2016 – Haalbaarheid en (R)evoluties in het micro grid gebeuren: uitdagingen voor UGent

Voor meer informatie zie onze website.

Uitschrijving Jozef Plateauprijs 2016

Uitschrijving Leo Baekelandprijs 2016

De Jozef Plateauprijs wordt jaarlijks uitgeschreven en
bekroont een master scriptie uitgevoerd door burgerlijk
ingenieurs of burgerlijk ingenieur architecten, gediplomeerd
aan de FEA van UGent in 2013, 2014 en 2015. Het werk
moet origineel zijn en mag nog niet voorheen bekroond of
gepubliceerd zijn. De prijs bedraagt 1000 euro.

Deze prijs wordt jaarlijks uitgeschreven ter bekroning van
een master scriptie uitgevoerd in 2014 en 2015 door een
industrieel ingenieur, gediplomeerd aan onze faculteit,
campus Schoonmeersen of Kortrijk. Het werk moet
origineel zijn en mag nog niet voorheen bekroond of
gepubliceerd zijn. De prijs bedraagt 1000 euro.

De prijs zal uitgereikt worden tijdens de promotiezitting van
de nieuw gediplomeerde burgerlijk ingenieurs en burgerlijk
ingenieur architecten, op zaterdag 2 juli 2016.

De uitreiking zal plaatsvinden op de plechtige proclamatie
van de nieuw gediplomeerde industriële ingenieurs op
maandag 4 juli 2016.

De AIG-Stichting roept op tot het indienen van kandidaturen
vóór 1 maart 2016 op het secretariaat van AIG Stichting,
Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent. Het volledige reglement
staat op onze website: http://aig.ugent.be.

De AIG-Stichting roept op tot het indienen van kandidaturen
vóór 1 maart 2016 op het secretariaat van AIG-Stichting,
Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent.
Het volledige reglement is beschikbaar op onze website.
http://aig.ugent.be
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Nieuws van AIG-FEA

Plateau speelt Opera

woensdag 17 februari 2016
In navolging van de succesvolle filmavond ‘Plateau speelt Vooruit’ in het 100-jarige Vooruit-gebouw in 2013 – met meer dan 700
enthousiaste deelnemers – is het idee ontstaan om in 2016 een minstens even stijlvol event te organiseren in het Gentse operagebouw.
De Gentse architect Louis Roelandt bouwde niet alleen het operagebouw maar ook de Aula en verschillende andere gebouwen van
de Universiteit Gent. Hij was hoogleraar aan onze faculteit en doceerde verschillende cursussen. Dit event is mede een eerbetoon
aan deze beroemde Gentse stadsarchitect.
Er wordt ons die avond een uniek ‘opera-gala in een modern kleedje’ gebracht, met in de hoofdrol vier artiesten van internationaal
niveau: Tineke Van Ingelgem, Ana Naqe, Gijs Van der Linden en Kris Belligh, twee pianisten: Tom Deneckere en Hendrik Vandeput,
geregisseerd door Jos Verlinden. Bekende en minder bekende operafragmenten worden uit hun dramatische context gelicht en in
een nieuw theatraal verhaal ingepast.
Nadien volgt een mooie netwerkreceptie in de balzaal van het operagebouw.

Meer informatie is beschikbaar op onze website http://aig.ugent.be
We zijn de sponsors van ‘Plateau speelt Opera’ zeer dankbaar:
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Nieuws van AIG
Reünie van de AIG-afgestudeerden: een groot succes!
Op 20 november zijn maar liefst 402 AIG-afgestudeerden en
hun partners afgezakt naar Salons Mantovani te Oudenaarde,
om deel te nemen aan de jaarlijkse AIG-reünie. Deze editie mag
bestempeld worden als een succes, en dat niet alleen omwille van
het grote aantal aanwezigen: ook de sfeer met 386 deelnemers
aan het banket was top, zoals de foto’s bewijzen.
De reünie begon in de late namiddag met de traditionele viering
van jubilarissen afgestudeerd in 1965 of een veelvoud van vijf
jaar eerder. De ingenieurs met 50 jaar diploma waren zeer talrijk
opgekomen – 35 deelnemers op 72 nog in leven – en waren allen
zichtbaar tevreden om zoveel volk van destijds weer te zien. Ze
luisterden naar de evolutie van de faculteit, gebracht door de
decaan Rik Van de Walle en werden dan een voor een naar voor
geroepen om een geschenk en de jubilarisbrochure te ontvangen.
In naam van de promotie 1965 bracht collega Walter Van Wauwe
enkele markante feiten uit het verleden in een ludieke toespraak
naar voor en dankte tenslotte AIG voor dit lovenswaardige
initiatief.
Rond 19u arriveerden de overige aanwezigen voor
het avondprogramma. De receptie en het aansluitende
wandelvoorgerechtenbuffet waren de start van een geslaagde
formule. Er werd lustig bijgebabbeld, genetwerkt, gelachen,
gegeten en gedronken. Vervolgens konden de gevierde
promoties (afstudeerjaar veelvouden van 5, en 2014) hun avond
voortzetten bij het diner, waarbij gereserveerde tafels de goede
atmosfeer uit het studentenleven van weleer (recent of minder
recent) ophaalden. Ook hier werd het eten goed gesmaakt.

Het diner werd begeleid door speeches van o.a. Prof. Ronny
Verhoeven, voorzitter van AIG, en Prof. Paul Van Cauwenberge,
prorector van UGent. Deze laatste gaf maar al te graag toe dat hij
een trouwe bezoeker is van het AIG-reüniefeest en op één na alle
edities op de teller heeft staan.
2015 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin AIG het
concept van de “bedrijfstafel” heeft geïntroduceerd, in een
proeftafel onder het initiatief van Jan Lagast (Forte). Zijn
enthousiaste en ludieke speech werd gesmaakt en zal anderen
ongetwijfeld inspireren om mee te springen in dit innovatieve
concept. Wordt vervolgd...
Na het dessert werden de afzonderlijke afstudeerjaren uitgenodigd
voor een groepsfoto. Hierbij werden we het slachtoffer van ons
eigen succes: het grote aantal aanwezigen zorgde voor enige
vertraging bij de recentere afstudeerjaren (die daarom gelukkig
niet minder enthousiast waren).
De groepsfoto’s werden verzorgd door fotografen van dienst
Karel Berkers en Matthias Verstraete. Ze werden minutieus
geregisseerd door Noël Van Houtte, die – tot groot plezier van
de omstaanders – pas “groen licht” gaf als iedereen (zonder
uitzondering) perfect zichtbaar was en de juiste houding aannam.
Kort samengevat kunnen we zeggen dat deze editie van het
reüniefeest meer dan geslaagd was. We kijken er dan ook naar
uit dit succes volgend jaar minstens te evenaren! Noteer nu al
18 november 2016 in uw agenda.
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Nieuws van AIG

Professor De Leye met familie

Toespraak Walter Van Wauwe

Professor Van Cauwenberge

Bedrijfstafel Forte
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Nieuws van AIG

Dit jaar waren we er vroeg bij met Update@Campus: in plaats
van eind november was het op 6 oktober al zover en liep het
intussen vertrouwde auditorium Oehoe vlot vol met meer dan
400 ingenieurs die zin hadden om een boeiende uiteenzetting bij
te wonen én om daarna met elkaar het glas te heffen.
Organisatoren Update@Campus editie 2015:

De spreker voor deze editie was Prof. Koen Dewettinck, partner
en expert in HRM aan de Vlerick Business School en directeur
van het Centre for Excellence in People Performance.
In een zeer onderhoudend betoog vol kwinkslagen en
herkenbare voorbeelden introduceerde Prof. Dewettinck ons
de ‘power of happiness’. Daarbij vertelde hij ons eerst over
de vier hefbomen naar gedrevenheid, naar hoe en waarom
mensen met veel goesting hun job doen. De eerste hefboom
is ‘bekwaamheid’, die wordt opgebouwd naarmate een
werknemer een eigen identiteit heeft binnen zijn bedrijf, een
zinvol doel heeft om naartoe te werken en goede relaties en
team spirit ervaart. De tweede hefboom is ‘bekwaamheid’,
het kunnen aanwenden van skills en vooral ook de kans
krijgen om deze verder te ontwikkelen. Hierbij kwam het
belang van functioneringsgesprekken aan bod, en hoe deze
veel motiverender zijn als de verwachtingen op vlak van
professionele ontwikkeling en de verdere loopbaan besproken
worden. De derde hefboom is ‘impact’, hoe je als werknemer
het gevoel krijgt dat je ertoe doet en je het verschil kan maken.
Dit wordt vooral bereikt door feedback, niet alleen in de vorm
van het jaarlijkse evaluatiegesprek, maar ook en vooral door

continue, vaak informele en eenvoudige feedback. De vierde en
laatste hefboom naar zinvolheid is ‘autonomie’. Werknemers
moeten gestimuleerd worden om initiatief te nemen, maar dit
moet wel binnen duidelijk afgebakende grenzen gebeuren.
Het tweede thema dat Prof. Dewettinck aansneed was de worklife balans. Er zijn verschillende manieren om dit vorm te
geven, van strikt scheiden van werk en privé (‘separator’) tot
het vermengen van werk en privé (‘integrator’), of ‘volleyen’
tussen beide afhankelijk van de situatie. Iedereen moet voor
zichzelf, en in samenspraak met de partner, ondervinden wat
het beste werkt.
Tenslotte kwamen ook de twee G’s (geld en geluk) aan bod.
Daarin maakte Prof. Dewettinck duidelijk dat performancerelated pay pas werkt als er een hoge mate van ‘empowering
leadership’ is en een sterke focus op ontwikkeling. Zo niet
kunnen bonussystemen een valkuil zijn die meer kwaad dan
goed doen. In plaats daarvan brak Prof. Dewettinck een lans
voor het motiveren van werknemers door hen op informele,
speelse manieren te verrassen met een blijk van waardering.
Na deze boeiende en interactieve uiteenzetting was het tijd
om hierover met cava, een select gamma streekbieren en
sandwiches na te kaarten en bij te praten met collega’s op de
zeer geslaagde netwerkreceptie met gewaardeerde medewerking
van de studentenverengingen VTK en VLK! Daarnaast zijn we
uiteraard ook onze sponsors dankbaar die het mogelijk maakten
om dit evenement gratis aan te bieden aan onze leden.
Volgend jaar in oktober komt er met de 10de editie van
Update@Campus een jubileum editie aan. Wij zijn alvast
aan het nadenken hoe we ook daarvan weer een heuglijke en
gedenkwaardige avond kunnen maken! Alle suggesties zijn
steeds welkom.
Alle foto’s zijn te bekijken op
https://www.flickr.com/photos/updatecampus2015

We zijn de Update@Campus 2015 sponsors zeer dankbaar:
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Update@Campus 2015
Enkele sfeerbeelden van Update@Campus 2015:

Prof. Koen Dewettinck
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Nieuws uit de FEA

VTK

ir. Pieter Raes winnaar van XVe Student’s Glass Award
ir. Pieter Raes is onderscheiden met de Student’s Glass
Award 2015 (tweede prijs) voor zijn masterproef “Effects of
Production Defaults on the Visual Quality of Laminated Glass”
(Promotor Prof. Jan Belis, vakgroep Bouwkundige Constructies
– LMO). De prijs wordt uitgereikt door het Verbond van de
Glasindustrie (FVI-VGI) en heeft een waarde van 500 EUR. De
uitreikingsplechtigheid zal plaatsvinden tijdens het jaarlijkse
Congres van de vlakglasverwerkers bij Pittsburgh Corning
Europe in Tessenderlo.

Beste lezer,
De VTK heeft al erg lang een goede band met zijn alumni, en
dus bijgevolg ook met AIG. Het doet altijd plezier om u, alumni,
in grote getale aanwezig te zien op onze activiteiten. Vandaar
had ik u graag uitgenodigd op de volgende activiteiten:

Anton De Vylder is de winnaar van de 2015 DNV GL Safer,
Smarter, Greener Master’s Thesis Award en stelde zijn werk
voor op de 7th annual DNV GL
Process Asset and Risk Management Conference (PARC)
in Brussel. Deze award erkent
en beloont voorname beurzen
en research dat organisaties
helpt hun veiligheid en duurzaamheid te verbeteren. De titel
van zijn werk is “Unraveling
the mechanism of bioethanol conversion to chemical building
blocks”, met begeleiding van ir. Kristof Van der Borght. Begeleiders van UGent zijn Prof. dr. ir. Joris W. Thybaut en dr.
Vladimir V. Galvita.
De 44e Prijs de Boelpaepe werd uitgereikt aan UGent-professor
Aleksandra Pizurica
De Prijs de Boelpaepe is een tweejaarlijkse onderscheiding van
de Académie Royale des Sciences, des Lettres et des BeauxArts de Belgique en bekroont wetenschappelijk werk in de
fotografische en optische wetenschappen, beeldverwerking
en -opslag. De prijs, ter waarde van 1.500 euro, werd op
14 december 2015 officieel uitgereikt.
Kort nieuws
• Sanne Roegiers wint finale IE-prijzen 2015
• Marcelo Loor en Guy De Tré winne Best Student Paper
Award met “Choosing Suitable Simularity Measures to
Compare Intuitionistic Fuzzy Sets that Represent
Experience-based Evaluation Sets”.
• Cover artikel voor Dagmar D’hooge, Paul Van Steenberge,
Pieter Derboven, Marie-Françoise Reyniers, and Guy Marin
met “Model-based design of the polymer microstructure:
bridging the gap between polymer chemistry and
engineering” in Polymer Chemistry, een belangrijk tijdschrift
op vlak van polymeerwetenschap.
Agenda
• 27-01-2016: Studienamiddag voor leerkrachten wiskunde en
wetenschappen ASO, TSO, KSO en STEM-leerkrachten
• 07-02-2016: Kinderuniversiteit voor 9 tot 12-jarigen, hun
ouders en grootouders.

VTK Jobfair (23/02)                       
Naar jaarlijkse traditie organiseert VTK Recruitment in
het voorjaar een Jobfair, specifiek gericht op ingenieurs.
Voortbouwend op de goede ervaring van vorige jaren zal
deze opnieuw doorgaan in het ICC in Gent. Met meer dan 80
aanwezige bedrijven die zich focussen op ingenieursprofielen is
dit een unieke Jobfair waar ook alumni meer dan welkom zijn.
Of u nu op zoek bent naar een nieuwe uitdaging, gewoon graag
alle mogelijkheden openhoudt of simpelweg eens wilt zien waar
oude studiegenoten uiteindelijk beland zijn, noteer dan alvast 23
februari 2016 in uw agenda.
Galabal der Ingenieurs (4/03)
Met fierheid kondigen wij zoals elk jaar opnieuw het hoogtepunt
van het VTK feestjaar aan: het Galabal der Ingenieurs. Dit jaar
kiezen wij kiezen wij voor een nieuwe locatie, de ArtCube te
Gent en dit op vrijdag 4 maart. Het galabal is de gelegenheid
bij uitstek om bij te praten met generatiegenoten en om
memorabele gebeurtenissen uit jullie studententijd nog eens
boven te halen. Met een glaasje champagne bij de hand en een
rustgevende achtergrondmuziek vinden jullie in de lounge de
ideale plaats om dit te doen. Eenmaal de avond wat gevorderd
is, kunnen jullie zich volledig laten gaan in de fuifzaal, waar
meerdere hoogstaande dj’s hun beste platen zullen laten klinken.
Vooraf zal er ook de mogelijkheid zijn om te genieten van
een uitgebreid diner met bijhorende wijnen. Tenslotte zullen
de Ereleden van VTK Gent naast toegang tot het galabal ook
kunnen genieten van een gratis receptie. Kortom, een niet te
missen activiteit voor alle alumni!
VTK Show (23/03-24/03)
Ook dit jaar organiseert VTK een spetterende show vol humor,
dans en muziek. Kom op woensdag 23 of donderdag 24 maart
naar de theaterzaal Scala en bewonder de professoren en de
studenten in een caricaturaal jasje. Op woensdag avond geniet je
van een receptie na de show. Voor diegene die liever donderdag
komen: er wordt alvast een afterparty voorzien in Delta. Het is
de ideale gelegenheid om met de mede-alumni de nostalgische
momenten uit studententijd te herbeleven en tegelijk de jonge
generatie te bewonderen.
Parkpop (14/04)
Wat kan er gezelliger zijn dan een mini-festival in het Citadelpark
tijdens de eerste warme dagen van het jaar? Op 14 april
organiseert VTK een gratis festival Parkpop in het amphitheater
van het Citadelpark. Op de line-up staan zowel bandjes van
de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur als
professionele artiesten. Een echte aanrader!
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Activiteiten
Een greep uit onze activiteiten van 2015

Nieuwjaarshappening

Lentewandeling

Barbecue

TechBoost

Tuupe Tegoare
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Geassocieere leden
Nieuw aanbod voor onze geassocieerde leden
Bedrijfstafels
Hoeveel alumni van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur werken er in uw bedrijf en bij uw klanten? Meer dan u
denkt! En wat zo bijzonder is: u deelt met hen dezelfde alma mater. Dergelijke band is uniek en kan uw carrière en uw bedrijf ten
goede komen. In deze vluchtige digitale tijden zijn persoonlijke banden en hechte relaties immers des te belangrijker.
AIG kan u als vanouds helpen om uw netwerk te versterken. Als geassocieerd lid krijgt u van ons volgend jaar zelfs een extra duwtje,
dat we in 2016 in exclusiviteit enkel aanbieden aan maximaal tien geassocieerde leden. Het gaat om een innovatie van het jaarlijkse
alumni-banket: bedrijfstafels.
Het principe is vrij eenvoudig:
• Uw bedrijf reserveert bij ons een tafel voor het volgende banket.
• U inviteert die klanten en collega’s die alumni zijn van onze faculteit.
• U biedt hen de avond aan samen met hun partner.
• U zorgt dat zij een interessante of plezante avond meemaken.
• En u zult merken dat zij dat sterk weten te appreciëren.
We houden het allemaal discreet en sober – we willen immers de standing van het event respecteren. We reserveren staantafels voor
uw gasten tijdens de receptie en het voorgerechtenbuffet. U mag ook uw logo op de tafel plaatsen tijdens het diner en het dessert.
Het belangrijkste is echter dat u uw gasten een fijne avond bezorgt. Dat zullen ze niet vergeten.
Verdere informatie wordt aan onze geassocieerde leden per brief bezorgd.
We zijn de geassocieerde leden zeer dankbaar:
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IVPV – Instituut Voor Permanente Vorming

Postacademische opleidingen
Behaal een getuigschrift van de Universiteit Gent!
Reinforcing and strengthening of structures with FRP reinforcement

This course gives an excellent exposure on the design and application of FRP reinforcement in new construction and
rehabilitation and is taught by international experts in this field.
The aim of the course is to train participants with specific knowledge and skills, allowing them to consider, design and
apply FRP reinforcement in a systematic way.
From 25 to 29 January 2016

Black Belt in Lean

Een actiegericht programma voor wie de invoering van de LEAN methodiek in een bedrijf moet leiden en begeleiden.
Inclusief de laatste resultaten aangaande implementatiemethodes die werden verbeterd op basis van jarenlang
onderzoek aan de Universiteit Gent.
Deze opleiding start op 16 februari 2016

Big Data

U krijgt inzicht in de problematiek die gepaard gaat met ‘Big Data’ en in de beschikbare ICT-oplossingen die
momenteel voorhanden zijn. Er wordt aangetoond hoe de aangereikte oplossingen werken, wat hun beperkingen en
voordelen zijn en waar en wanneer ze het beste kunnen worden ingezet.
Voor de lessen wordt bewust gekozen voor een sterke academische aanpak waarbij de accenten liggen op het
verwerven van kennis in de breedte zonder daarbij product gebonden te zijn. Deze lessen worden aangevuld met een
aantal gastpresentaties waarbij aandacht besteed wordt aan praktische voorbeelden.
Deze opleiding start op 17 maart 2016.

Andere opleidingen in voorjaar 2016

• Aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen module 2 – vanaf maart 2016
• Informatiebeheer voor bouwprojecten – vanaf april 2016
• Introduction to Finite Element Analysis for solid and structural mechanics – mei 2016

AIG leden genieten 10% korting op de deelnameprijs.
Instituut voor Permanente Vorming
Technologiepark 904, 9052 Zwijnaarde
Tel +32 (0)9 264 55 82
ivpv@ugent.be
www.ivpv.ugent.be
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Activiteiten i.s.m. KVIV Oost-Vlaanderen
Nieuwjaarshappening van de Oost-Vlaamse ingenieur
Zondag 31 januari 2016 om 9.30 u in het Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent
Wie onze eerste editie heeft meegemaakt kan het beamen, de samenwerking tussen de Oost-Vlaamse ingenieursverenigingen om
gezamenlijk een nieuwjaarsreceptie te organiseren, voorafgegaan door een verfijnd muzikaal optreden van Dirk Brossé en gasten,
was een succesvolle formule om over de grenzen van alle verenigingen heen, ingenieurs bij elkaar te brengen.
Intussen staat een volgende editie op stapel georganiseerd door KVIV Oost-Vlaanderen, VIK Oost-Vlaanderen, VIK Waasland,
VBIG, Ie-net jongeren en met de steun van AIG.
De Faculteiten Ingenieurswetenschappen en Architectuur en Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent en de Faculteit Industriële
Ingenieurswetenschappen van de KULeuven, campus Gent steunen deze happening samen met commerciële sponsors.
Als muzikale act hebben we het Scala koor uitgenodigd. Zij worden gedirigeerd en op de piano begeleid door de broers Steven en
Stijn Kolacny. Tijdens het optreden is er kinderanimatie voorzien met o.a. Poppentheater Pedrolino.
Deelname is gratis maar vooraf inschrijven is verplicht via http://aig.ugent.be of http://www.ie-net.be/ovl2016

Toen waren ze nog met acht: een reis langs Pluto en de rest van het zonnestelsel
Dinsdag 8 maart 2016 om 19.30 u, UGent Campus Sterre (gebouw S9 – auditorium A0), Krijgslaan 281, 9000 Gent
Een overzicht van de recentste ontdekkingen en inzichten in ons zonnestelsel door prof. dr. M. Baes (UGent). Met onder andere de
resultaten van de komeet-missie van Rosetta en Philae en de Pluto fly-by door New Horizon.
Meer info op onze website.
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