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Editoriaal

De voorbije maanden hebben niet alleen de meest getalenteerde jonge violisten met elkaar kunnen wedijveren tijdens 
de Koningin Elisabethwedstrijd, maar ook bij ons hebben we de finale beleefd van twee prijzen die worden uitgereikt 
door de AIG Stichting. 

De vierjaarlijkse prijs De Meulemeester-Piot bekroont een uitzonderlijk doctoraatsschrift. Hiervoor waren er 8 wer-
ken ingediend. De jaarlijkse Jozef Plateauprijs bekroont een masterscriptie, waarvoor 7 werken in aanmerking kwa-
men. In beide gevallen hebben de kandidaten hun werk mogen voorstellen aan een zeer breed publiek, waarna de jury 
de laureaat heeft verkozen. Tijdens de beraadslagingen kon het publiek genieten, enerzijds van een havenrondvaart in 
de haven van Gent en anderzijds van een geleid bezoek aan de nieuwe gebouwen van het “Metals Structures Centre” 
op de UGent site in Zwijnaarde.

Dr. ir. Joris Degroote werd op 18 april de laureaat van de prijs De Meulemeester-Piot 2012 en ir. Thierry De Meyer 
is sinds 15 mei de laureaat van de Jozef Plateauprijs 2012. Proficiat aan beide ingenieurs!

Zij krijgen hun prijs plechtig overhandigd op de proclamatie op 7 juli 2012 die deze keer, voor het eerst, plaats vindt 
in het Universiteitsforum, of kortweg Ufo.

Namens AIG wil ik hier alle nieuwe afgestudeerde ingenieurs van harte feliciteren en hen alle succes toewensen voor 
een goede start van een ongetwijfeld boeiende loopbaan. 

Sommigen zullen hun weg vinden in de academische milieus, terwijl anderen de industrie gaan opzoeken, een aantal 
zelfs als zelfstandige.

Via de AIG kunnen ze blijven contact houden met hun faculteit en hun voormalige studiegenoten, alsook ontplooit zich 
een netwerk die in hun carrièreontwikkeling enorm nuttig zal zijn.

Ondanks de moeilijke economische situatie en besparingsmaatregelen allerhande blijft de vraag naar ingenieurs 
immens groot. Wij merken dat ook aan de vele vragen vanuit de industrie om vacatures op onze website te plaatsen. 
Daarom verwijzen we graag naar de vacatures die onze geassocieerde leden, via haar website AIG, kenbaar maken 
op www.mijn-aig.be en dan verder onder de knop “Vacatures”.

Nu al begint jullie bestuur te denken aan het programma voor de activiteiten van 2013. 

In september wordt hierover gebrainstormd samen met het bestuur van KVIV Oost-Vlaanderen. Suggesties en ideeën 
zijn uiteraard zeer welkom.

Het zomeraanbod van culturele en andere activiteiten is weer enorm divers. In Gent hebben we naast de jaarlijkse  
“Gentsche Fieste” ook de unieke kunstervaring “Track”. 

Geniet van een welverdiende vakantie en hopelijk tot binnenkort op één van onze activiteiten. 

Met collegiale groeten,
dr. ir. Katrien OSTYN
katrienostyn@telenet.be 
aig@ugent.be
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Activiteiten

Ontdekkingstocht met de gemotoriseerde tweewieler.
Met Vespa door de Vlaamse Ardennen – VOLZET
Op 1 juli organiseren we een Vespa tocht. Deze tocht gaat 
een deel doorheen de Vlaamse Ardennen, een streek met een 
prachtig landschap en een uitgesproken groen karakter, liggend 
in het zuiden van de provincie Oost-Vlaanderen.
Met ter plaatse gehuurde Vespa’s starten we de tocht rond 
11 uur. Duur: ongeveer 3 uur. Onderweg is er een Italiaans 
broodjesmaaltijd (tomaat, mozarella, gerookte ham, sla en een 
biertje) voorzien in Restaurant Ter Biestmolen.
Zaterdag 1 juli 2012 om 11 u
La Belle Vespa, Beukenlaan 65, 9051 Sint-Denijs-Westrem

Firnale bowling met VTK
Net afgestudeerd? Proficiat! Dan hebt u net de begeerlijke titel 
van FEA-alumnus in de wacht gesleept. 
Alumnus? Allemaal goed en wel, maar wat houdt dit in? En 
is er dan misschien zoiets als een “Alumnivereniging”? Het 
antwoord is een volmondige ja! AIG staat namelijk klaar 
voor u. Hoe alles precies in elkaar zit, leggen wij u graag uit 
tijdens de Zwanenzangweek. Tijdens de traditionele bowling in 
samenwerking met VTK en met wat gerstenat binnen handbereik 
komt u alles over AIG te weten. Be there!
Dinsdag 3 juli 2012 om 20 u
Overpoort Bowling, Overpoortstraat 38, Gent
Ter plaatse te betalen
 
Wandeling tijdens de Gentse Feesten: Keizers en Graven in 
het historische Gent
Wandeling tijdens de Gentse Feesten. Bezoek aan het 
Gravensteen: de periode van de Graven van Vlaanderen en de 
evolutie van het Gravensteen. Aansluitend wandeling naar het 
Prinsenhof, de geboorteplaats van Keizer Karel. Dit alles onder 
leiding van de Gentse Gidsenbond. Afsluitende drink.
Vrijdag 20 juli 2012 om 14.30 u
Infokantoor Dienst Toerisme, Sint-Veerleplein 5, Gent
Leden en familie: 11 € p.p. op rek van KVIV OVL
Gratis voor kinderen -14 jaar

Kommil Foo – VOLZET
De Standaard 30/04/2012: De wonderbaarlijke tweeling Raf 
en Mich “Kommil Foo” evenaart de perfectie. We zijn toch 
allemaal zo breekbaar, hoezeer we dat ook proberen te verhullen. 
Kommil Foo heeft er alweer een prachtige voorstelling over 
gemaakt: “Breken”. De Morgen (27/04/2012): Als geen ander 
beheersen ze de kunst om met minimale middelen maximaal te 
ontroeren. Kommil Foo dwingt de kijker op het puntje van zijn 
stoel, aan vertwijfeling ten prooi: lachen of wenen? Breken, een 
splinternieuwe voorstelling van Mich en Raf Walschaerts.
Vrijdag 20 juli 2012 om 19.45 u
Capitole Gent, Graaf Van Vlaanderenplein 5, Gent

Voor uitgebreide info en inschrijvingen zie www.mijn-aig.be of www.kviv.be/Oost-Vlaanderen
Bank AIG Oost-Vlaanderen: BE79 0001 7091 7333 – Bank KVIV Oost-Vlaanderen: BE40 4470 0630 9163

Voor familie en begeleidende personen geldt het ledentarief.

Goed ventileren, niet vanzelfsprekend
RENSON® is in Europa trendsetter op het vlak van ventilatie 
en zonnewering. Vanuit een ervaring die teruggaat tot 1909, 
ontwikkelt RENSON® concepten en producten die een gezonde 
en comfortabele leefomgeving nastreven. 
In het kader van de verplichte ventilatie in alle nieuwbouw-
woningen en grondige renovaties, zal RENSON® op woensdag 
12 september 2012 een toelichting geven over de ventilatiemo-
gelijkheden in de residentiële woning- en appartementsbouw. 
Aansluitend gaat RENSON® ook dieper in op de werking 
van het Healthy Building Concept, een totaalconcept dat ook 
werd toegepast in het eigen landschapskantoor te Waregem.  
Afsluiten doen we met een rondleiding in ditzelfde landschaps-
kantoor waarna er bij een netwerkmoment nog een glaasje wordt 
aangeboden.
Woensdag 12 september 2012 om 19 u
Renson, Maalbeekstraat 10, Waregem
Leden en familie: 5 € p.p. op rek van KVIV OVL
 
Mountainbiketocht
Ook dit jaar zetten we de traditionele verkenning per 
mountainbike van onze provincie verder, zowel voor de 
geoefenden als de meer gematigden.
Plaats en uur zijn nog niet bekend, maar hou alvast onze website 
in het oog!
Zaterdag 22 september 2012 
Leden en familie: 5 € p.p. op rek van AIG OVL
Huur fiets: vermoedelijk 20 €

Bezoek CNH
Na de fusie in 1999 tussen Case Corporation en New Holland 
is CNH wereldwijd de belangrijkste constructeur van (land)
bouwmachines. In Zedelgem worden combines (maaidorsers), 
hakselaars en grote balenpersen gebouwd. De site is voor de 
CNH-groep het wereldwijde “Center of Excellence” wat betreft 
combine ontwikkeling.
Woensdag 26 september 2012 om 13.30 u
CNH, Leon Claeysstraat 3A, Zedelgem
Leden en familie: 5 € p.p. op rek van AIG OVL

Darmmicrobiota – de sleutel tot menselijke gezondheid
i.s.m. Het Verbond
Lezing door prof. Tom Van de Wiele omtrent darmgezondheid, 
probiotica, prebiotica en hoe dit de gezondheid bij de mens 
beïnvloedt.
Dinsdag 2 oktober 2012 om 20 u
Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, 
Coupure Links 653, Gent
Leden en familie: 5 € p.p. op rek van KVIV OVL
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Drukkerij Verstraete
Bezoek aan een “high-tech” drukkerij, gespecialiseerd in het 
bedrukken van polypropyleen etiketten. Europees marktleider 
van “In Mould Labeling”: gedrukte labels die zich naadloos 
vasthechten op de verpakking.
Dinsdag 9 oktober 2012 om 19.30 u
Drukkerij Verstraete, Vliegplein 20, Maldegem
Leden en familie: 5 € p.p. op rek van KVIV OVL

Papierfabriek Stora Enso
Papierproductie in de 21e eeuw of hoe op een efficiënte manier 
de materiaalkringlopen sluiten.
Zaterdag 27 oktober 2012 om 9 u
Stora Enso Langerbrugge, Wondelgemkaai 200, Gent
Leden en familie: 5 € p.p. op rek van KVIV OVL

Beste AIG-leden, Alumni,

Voor het 90e jaar staat VTK klaar om zijn leden, de studenten 
burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect, te 
verwennen met een grote variëteit aan activiteiten. Het 
nieuwe praesidium staat te trappelen van ongeduld om de 
prima reputatie van VTK Gent op organisatorisch, cultureel, 
feestelijk en sportief vlak hoog te houden om zo onze 1800 
leden terug een spetterend jaar te bezorgen.

Bovendien hecht VTK ook veel belang aan de relaties met 
de alumni in het algemeen en het AIG in het bijzonder. 
Via het AIG-nieuws wordt u op de hoogte gehouden van 
alle activiteiten die u als alumni kunnen interesseren. De 
traditionele VTK-quiz en -show zullen wellicht velen onder 
u kunnen boeien, het galabal (met receptie) staat steeds 
garant voor een stijlvol avondje uit, de stagefair en jobfair 
brengen uw bedrijf in contact met afstuderende ingenieurs 
en voor zij die moeite hebben om het studentenleven achter 
zich te laten (niet meer dan terecht...) zijn er ook nog steeds 
enkele cantussen en fuiven.

U hoort het, we laten ook onze ex-leden niet in de kou 
staan, en bieden u onder de vorm van het erelidmaatschap 
een uitstekende manier om maximaal van onze activiteiten 
te genieten. Het erelidmaatschap omvat de volgende 
voordelen:
• een gepersonaliseerde lidkaart
• een vermelding in het Galabalcivielke
• thuisbezorging (in België) van de 5 edities van ‘t Civielke 

+ het Galabalcivielke
• gratis consumptie, iedere maandagavond op de goliarde
• gratis toegang tot de VTK Openingsfuif
• gratis toegang tot de VTK Lentefuif
• gratis toegang tot de VTK Show
• gratis toegang tot het Galabal der Ingenieurs (inclusief 

receptie)
• gratis toegang tot de oude-rolderscantus
• gratis consumptie op de alumnigoliarde

Hoe van dit rijkelijke aanbod genieten? U schrijft 
eenvoudigweg de ronde som van € 30 over op 
rekeningnummer 737-0280437-53 met als vermelding 
“ERELID + naam + voornaam” en u stuurt een mail naar 
secretaris@vtk.ugent.be met als onderwerp “ERELID + 
naam + voornaam” met daarin uw adres. Om Civielkes 
in het buitenland te bezorgen zien wij ons verplicht een 
extra toeslag van €10 te vragen. Onze secretaris houdt u 
bovendien op de hoogte van onze activiteiten en staat 
open voor al uw vragen. U kan haar steeds bereiken via 
bovengenoemd e-mailadres. 

We hopen u te mogen verwelkomen op één van onze 
activiteiten zodat u met een glimlach ook even kan 
terugblikken op uw heerlijke studententijd.

Bob De Smedt & Willem Everaert, Praeses & Vice 2012-2013
Justine Mollaert, secretaris 2012-2013

Activiteiten VTK

Update@Campus event 2012
Noteer nu reeds in uw agenda!

Prof. dr. Herman Van den Broeck, UGent, Vlerick Manage-
ment School, Autoriteit in het domein “People Management 
en Leiderschap” en gekend van diverse media.

Efficiënt en effectief leiding geven
Hoe een rationele aanpak tegelijk inspirerend kan zijn

Woensdag 21 november 2012 om 19.30 u, 
Campus Bio-Ingenieurswetenschappen,  
Coupure Links 653, Auditorium Oehoe, Gent

Door hun zin voor initiatief, technische kennis en ambitie, 
komen ingenieurs vaak op leidinggevende posities terecht. 
Wat moeten leiders doen en hoe moeten ze reageren opdat 
anderen hun leiderschap zouden erkennen? Prof. Van den 
Broeck komt recente onderzoeksresultaten voorstellen en 
zal aantonen dat inspirerend leiderschap het resultaat is van 
een harmonieus evenwicht tussen 7 unieke karakteristieken. 
Dit alles is gebaseerd op zijn recent boek: ‘Beyonders: 
transcending average leadership’.

Volgende elementen komen o.a. aan bod:
–  Bent u een baas, waarvan werknemers nadien zeggen 

“voor die baas wil ik nog werken”?
–  Wanneer moet u de stroom volgen en wanneer tegen de 

stroom inzwemmen? En vooral hoe slaagt u erin om dit op 
een constructieve wijze te doen?

–  Hoe kan u uw medewerkers motiveren en tegelijk uw 
leiderschap versterken? Gaan krachtig leiderschap en 
coachende houding wel samen?

Prof. dr. Herman Van den Broeck haalt zijn kennis uit de 
praktijk. Best practices uit tal van organisaties, waarmee hij 
samenwerkte, komen aan bod.

Verdere info volgt in het volgende AIG-nieuws en op onze 
website.
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AIG-Stichting

Dr. ir. Joris Degroote laureaat van de prijs De Meulemeester – Piot 2012

De vierjaarlijkse prijs De Meulemeester-Piot bekroont een doctoraatsproefschrift op gebied van de ingenieurswetenschappen. Voor 
deze editie werden er 8 werken ingediend. De jury, onder leiding van juryvoorzitter ir. Thierry Heirbrant, voerde een eerste selectie 
uit op basis van de lezing der werken. Ondanks het hoge niveau van alle indieners, werden toch 3 finalisten geselecteerd.

Deze kregen op woensdag 18 april de kans hun werk te presenteren voor de jury en een geïnteresseerd publiek in de lokalen van 
het Havenbedrijf van de stad Gent. Dr. ir Abigail Swillens sprak over een model voor verbeterde beeldvorming van slagaders, dr. ir. 
Koen Faes over een nieuwe wrijvingslasmethode voor het automatisch lassen van stalen pijpleidingen en dr. ir. Joris Degroote over 
de berekening van wederzijdse beïnvloeding tussen een stroming en een vervormende structuur. De drie kandidaten slaagden er in 
dit allemaal aanschouwelijk en bevattelijk voor te stellen, ook voor de niet-specialisten in de zaal.

Na deze drie boeiende presentaties, over drie totaal verschillende onderwerpen, ging iedereen aan boord van het stadsjacht Jacob 
Van Artevelde. Terwijl de jury zich voor de beraadslaging terug trok, genoten de kandidaten en het publiek van een havenrondvaart 
in de Gentse haven. 

Bij het aanvangen van de terugtocht was de jury tot een besluit gekomen en werd de laureaat bekend gemaakt: dr. ir. Joris 
Degroote met het werk “Ontwikkeling van algoritmes voor de gepartitioneerde berekening van sterk gekoppelde fluïdum-structuur 
interactieproblemen”.

Een geslaagde receptie aan boord van het jacht liet iedereen toe nog verder met de laureaat en de finalisten te overleggen, vooraleer 
we terug aan de Rigakaai aanmeerden.

De officiële prijsuitreiking zal geschieden ter gelegenheid van de proclamatiezitting van de ingenieurs op 7 juli.

Café Plateau – BBQ after work – 4 mei 2012

Thierry Heirbrant (juryvoorzitter), Abigail Swillens, Joris Degroote en Koen Faes (finalisten),  
Serge Claessens, John Vande Voorde, Peter Dierickx en Wim Van Paepeghem (juryleden).

Met dank aan de sponsors:
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AIG-Stichting

Jozef Plateauprijs 2012 – dinsdag 15 mei 2012

Een beetje onwennig, misschien zelfs een tikkeltje zenuwachtig, worden de presentaties op de pc geladen en uitgetest. De kandidaten 
wisselen een kort woordje met elkaar en trachten met een watertje nog wat te kalmeren. Ze maken zich klaar voor een korte 
presentatie van hun masterscriptie voor de jury en het publiek dat druppelsgewijs de zaal binnensijpelt. Met een vertraging van een 
academisch kwartiertje – heel wat deelnemers kwamen te laat omdat ze het OCAS-gebouw niet onmiddellijk vonden – opent de 
voorzitter de zitting. De kandidaten stellen netjes binnen de tijd hun werk voor. Zowel met een aantrekkelijke inhoud als met mooi 
voorbereide elektronische presentaties weten de kandidaten het publiek te boeien. De tijd vliegt snel en in een handomdraai blijken 
de zeven voorstellingen afgewerkt. 

Terwijl de jury zich terugtrekt, krijgen de toehoorders een rondleiding in de laboratoria van het Metal Structures Centre, een 
samenwerkingsverband tussen OCAS, het Belgisch Instituut voor Lastechniek en de Universiteit Gent. Iedereen is erg onder de 
indruk van de beschikbare apparatuur die in het MSC is samengebracht. 

Na het bezoek kondigt de voorzitter de uitslag van de beraadslaging aan. Winnaar van de Plateauprijs 2012 is ir. Thierry De Meyer 
met het werk getiteld “ Invloed van vezelmaterialen op het halochromisme van ethyloranje: een experimentele en computationele 
studie” onder de supervisie van de promotoren prof. dr. ir. Karen De Clerck en prof. dr. ir. Veronique Van Speybroeck. De prijs zal 
worden uitgereikt tijdens de Plechtige Proclamatiezitting van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur op zaterdag  
7 juli e.k.

Tot slot worden alle aanwezigen uitgenodigd tot de receptie aangeboden door de MSC partners. Onder andere aan het gevorderde 
uur waarop de huishoudploeg aan de slag kan om de zaal op te ruimen, besluiten we dat het een mooie avond is geweest.

Patrick De Baets

Vacatures

Geassocieerde leden

Wil u uw professionele carrière een nieuwe wending geven?

Voor openstaande vacatures verwijzen we u graag, via de knop ‘Vacatures’ van onze website www.mijn-aig.be, naar de 
vacaturepagina’s van onze geassocieerde leden.
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Nieuws uit de FEA

Robots racen op (Robot) Race of Champions 

Op dinsdag 24 april vond in het Ufo de vijfde editie van de UGent IEEE student branch WELEK robotcompetitie plaats. Dit jaar 
draaide alles rond een heuse Race of Champions voor robots. Tijdens deze wedstrijd namen verschillende robots het tegen elkaar 
op in één-tegen-één races op een lijn-parcours. Voor de slimste, snelste en creatiefste robots was een mooie prijzenpot voorzien.

Ook dit jaar was de wedstrijd hevig tussen de 24 verschillende teams. Na een uitgebreide voorselectie en een kwalificatiereeks kon 
de finale beginnen. Het werd een spannende finale tussen vier supersnelle robots. Uiteindelijk won de robot “The professor” op een 
duimlengte voorsprong van de robot “Right on Track”. Beide robots werden gemaakt door teams van alumni-UGent’ers.

De derde plaats was weggelegd voor een groep uit de bachelors met hun robot “Gobelijn 5.0”. Als afsluiter in de finale-reeks was er 
robot “Johnny Cash”, ontwikkeld door een groep uit de masters. De prijs voor de creatiefste robot was dit jaar voor robot “Trollbot”, 
gemaakt door studenten uit eerste bachelor, die door middel van een nep-parcours andere robots probeerde te verwarren.
Meer info mét foto’s en filmpjes op http://www.ieeesb.ugent.be/nl/welek/robot/2012.

UGent-onderzoekers ontwikkelen eerste zelflerende Brain-Computer Interface 

Wetenschappers van de vakgroep Elektronica en Informatiesystemen van de Universiteit Gent hebben een zelflerende interface 
ontwikkeld waarmee een computer kan bestuurd worden op basis van gedachten. Daardoor is het niet langer nodig om per patiënt 
een tijdrovende kalibratie uit te voeren voor de computer gebruikt kan worden. 

Een Brain-Computer Interface of kortweg BCI laat een persoon toe om een computer te besturen op basis van gedachten. De 
computer analyseert de hersensignalen van de gebruiker en ontdekt zo zijn intentie. De BCI speller laat patiënten toe om letters te 
typen door ernaar te kijken. De BCI speller werd geïntroduceerd in 1988 en is gebaseerd op P300, een golf die gemeten kan worden 
in het EEG na het zien van een onverwachte stimulus.

Tot nu toe was het nodig om deze P300 speller te kalibreren. Bij die kalibratie moet de patiënt een vooraf bepaalde tekst spellen. Door 
de opgenomen hersensignalen in combinatie met de gegeven tekst te analyseren, kan de computer dan leren hoe de hersengolven 
aangeven wat de gewenste letters zijn. Deze kalibratiesessies zijn zeer tijdrovend en moeten voor iedere nieuwe patiënt opnieuw 
uitgevoerd worden.  

Het nieuw ontwikkelde systeem kan werken zonder enige kalibratie. De patiënt kan de speller meteen gebruiken. De BCI heeft een 
zeer beperkt aantal letters nodig om de onderliggende structuur van de hersensignalen te leren. Daarna werkt de speller even goed 
als een uitgebreid gekalibreerd systeem. 

Deze doorbraak brengt ons een stap dichter bij wijdverspreid gebruik van een dergelijke Brain-Computer Interface.

IAESTE alumnus? Reconnect!

Bent u ooit op IAESTE-stage geweest? Maakte u ooit deel uit van een Local Committee of zat u in de organisatie van de stages? 
Reconnect! IAESTE heeft een gloednieuw alumnisysteem, waarmee je oude vrienden terug kan vinden, contacten over de hele wereld 
kan aanspreken, en op de hoogte kan blijven van wat nieuw is in IAESTE. Registreer vandaag nog via http://alumni.iaeste.org. 
Meer info? belgium@iaeste.org

IN
G

ENIE
URS W E TENSCHAPPEN

  

A R C H IT E C T U U R

AIG-nieuws verschijnt 4 x per jaar 
Oplage: 3.050 ex. 

Redactie en v.u. ir. A. Corvelyn

AIG-Secretariaat, 
Jozef Plateaustraat 22 

9000 Gent
� 09 264 37 18 
 aig@ugent.be 
 www.mijn-aig.be

Openingsuren: 
alle dagen van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur  
Woensdag- en vrijdagnamiddag gesloten.
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UNIVERSITEIT
GENT

Postacademische opleidingen

Behaal een getuigschrift van de Universiteit Gent!

Milieucoördinator type A, type B of overgangsopleiding B naar A
Met deze opleiding krijgen toekomstige milieucoördinatoren de gelegenheid het door VLAREL 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. Contactdagen en examens worden met halfjaarlijkse periodiciteit ingericht.  

Energy efficiency in industry
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.
Deze Engelstalige opleiding wordt via blended learning aangeboden: de online videolessen worden gecombineerd 
met live contactmomenten. 
Een eerste startmoment is voorzien op 17 september 2012.  

Life sciences en biomedische technologie
Een eerste deel vormt de basismodule met als doelstelling de systematische ontrafeling van de structuur en functie 
van het menselijk lichaam en van het systeem/orgaanniveau tot op micro-niveau. Het tweede deel bestaat uit thema-
avonden die telkens een specifiek onderwerp toelichten: ‘Impact van het milieu op ons immuunsysteem: iedereen 
allergisch?’; ‘Technologische (r)evoluties in de neurologie’; ‘Microbiologie: alomtegenwoordig in industriële 
toepassingen’; ‘Cardiovasculaire biomedische technologie: naar een gepersonaliseerde diagnostiek en behandeling’ 
en ‘Ethische overwegingen bij inschakelen van biomedische technologie’. 
Deze opleiding start op 19 september 2012. 

Statistiek in het bedrijfsleven
Via deze cursus zullen managers ondervinden hoe statistiek nuttig kan gebruikt worden binnen hun bedrijf, zonder te 
vervallen in formules en complexe resultaten. 
Deze opleiding start op 15 oktober 2012. 

Brandbeveiliging van gebouwen: 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.
Deze opleiding start op 18 oktober 2012. 

Basisstatistiek voor onderzoekers
Naast basisbegrippen en de klassieke statistische technieken, komt ook regressieanalyse aan bod. Nieuw bij deze 
opleiding is de module rond ‘Design of experiments’ waarin men naast het opstellen van een geschikt design, ook het 
belang ervan voor de statistische analyse van de resultaten leert kennen.
Deze opleiding start op 24 oktober 2012. 

Expertisetechnieken
In dit programma worden alle stappen van het deskundigenonderzoek op een praktische en gefundeerde manier 
behandeld. De mogelijkheid bestaat om deze opleiding via streaming video te volgen.
Deze opleiding start op 13 november 2012.

Tenzij anders vermeld, worden de lessen gegeven in de leszalen van het IVPV, Technologiepark, Zwijnaarde.
Alle programma’s laten toe een getuigschrift van de Universiteit Gent te verwerven.

Instituut voor Permanente Vorming, Technologiepark 913, 9052 Zwijnaarde
Tel +32 (0)9 264 55 82 – ivpv@ugent.be – www.ivpv.ugent.be

IVPV – Instituut Voor Permanente Vorming
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AGENDA 2012
 

 Activiteit Afdeling Soort Plaats Datum Uur

JULI

 Ontdekkingstocht met de  KVIV Oost-Vlaanderen sociaal Vlaamse  zondag 01/07 11.00 u 
 gemotoriseerde tweewieler AIG Activiteiten  Ardennen

 Firnale Bowling AIG-VTK AIG Jong en VTK sociaal Gent dinsdag 03/07 20.00 u

 Wandeling tijdens de Gentse KVIV Oost-Vlaanderen cultureel Gent vrijdag 20/07 14.30 u 
 Feesten AIG Aktiviteiten

 Kommil Foo AIG Activiteiten cultureel Gent vrijdag 20/07 19.45 u 
  KVIV Oost-Vlaanderen

SEPTEMBER

 Goed ventileren, KVIV Oost-Vlaanderen bezoek Waregem woensdag 12/09 19.00 u 
 niet vanzelfsprekend AIG Activiteiten

 Mountainbiketocht AIG Activiteiten sportief Vlaamse  zaterdag 22/09  
  KVIV Oost-Vlaanderen  Ardennen

 Bezoek CNH AIG Activiteiten bedrijfsbezoek Zedelgem woensdag 26/09 13.30 u 
  KVIV Oost-Vlaanderen

OKTOBER

 Darmmicrobiota KVIV Oost-Vlaanderen voordracht Gent dinsdag 02/10 20.00 u 
  i.s.m. Het Verbond

 Drukkerij Verstraete KVIV Oost-Vlaanderen bedrijfsbezoek Maldegem dinsdag 09/10 19.30 u 
  AIG Activiteiten

 Papierfabriek Stora Enso KVIV Oost-Vlaanderen bedrijfsbezoek Gent zaterdag 27/10 9.00 u

NOVEMBER

 Internet of Things KVIV Oost-Vlaanderen voordracht Gent dinsdag 13/11 
  AIG Activiteiten 

 Update@Campus AIG cursus Gent woensdag 21/11 19.30 u

 Sinterklaasfeest KVIV Oost-Vlaanderen sociaal Gent zondag 25/11 13.30 u

 Debatavond: Energiebeleid Werkgroep energie voordracht Gent dinsdag 27/11 

DECEMBER

 Tuupe tegoare AIG Activiteiten sociaal Gent vrijdag 07/12 19.45 u 
  KVIV Oost-Vlaanderen

 
 

 


