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EDITORIAAL
Griezelkasteel
Niet ver van de Plateaustraat hebben de foorkramers weer hun tenten opgeslagen. Schreeuwerige lichten en muziek moeten
de passanten lokken. Meer uit nostalgie dan uit echte interesse liet ik me verleiden om een stapje richting Sint-Pietersplein te
zetten. Wat is een kermisbezoek duur geworden! Het valt ook op dat er meer volk aan de kant staat toe te kijken dan dat er aan de
attracties deelneemt. Zouden er niet meer mensen op de molens zitten met een lagere prijs? Gedreven door nieuwsgierigheid maar
geremd door zuinigheid koos ik tenslotte voor een goedkoop ritje in een griezelkasteel. En ik leerde wat ik eigenlijk bij voorbaat
wist: zo’n griezelkasteel is een lege doos!
Al rondflanerend dacht ik onwillekeurig aan K VIV. Schrikt het lidgeld van K VIV immers ook niet velen af? Is het niet daarom dat
afgelopen tijd zoveel voorstellen circuleerden voor een verminderde of gedeeltelijke lidmaatschapsbijdrage? Een veel gehoorde
piste is het aparte en tegelijk goedkoper lidmaatschap van de schoolverenigingen. AIG is deze piste niet gevolgd. Niet alleen omdat
het strijdig is met de afgesloten akkoorden, maar ook omdat K VIV het hierdoor financieel nog moeilijker zou krijgen.
Wat niet wegneemt dat de lidmaatschapsbijdrage voor K VIV hoog ligt. Een ernstige reflectie over de lidmaatschapsbijdrage mag
niet uit de weg worden gegaan. In de huidige maatschappelijke context, stellen vele (potentiële) leden zich immers de vraag welke
de ‘return on investment’ is van hun bijdrage. Ze vragen zich af wat de K VIV voor hen als individu kan betekenen en evalueren
of de geboden diensten in overeenstemming zijn met de betaalde bijdrage. Het voor de hand liggende antwoord hierop is dat men
niet naar het individuele belang moet kijken, maar naar het groepsbelang. Bij nadere reflectie valt het toch niet zo gemakkelijk te
omschrijven welke groepsbelangen K VIV ter harte moet of kan nemen.
Het project ‘K VIV-Morgen’ wil hierop een antwoord bieden. Morgen wil K VIV vooral de spreekbuis zijn van de academische
ingenieurs in de maatschappelijk debatten waar de stem van de ingenieur een meerwaarde kan betekenen. In talrijke maatschappelijke
thema’s kunnen ingenieurs een genuanceerde en overlegde inbreng hebben. Denken we bij wijze van voorbeeld aan het (kern)
energiedebat dat nu sloganmatig via de pers verloopt, aan het mobiliteitsvraagstuk met de Lange Wapper als blikvanger, etc...
Zijn het, nu de financiers in de touwen hangen, niet op de eerste plaats de ingenieurs die de huidige economische crisis op het
terrein helpen bestrijden, o.a. door werkelijke innovatie en technische efficiëntie?
Ook wenst K VIV een actieve rol te spelen door het bevorderen van technologie, techniek en ingenieurswetenschappen. Dit is de rol
die het Technologisch Instituut tegen een harde concurrentie opneemt via de organisatie van studiedagen, cursussen en colloquia.
Waarom moet TI hiervoor een aparte organisatie zijn met een aparte juridische structuur? Zal K VIV morgen of overmorgen
toch niet moeten overwegen om zijn kernactiviteiten in eigen beheer uit te bouwen? De aanzet tot meer transparantie, ook in de
financiële stromen, zoals voorgesteld in het K VIV-Morgen project is zeker een stap in de goede richting.
Een belangrijke doelstelling van K VIV is het behoud en bevorderen van de banden tussen haar leden, de zogenaamde netwerking.
Deze rol wordt vervuld door de Gewestelijke Afdelingen en door de Schoolverenigingen. AIG kan op dit vlak een mooi palmares
voorleggen, met de ondertussen 12-jarige intense samenwerking met K VIV Oost-Vlaanderen, die nu naar de andere gewesten
wordt uitgebreid. Het gemeenschappelijk organiseren van gemiddeld 35 activiteiten per jaar is slechts mogelijk dank zij de inzet
van vele K VIV- en AIG-vrijwilligers en de professionele ondersteuning door het AIG-secretariaat. Maar de tanende financiële
toestand van K VIV dreigt zich te reflecteren in een gedwongen afbouw van deze ondersteuning. Ook het aandeel van de
K VIV-lidmaatschapsbijdrage dat aan de schoolverenigingen toekomt, wordt in vraag gesteld. Het K VIV-bestuur moet zich bewust
zijn dat deze denkpistes een hypotheek zullen leggen op het realiseren van de netwerkdoelstelling. AIG rekent erop dat het niet
zover zal komen.
Binnenkort is er de Algemene Vergadering van K VIV. Om de redenen hierboven uiteengezet , staat AIG ondanks enkele bezorgdheden
globaal genomen positief tegenover het K VIV-Morgen project. AIG is er vast van overtuigd dat samenhang tussen ingenieurs
absoluut beter is dan versnippering. Mag ik een warme oproep lanceren om talrijk aan deze vergadering deel te nemen om onze
steun te betuigen aan het nieuwe elan dat de K VIV-voorzitter aan de vereniging wil geven? In het belang van alle ingenieurs
mogen we K VIV toch niet laten uithollen tot een griezelkasteel!
Prof. dr. ir. Patrick De Baets
Voorzitter AIG
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Afdeling Activiteiten
Oost-Vlaanderen
tel.: 09-223 79 30
e-mail: aig@kviv.be
Info en inschrijvingen via website www.mijn-aig.be
rkn. AIG O.Vl. 000-1709173-33
Café Plateau: Lounge After Work
Vrijdag 3 april 2009 om 20 u
De AIG heeft het genoegen je in samenwerking met de FirW
en VTK uit te nodigen ten huize Plateau voor de vierde editie
van Café Plateau – Lounge After Work. We stoppen onze
ingenieurstempel opnieuw in een hedendaags loungesfeertje…
Net zoals de succesvolle editie van vorig jaar houden we vast
aan de traditie om jullie de kans te geven met recent of minder
recent afgestudeerden te netwerken en bij te praten met pintjes
aan 1 euro!
In het bijzonder voor pas afgestudeerden is Café Plateau –
Lounge After Work een ideaal forum om uit te vinden waar je
generatiegenoten mee bezig zijn of om je te laten inspireren
door ingenieurs van vóór Generation Y – wie weet ontmoet je
daar wel je toekomstige mentor?
Jong of ervaren – dit is echt niet te missen – noteer vrijdag
3 april alvast in je agenda, bel naar je vrienden van weleer en
wij zorgen voor de rest!
Lentewandeling in samenwerking met Natuurpunt (Lierde)
Paasmaandag 13 april 2009 om 14 u
Alle info en inschrijven zie www.kviv.be/oost-vlaanderen
Bezoek: Aclagro
Dinsdag 28 april 2009 om 19 u

Het nieuwe gebouw zal niet alleen dienen voor het verstrekken
van hoger onderwijs maar ook voor maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening en projectmatig wetenschappelijk
onderzoek.
Bij het tot stand komen van het project opteerde de Arteveldehogeschool voor duurzaamheid. Zo zullen zonnelamellen het
torengebouw energievriendelijk maken en gebeurt de verwarming
met restwarmte van de SPE-centrale. Verder worden alle voorzieningen om in de toekomst met zonnepanelen te werken
geplaatst en heeft het gebouw een zeer hoge isolatiewaarde.
Ook bij de keuze van de materialen werd de duurzaamheid niet
uit het oog verloren.
De campus Kantienberg zal voor het eerst studenten verwelkomen bij de start van het academiejaar 2009-2010.
Duur bezoek ongeveer 2 u.
Zaterdag 9 mei om 10 u
Kantienberg Gent.
Prijs: 3 euro p.p. op rkn. 447-0063091-63 van K VIV O.Vl. met
vermelding ‘20090509’.
De inschrijving is pas definitief na betaling.
Inschrijven via e-mail ga.ovl@ovl.kviv.be
of web: www.kviv.be/oost-vlaanderen
Debatavond kernenergie
mei 2009
De afdeling energie gaat op zoek naar de zin/onzin van
kernenergie.
Om het debat voldoende te stofferen beginnen we de avond met
een korte presentatie van experten over de nieuwe generaties
kerncentrales.
We gaan tevens op zoek naar de werkelijke impact van deze
centrales (afval, veiligheid, proliferatie). Dit geeft voldoende
voeding voor een stevig debat met u als publiek.
Deze avond wordt in mei georganiseerd in Gent.

Alle info en inschrijven zie www.kviv.be/oost-vlaanderen
Verdere info volgt op onze website: www.mijn-aig.be
Bezoek: Arteveldehogeschool
Zaterdag 9 mei 2009 om 10 u
Wij krijgen de kans een bezoek te brengen aan de campus
Kantienberg van de Arteveldehogeschool die momenteel in
volle opbouw is. Het architectenbureau Crepain-Binst geeft
ons vooraf uitleg over het project, waarna wij rondgeleid zullen
worden op de werf.
Op vrijdag 30 mei 2008 werd officieel de eerste steen gelegd van de campus Kantienberg. De voorbereidende bouwwerkzaamheden startten evenwel reeds in augustus 2007.
Eens gerealiseerd, zal de nieuwe campus Kantienberg onderdak
bieden aan de opleidingen in de studiegebieden Gezondheidszorg
en Handelswetenschappen & Bedrijfskunde.
Het project zal in totaal een ruimte van zowat 30 000 m² beslaan,
goed voor 3500 studenten en 500 medewerkers.

West-Vlaanderen
Daguitstap naar Groot-Dilbeek
Zaterdag 13 juni 2009
In het kader van Bodem-Monumenten-Landschappen.
AIG Afdeling Activiteiten West-Vlaanderen en K VIV WestVlaanderen organiseren deze daguitstap met bus naar GrootDilbeek.
Onder leiding van ir. W. Snauwaert en met medewerking van
prof. dr. H. Thoen brengen wij een bezoek aan Dilbeek, waar
burgemeester en gemeentebestuur ons een receptie aanbieden
op het gemeentehuis.
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Afdeling Activiteiten

Het leven van de AIG

In de voormiddag bezoeken we Dilbeek met de Sint-Alenatoren
van de gesloopte waterburcht, het gemeentehuis van architect
Cluysenaer (vroeger kasteel van Guillaume de Viron). Vanaf
11 u worden we, zoals reeds vermeld, ontvangen door het
gemeentebestuur op een receptie.
’s Middags: pic nic (eventueel zelf meebrengen).
In de namiddag bezoeken we de gerestaureerde Sint-Ambrosiuskerk waarvan het oudste gedeelte dateert uit de 13de eeuw.
Aansluitend is er de Wolfsputtenwandeling.(± 1,5 uur). De Wolfsputten vormen zonder meer het kroonjuweel van het Dilbeeks
natuurpatrimonium. Door zijn omvang, zijn soortenrijkdom, zijn
geologische structuur en zijn rijke geschiedenis hoort het gebied
zelfs tot de meest belangwekkende in Vlaanderen. Het was hier
dat in de 15de eeuw ‘de steen van Dyelbeke‘ werd geproduceerd.
De Dilbeekse Sint-Ambrosiuskerk werd uit deze kalkzandsteen
opgetrokken en geniet hierbij van het vleiende gezelschap van
de Brusselse Sint-Goedele en het Leuvense stadhuis.
De Wolfsputten bieden ook een rijke variatie aan biotopen:
bossen, graslanden, ruigten en akkers in allerlei gradaties van
vochtigheid en voedselrijkdom. De kalkrijke bronnen in het
zuiden van het gebied zorgen voor een heel specifieke flora in
de centrale beekvallei. Het gebied beslaat zowat 90 ha.
Vervolgens bezoek aan het openluchtmuseum – Breughelwandeling.
Rond 18.30 u hebben wij dan ons etentje in een restaurant in de
omgeving (in de prijs inbegrepen)
Het aantal deelnemers is beperkt tot 60.
Zaterdag 13 juni 2009
Opstapmogelijkheden bus :
– 7.30 u in Oostende: Media Center, Koninklijke Baan
– 8.15 u in Kortrijk: Hallen (voorkant)
– 9.00 u in Gent: parking Geologisch Instituut S8,
Krijgslaan 281, de Sterre te Gent.
Prijs: 45 euro p.p. te storten op rek.nr. 466-5561799-24 van
K VIV W.-Vl. met vermelding ‘Dilbeek 13/6/2009‘.
De betaling geldt als inschrijving.
Inschrijven via ir. Walter Snauwaert, A.Chocqueelstraat 5,
8400 Oostende, met opgave van opstapplaats.
Tel / fax : 059 / 70 41 39

AIG-Stichting
Voorstelling werken Jozef Plateauprijs 2009
Op maandag 8 juni 2009 om 17 u krijgen de kandidaten
van de Jozef Plateauprijs de kans om hun werk in het kort
toe te lichten.
Deze voorstelling zal doorgaan in het IBBT, Zuiderpoort
te Gent en wordt gevolgd door een voordracht, rondleiding
en een receptie.
Details volgen later op onze website www.mijn-aig.be.

AIG raad van bestuur 2009
Samenstelling dagelijks bestuur en raad van bestuur:
Voorzitter
Prof. dr. ir. Patrick De Baets
Ondervoorzitters
prof. dr. ir. Ronny Verhoeven
dr. ir. Noël Van Houtte
Algemeen secretaris
ir. Alexander Benoot
Adjunct algemeen secretaris
ir. Marc Ryckeboer
Penningmeester
ir. Georges Veys
Publicaties en public relations
ir. Alain Corvelyn
Bestuursleden
Uitgebreid dagelijks bestuur – Werkgroep energie
ir. Francis Van Parys
Uitgebreid dagelijks bestuur – Jong AIG
ir. Lode Van Laere
ir. Kim De Geyter
ir. Yves Fassin
ir. Thierry Heirbrant
ir. Walter Snauwaert
ir. Kristof Temmerman
prof. dr. ir. Pascal Verdonck
ir. Willy Wouters
Afdelingsafgevaardigden
Uitgebreid dagelijks bestuur – Activiteiten
prof. dr. ir. Lieven Eeckhout
Uitgebreid dagelijks bestuur – Update@Campus
prof. dr. ir. Filip De Turck
ir. Roger Cornelis
ir. Jan Lagast
dr. ir. Katrien Ostyn
ir. Fernand Rossey
ir. Bart Sleeckx
ir. Pieter Smet
ir. Camiel Van Avermaet
De nieuwe structuur kan u vinden op onze website
www.mijn-aig.be.
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Het leven van de AIG
Algemene vergadering van 13 februari 2009
Viering jubilarissen
De jubilarissen van 55 en 50 jaar diploma werden gevierd. Van de 40 jubilarissen waren 22 collega’s aanwezig op de speciale viering
in de namiddag. De curricula vitae van de aanwezige jubilarissen werden voorgelezen door de leden van het dagelijks bestuur.
1953: irs. Oswald Adriaensen, Edmond Baeyens, Arnold D’Haenens, Nestor De Wandel, Robert Dechaene, Jan Denie, Gilbert Froment,
Paul Goossens, Antoine Lombart, Karel Pauwels, Herman Polet, Willy Rylant, Raoul Schoonvliet, Fernand Spotbeen, Ludo Van De Vel,
Jan Van Den Berghe, Jean Vander Linden, Jean Van Huele en Oswald Willems.
Van de tussenliggende promotie 1953 waren er 7 jubilarissen aanwezig.
1958: irs. Herman Abbeloos, Joseph Barbier, Eric Brinckman, Marcel Coppens, Etienne Daese, Omer De Coster, Koenraad De Vriese,
Eric De Wulf, Marc Lescrauwaet, Pierre Louagie, Norbert Maene, Michel Marchau, Jean Meersseman, Johan Rooze, Urbain Tombal,
Achiel Van Cauwenberghe, Jacques Van Damme, Roger Verhulst, Michel Voortman, Marcel Vyvey en Gustaaf Willemen.
Van 1958 waren er 15 jubilarissen aanwezig.
Em. prof. ir. A. Van Cauwenberghe besloot de viering met een humoristische terugblik op zijn promotiejaar 1958.
Hierbij nogmaals onze felicitaties aan de jubilarissen!
De jubilarissen en hun familie werden nadien feestelijk onthaald met een glas champagne en lekkere hapjes waarbij ze in een
aangename sfeer gezellig konden bijpraten.

Prof. A. Van Cauwenberghe

Jubilarissen promotie 1953

Jubilarissen promotie 1958
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Het leven van de AIG
De jaarlijkse AIG-bijeenkomst weer een succes!
Op 13 februari 2009 werd de viering van de jubilarissen, de algemene vergadering en het banket voor de elfde maal gehouden in de
zalen van restaurant ‘t Boerenhof.
Tijdens deze algemene vergadering werd prof. dr. ir. Patrick DE BAETS tot nieuwe AIG-voorzitter verkozen ter vervanging van
ir. Chris Claeys die aan het einde van zijn mandaat gekomen was. Na deze algemene vergadering werd een raad van bestuur gehouden
om het dagelijks bestuur te benoemen.
Prof. dr. ir. Luc Taerwe, decaan van de Faculteit Ingenieurswetenschappen, gaf een interessante toespraak over een aantal nieuwe
evoluties die het voorbije jaar plaatsvonden in de faculteit.
Simultaan met de algemene vergadering was er een alternatief programma:
Het concert werd verzorgd door twee harpistes, Eva Verheyen en Emma Wauters. Het aanwezige publiek was zeer geboeid door de
mooie uitvoering van deze jonge harpistes.
De voordracht werd gehouden door prof. Johan Albrecht, professor in de milieueconomie, over “Energietransitie; antwoord op het
CO2-vraagstuk en de fossiele schaarste?”
Het banket werd terug voorafgegaan door een uitgebreid aperitief en wandelvoorgerechtenbuffet waarbij eenieder de gelegenheid
had vele vrienden terug te zien en ook collega’s te ontmoeten van andere promoties. De hoofdschotel en het nagerechtenbuffet werd
opgediend aan de voorbehouden tafels waar alle promotiejaren samenzaten met hun collega’s.
Dit jaar telden we 370 deelnemers aan het banket, 46 aan het concert, 23 aan de voordracht en 37 aan de jaarvergadering.
Sommige vierende promoties waren talrijk aanwezig, 1963 (18),
1968 (17), 1973 (11), 1978 (17), 1983 (34), 1988 (15), 1993 (1),
1998 (10), 2003 (24) en 2008 (41). Er waren 265 ingenieurs van de
vierende promoties aanwezig.
Graag geven we een bijzondere vermelding voor de gangmakers:
irs. Jacques WILLEMS (1963), Jean-Pierre DEPAEMELAERE (1968),
Marc VAN DEN BUSSCHE (1973), Katrien OSTYN (1978),
Geert BYTTEBIER (1983), Jan DERVEAUX (1988),
Jan BELIS (1998), Renaat IDE (2003) en Yannick CLYBOUW (2008).

Receptie en voorgerechtenbuffet

Promotie 1983

Voorzitter prof. De Baets

Decaan Luc Taerwe
Promotie 2008

Emma Wauters en Eva Verheyen

Johan Albrecht

Nieuwe voorzitter en oud-voorzitter
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Nieuws uit de FirW
Eredoctoraat voor prof. Ronny Verhoeven in Polen
Eind 2008 ontving AIG-ondervoorzitter
prof. Verhoeven een eredoctoraat van
de Wroclaw University of Environmental
and Life Sciences in Polen. Hij kreeg het
eredoctoraat voor zijn wetenschappelijke
verdienste aan deze universiteit. Prof.
Verhoeven werkt al jaren samen met
collega’s in Wroclaw in onderwijsprojecten
en bilaterale projecten, hoofdzakelijk rond
sedimentfenomenen.
Prof. Ronny Verhoeven is directeur van het Laboratorium
voor Hydraulica en onderwijsdirecteur aan de Faculteit
Ingenieurswetenschappen.
Onderscheiden
Jozef Skorupa, Jürgen Slowack, Stefaan Mys, Peter Lambert
en prof. Rik Van de Walle (IR06 – Vakgroep ELIS) ontvingen
de ‘Best Paper Award’ tijdens de Pacific- Rim Conference
on Multimedia 2008, voor hun artikel ‘Accurate Correlation
Modeling for Transform-Domain Wyner-Ziv Video Coding’.
Prof. Bart Merci (IR03) werd verkozen tot ‘Member of the
Executive Committee’ van IAFSS (International Association
of Fire Safety Science). Hij werd voorgedragen door prof. Jose
Torero van de University of Edinburgh.
Prof. G. De Schutter (IR14) zal in 2009, gedurende 1 maand, gastprofessor zijn aan de Universiteit van Cergy-Pontoise, Frankrijk.
Op donderdag 5 maart heeft Pieter Vanbrabant in Palaiseau, Parijs
de Mid-Europe Student Award 2009 ontvangen van de Society
for Information Display (SID) t.w.v. 1500 euro. De onderzoeker
ontving de award voor ‘outstanding scientific or technical
achievement in research on information display’. Naar aanleiding
van deze award werd Pieter Vanbrabant ook uitgenodigd om zijn
werk te presenteren op de SID-MidEurope Spring Conference
die tegelijk gehouden werd met de International Thin Film
Transistor Conference (ITC’09) in de Ecole Polytechnique
te Palaiseau, Parijs. Pieter Vanbrabant is als onderzoeker
verbonden aan de vakgroep ELIS.

Beste AIG-leden,
VTK Gent nodigt u graag uit op volgende activiteiten:
VTK-Show
Ook dit jaar zijn we weer onophoudelijk aan het werken geweest
om de beste VTK-Show ooit op poten te zetten.
De danseressen hebben hun origineelste danspasjes uit de kast
gehaald, het decor heeft de verfborstels niet losgelaten en ook de
acteurs kennen hun teksten van buiten.
Zoals de traditie het wil staan de proffen weer centraal maar
deze keer kijken we ook vanuit de ogen van de student naar het
gebeuren op de plateau.
De VTK-Show vindt plaats op 1 en 2 april in de Groene Zaal
van het Sint-Bavo.
Meer informatie is te vinden op www.vtk.ugent.be.
Hopelijk mogen we jullie in grote getale ontvangen.
Alumni-goliarde
De VTK-alumni’s hebben nog een goliarde tegoed van ons!
Voor de gelegenheid wordt ‘Het Parlement’ omgetoverd tot een
poepsjieke, ingenieurswaardige klasse lounge. Uiteraard horen
hier een aantal flessen klasse champagne en een paar dikke
sigaren bij!
Wij verwachten jullie dan ook in grote, ja, bijna strafrechtelijk
vervolgbare bendes op maandag 27 april. Dit traditioneel, door
jullie aanwezigheid met nostalgie overgoten gebeuren, slaat dit
jaar zijn tenten op in Het Parlement (waar vroeger den Business
en de Paganini gelocaliseerd waren). Wij kijken er alvast naar uit!
Uiteraard is ook de gewone student welkom om deze afgestofte
museumstukken nog eens in vol ornaat te komen aanschouwen.
Ouderolderscantus

Op 4 maart jl. vond de eerste Vlaamse Programmeerwedstrijd
plaats, voor het eerst interuniversitair ingericht, aan de KU Leuven.
Drie moedige Gentse teams zijn aangetreden (op een totaal van 43).
Het Gentse team van eerste bachelorstudenten haalde een tweede
plaats op 11 in de categorie secundair onderwijs & eerste bachelor.
In de categorie voor hogere jaren behaalden de Gentse teams een
eerste en negende plaats op 32 deelnemers. In 2010 zal de Vlaamse
Programmeerwedstrijd georganiseerd worden aan de UGent.

O jerum jerum jerum, O quae mutatio rerum!
U hoort ons al komen, we missen jullie!
Daarom is naar jaarlijkse gewoonte op 8 mei de enige echte
VTK-ouderolderscantus gepland.
Wij verwachten jullie dan ook in grote getale om de hedendaagse
student nog eens te tonen hoeveel beter het vroeger wel was,
hoeveel meer er toen gedronken werd, en hoeveel meer jullie
wel verdienen...

Belangrijke data
23-26 april 2009: Seminar on IAESTE Development
16 mei 2009:
extra infobeurs over alle UGent-opleidingen
4 juli 2009: 	plechtige proclamatie 1ste examenperiode

De cantus start om 21u, de locatie vermelden wij nog niet,
teneinde jaloerse industrieel ingenieurs de kans te ontzeggen
aanslagen te plannen op het summum der werkvolk.
De prijs bedraagt 9 euro. Ut vivat, crescat et floreat VTK alumni!
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IVPV - Instituut Voor Permanente Vorming
Postacademische opleidingen
Behaal een getuigschrift van de Universiteit Gent!

UNIVERSITEIT
GENT

Milieucoördinator type A, type B of overgangsopleiding B naar A
Met deze opleiding krijgen toekomstige milieucoördinatoren de gelegenheid het door VLAREM II vereiste getuigschrift
via afstandsleren op eigen computer te verwerven. De opleiding is modulair opgebouwd rond de milieudisciplines wetgeving,
bedrijfsinterne zorg, communicatie, technologie en economie.
Starten met de opleiding kan op elk moment. Examens en contactdagen worden met halfjaarlijkse periodiciteit ingericht en de totale
opleiding neemt minimum 6 maand in beslag. Kom naar onze infoavond op 20 april 2009!
ICT Databases
This course discusses the most important and topical principles of database systems, thereby striving for accuracy and completeness
in width, rather than for completeness in technical depth. On the one hand the course is meant to make participants familiar with
the concepts and aspects that are connected to (working with) database technology. On the other hand, the course is also meant to
provide a practical guide for designing, implementing, managing and manipulating databases.
This course is given in English and starts on 30 April 2009.
Black Belt in Lean
Lean, de internationale toonaangevende business strategie voor het verhogen van de competitiviteit van organisaties, benadrukt de
‘meerwaarde voor de klant’. De toepassing van de Lean principes resulteert onder meer in beperktere voorraden, snelle levering, een
verbeterd productiebeheer met lagere kosten en meer kwaliteit.
Deze opleiding start op 6 mei 2009.
Energie-efficiëntie in de industrie
Na het volgen van deze opleiding zullen de deelnemers een degelijke basis hebben om de mogelijkheden en haalbaarheid van
energie-efficiënte maatregelen te beoordelen. Op deze manier wordt de missie van de opleiding duidelijk: een bijdrage leveren tot
het verwerven van concrete wetenschappelijke kennis om beschikbare technologieën te vertalen in energiebesparende industriële
projecten.
De opleiding start op 13 oktober 2009.
Praktijkgerichte statistiek
De opleiding beoogt een praktisch inzicht te verwerven in veelgebruikte en nuttige statistische methoden voor de bedrijfswereld.
De opleiding start in het najaar van 2009.
Fire Safety Engineering
Deel 1: Rook-en warmtebeheersing: De opleiding heeft tot doel de berekening van RWA-systemen grondig uit te leggen en het
correcte gebruik van deze rekenmethodes bij te brengen en toe te passen.
Deel 2: Constructieve aspecten – de Eurocodes: Deze opleiding heeft tot doel inzicht te geven in het constructief gedrag van
gebouwen bij brand en het praktische gebruik van de Europese normen bij te brengen.
Deze opleiding start in het najaar van 2009
Tenzij anders vermeld, worden de lessen gegeven in de IVPV-leszaal, Gebouw Mangel, Technologiepark, 9040 Zwijnaarde.
Alle programma’s laten toe een getuigschrift van de Universiteit Gent te verwerven.
Sommige opleidingen kunnen in streaming video via het Internet gevolgd worden.
Meer info: www.ivpv.ugent.be – Wij aanvaarden de opleidingscheques van het Vlaams Gewest.
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AGENDA 2009
Activiteit

Afdeling

Soort

Waar

Datum

Uur

APRIL
VTK-Show
VTK
sociaal
Gent
					

woensdag 1/4
donderdag 2/4

20.00 u
20.00 u

Café Plateau - Lounge after work!

AIG Afd. Jong AIG

sociaal

Gent

vrijdag 3/4

20.00 u

Lentewandeling met
Natuurpunt (Lierde)

K VIV O.VL. en
AIG Afd. Activiteiten

sociaal

Lierde

maandag 13/4

14.00 u

VTK-Goliarde

VTK

sociaal

Gent

maandag 27/4

21.00 u

K VIV/AIG en
AIG Afd. Activiteiten

bezoek

Wondelgem

dinsdag 28/4

19.00 u

Bezoek Aclagro
		

MEI
Ouderolderscantus

VTK

sociaal

Gent

vrijdag 8/5

21.00 u

Bezoek Arteveldehogeschool

AIG Afd. Activiteiten

bezoek

Gent

zaterdag 9/5

19.00 u

Debatavond kernenergie

AIG Afd. Energie

debat

Gent

bezoek

Oudenaarde

dinsdag 12/5

19.00 u

Jaarvergadering

Regio Antw.

donderdag 28/5

Bezoek ON Semiconductors
K VIV/AIG en
		
AIG Afd. Activiteiten
			
JAV K VIV Antwerpen
K VIV

JUNI
Voorstelling werken Jozef Plateauprijs
Daguitstap Groot-Dilbeek
		

AIG-Stichting

voorstelling

Gent

maandag 8/6

17.00 u

AIG Afd. Activiteiten
West-Vlaanderen

uitstap

Dilbeek

zaterdag 13/6

7.30 u

Gent

woensdag 1/7

20.00 u

JULI
Bowling AIG-VTK

AIG Afd. Activiteiten

sociaal

AIG-nieuws verschijnt 4 x per jaar
Oplage: 3.010 ex.
Redactie en v.u. ir. A. Corvelyn
AIG-Secretariaat
Lange Kruisstraat 29 – 9000 Gent
Tel. 09-223 79 30 – e-mail: aig@kviv.be
website: www.mijn-aig.be
Openingsuren kantoor: alle dagen van 9 u – 16 u
gesloten op woensdag- en vrijdagnamiddag
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