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AIG WERFT AAN!
Voor de versterking van het secretariaat zoekt
het AIG een secretaris(esse) voor een 1/3 of
halftijdse job.
Momenteel heeft het AIG één deeltijdse medewerker, maar omwille van de vele taken en
opdrachten van de Alumnivereniging is een bijkomende kracht wenselijk.
Eventuele gegadigden kunnen hun cv bezorgen
aan AIG@UGent.be

EDITORIAAL

NIEUWJAARSWENSEN
GEWELDLOOS
IN EEN GEEL HESJE
Bij elke jaarwisseling komen steevast de jaaroverzichten en de goede voornemens voor het
volgende jaar aan bod. Bij onze alumnivereniging is het niet anders.
We kunnen terugblikken op een mooi en goed gevuld jaar.
TechBoost!, Engineer of the Year, Update@Campus, de
jaarlijkse rëunie, samen met de vele andere kleinere maar
even waardevolle activiteiten waren erg geslaagd, en
iedereen die aanwezig was is telkens met een goed gevoel
huiswaarts gekeerd.
Ook voor 2019 zijn al vele mooie activiteiten gepland door
AIG en onze jongeren Engage, verder in dit nummer meer
hierover.
Alvast hoop ik jullie te mogen verwelkomen op de jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie van ie-net en AIG op 20 januari in het
Universiteitsforum (Ufo) Gent. Dit jaar staat een optreden
van Prima La Musica gepland, 19 musici en de jonge soliste
Svenja van Driessche (viool) onder de deskundige leiding
van dirigent Dirk Vermeulen. Wie hun optredens al meemaakte, weet dat dit gewoon top is. Aansluitend volgt een
uitgebreide receptie.
Onze jaarlijkse algemene vergadering gaat door op dinsdag
19 februari in het Vandenhove-paviljoen, Centrum voor
Architectuur en Kunst waar Prof. Bart Verschaffel ons zal
meenemen in het boeiende verhaal van architect Charles
Vandenhove en het mooie gebouw in de schaduw van de
vernieuwde boekentoren. Iedereen is van harte welkom en
ik doe ook graag een oproep aan elkeen die bereid is mee
te bouwen aan onze alumnivereniging. Elke vereniging is
maar zo sterk als de som van alle medewerkers. Welkom
aan iedereen. Heb geen drempelvrees!
In maart volgt dan TechBoost! 2019 en in april zal de tweede
Engineer of the Year gevierd worden. Tijdens TechBoost!
leer je alles over de werking van motoren, zowel verbrandingsmotoren ls elektrische motoren, en wordt uiteraard
ook de visie op het ontwerp van duurzame motoren behandeld, en welke bijdragen ingenieurs leveren voor het ontwerp van de milieuvriendelijke motoren van de toekomst.
Tot slot passen bij elke nieuwjaarsboodschap dankbetuigingen en wensen. Eerst en vooral wil ik iedereen, die onze
vereniging maakt tot wat ze is, van harte bedanken en hen
het beste wensen voor 2019. Ik denk hierbij aan jullie allen,
onze leden, de bestuursleden en ons secretariaat.

Een goede gezondheid, gedrevenheid in de job, een evenwichtig en gelukkig familieleven. Het lijken holle woorden
maar wie iets van dit alles mist, weet beter.
Daarnaast nog een persoonlijke wens. De beweging van de
gele hesjes leert ons dat velen van ons tot de ‘happy few’
behoren en dat we in onze samenleving te weinig achterom
kijken om te zien of iedereen nog kan volgen. Onze talenten
hebben ons tot ingenieur gemaakt, maar laten we deze
talenten niet alleen persoonlijk gebruiken, maar vooral ten
dienste stellen van iedereen in de maatschappij; arm of rijk,
wit of zwart, buur of vreemdeling. Als we daar allen in 2019
een klein beetje zullen in slagen, zal het een goed jaar zijn!

ir. Bruno Geltmeyer
Voorzitter
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UITNODIGING
ALGEMENE VERGADERING
De jaarlijkse Algemene Vergadering van AIG vindt plaats op dinsdag 19 februari 2019 om 19 uur in het
Vandenhove-paviljoen, Rozier 1 te 9000 Gent. Aansluitend vergast Prof. Bart Verschaffel ons met een
uiteenzetting over het gebouw en de kunstcollectie Vandenhove.
Het Vandenhove-paviljoen werd op 15 februari 2018
geopend. Dit was meteen ook de start van de activiteiten
van het Vandenhove Centrum voor architectuur en
kunst. Het gebouw is ontworpen door Charles Vandenhove en staat naast de Boekentoren.
Het interfacultair centrum Vandenhove zal de kunstcollectie die architect Vandenhove in 2012 aan de UGent
schonk, inzetten voor het ontwikkelen van onderwijs,
onderzoek en tentoonstellingen op het gebied van architectuur en kunst.

De raad van bestuur nodigt alle leden uit
op de algemene vergadering.

Programma
19:00 u: Aanvang AV 2019
20:00 u: Voordracht
21:00 u: Receptie
Agenda
1.

Verwelkoming door de voorzitter

Prof. Bart Verschaffel zal uitweiden over het interfacultair studiecentrum waarin de vakgroep Architectuur &
Stedenbouw en de vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen samenwerken voor onderwijs en
onderzoek op het gebied van de architectuur en de
kunst.
Centraal staat de studie van kunstverzamelingen, tentoonstellingsgeschiedenis en tentoonstellingsarchitectuur.

2.

Verslag van de raad van bestuur

3.
		

Verslag omtrent de rekeningen over 2018
en de begroting van 2019

4.

Verslag van de commissarissen

5.

Goedkeuring rekeningen en begroting

6.
		
7.

Kwijting aan de leden van de raad van
bestuur en de commissarissen
Aanstelling commissarissen voor 2019

De collectie Vandenhove en het universitair patrimonium vormen het basismateriaal voor het voorbereiden
en realiseren van studietentoonstelllingen.

8.

Aankondiging van de prijzen

9.

Verkiezing van de bestuurders
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10. Varia

NIEUWS UIT DE FACULTEIT

NIEUWE LICHTING
INGENIEURS
In 2018 zijn er 749 ingenieurs afgestudeerd af waarvan 53 met de grootste onderscheiding.
Op de proclamatie van 7 juli ontvingen 503 en op 15 september 246 afgestudeerden hun
masterdiploma.

Campus Plateau		
453
Master of Science
in de ingenieurswetenschappen:
Architectuur				68
Master of Science:
Biomedical Engineering			25
Chemical Engineering			23
Civil Engineering			63
Computer Science Engineering		
74
Electrical Engineering			21
Electromechanical Engineering		
74
Engineering Physics			13
Fire Safety Engineering			
5
Industrial Engineering
and Operations Research		
24
Sustainable Materials Engineering
20
Textile Engineering 			
1
Stedenbouw en de ruimtelijke planning
5
International Master of Science in
Biomedical Engineering			
Fire Safety Engineering			

2
15

European Master of Science
in Photonics				11
in Nuclear Fusion and
Engineering Physics			
9
Campus Schoonmeersen
234
Master of Science
in de industriële wetenschappen:
Bouwkunde				61
Chemie				32
Elektromechanica			52
Elektronica-ICT			18
Elektrotechniek			29
Informatica				33
Landmeten				 9
Campus Kortrijk		
63
Master of Science
in de industriële wetenschappen:
Elektromechanica			17
Elektronica-ICT			19
Elektrotechniek			12
Industrieel ontwerpen			15
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ONDERZOEK IN DE KIJKER

CENTRUM
VOOR DUURZAME
CHEMIE
UGent kent al een lange chemische traditie met activiteiten die verspreid zijn over verschillende
faculteiten. De aanwezig chemische expertise wordt aangewend om concrete uitdagingen aan te
pakken waarmee onze samenleving te maken krijgt.

Prof. Kevin Van Geem
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CSC-geschiedenis
Het Centrum voor Duurzame Chemie (CSC) is ontstaan eind
2016 als koepelorganisatie rond duurzame chemie uit de in
2015 opgerichte UGent task force en wordt ondersteund
door de faculteiten Wetenschappen, Bio-ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen & Architectuur.
Samenwerkingsverbanden die bij het centrum betrokken zijn
omvatten onder andere CAPTURE, de Ghent Bio Base Pilot
Plant, het Green-Chem netwerk, het Laboratorium voor Chemische Technologie (LCT), etc. (www.csc.ugent.be). Met de
ontwikkeling van dit centrum wil UGent inspelen op de
implementatie van SusChem als technologieplatform op
Europees niveau en het innovatie cluster beleid op Vlaams
niveau en de hieruit ontstane speerpuntcluster Catalisti rond
chemie en kunststoffen (www.catalisti.be). CSC heeft een
sterke focus op onderzoek infrastructuur en dienstverlening
met een industriële relevantie. De hoofdthema’s binnen het
centrum omsluiten ‘Reactie & Proces’ en ‘Geavanceerde
materialen’ waarbij het onderzoek uitgevoerd wordt door 37
professoren, 300 onderzoekers (zowel doctoraatstudenten
als postdoctorale onderzoekers) met verdere ondersteuning
van 45 technische personeelsleden.
De aanwezige chemische expertise wordt aangewend om
concrete uitdagingen aan te pakken waarmee onze samenleving vandaag te maken krijgt. Deze uitdagingen worden
verwerkt in 2 innovatieprogramma’s, namelijk ‘Hergebruik
van grondstoffen’ met focus op hergebruik van (afval) water,
omzetting van CO2 naar bruikbare producten en omzetting
van kunststofafval naar chemicaliën enerzijds, en ‘Chemicaliën uit hernieuwbare grondstoffen’ met focus op zowel fijnchemicaliën als polymeren anderzijds. CSC wordt aangestuurd door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers
van de betrokken faculteiten en wordt ondersteund door twee
business development consortia - CleanChem en ChemTech
- die beiden aangestuurd worden door een ervaren business

developer om de kwaliteit van het onderzoek rond duurzame
chemie aan UGent en de valorisatie ervan te garanderen.
Eén van de middelen daartoe is het bevorderen van de
gemeenschappelijke projecten en het delen van infrastruc-

tuur. Dit kan ondermeer door de realisatie van een nieuw
gebouw waarin idealiter de 300 CSC onderzoekers kunnen
samengebracht worden.
Het lanceringsevent van CSC vond plaats op 25 oktober
2017 in het iGent gebouw (Technologiepark Zwijnaarde).
Voorafgaande aan het avondprogramma konden de deelnemers een rondleiding bijwonen bij de pilootinstallatie voor
stoomkraken van het Laboratorium voor Chemische Technologie (LCT). Het lanceringsevent werd gesponsord door
INEOS en gastlezingen werden verzorgd door Wouter De
Geest (BASF – essencia), Jan Van Havenbergh (Catalisti),
Greet Van Eetvelde (INEOS), Rik Van de Walle (Rector
UGent) en Kevin Van Geem (Directeur CSC).
De kernboodschap uit het panelgesprek met de gastsprekers
was het belang van het inzetten op de quadrupel helix structuur met focus op samenwerking tussen universiteiten,
industrie, overheid en de samenleving. Om het met de woorden van Wouter De Geest te zeggen: “Stilstaan is achteruitgaan”. Gent kan hierbij fungeren als een belangrijk centrum
voor duurzame chemie in Vlaanderen met de aanwezigheid
van unieke expertise, wereldtop in chemie en chemische
technologie en een sterke drive voor industrieel relevant
onderzoek.
CSC en 21 ZAP
Naar aanleiding van de in 2017 gelanceerde oproep om
voorstellen in te dienen voor in totaal 21 extra universiteit
brede interfacultaire hoogleraar posities heeft CSC de krachten gebundeld met het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO). Het CDO, opgericht in 1995, maakt deel uit van
de faculteit Politieke & Sociale Wetenschappen en focust op
multi- en transdisciplinair onderzoek rond de sociale en politieke dimensies van milieu en duurzaamheidsvraagstukken.
Transition governance van socio-technische systemen speelt

hier een belangrijke rol. Het CDO is een multidisciplinaire
onderzoeksgroep die bestaat uit zowel sociale wetenschappers als ingenieurs en heeft hierdoor een interfacultair
karakter. Het gezamenlijke voorstel van CSC en CDO rond
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Urban Waste and Circular Economy werd uiteindelijk als één
van de finale 10 voorstellen geselecteerd met ondersteuning
door de faculteiten Architectuur & Ingenieurswetenschappen,
Wetenschappen, Economie & Bedrijfskunde, Bio-ingenieurswetenschappen en Politieke & Sociale Wetenschappen.
De selectieprocedure voor in totaal 3 profielen is momenteel
lopende. Een eerste ZAP-lid zal focussen op transitiesturing
en socio-technische systeeminnovatie inzake circulaire economie, aansluitend bij het socio-technische onderzoek uitgevoerd aan het CDO. De twee andere professoren zullen zich
focussen op de technologische vraagstukken rond het
gebruik van licht, zogenaamd fotochemische procesintensivering, en valorisatie van stedelijke afvalstromen. De onderlinge samenwerking tussen de 3 nieuwe ZAP-leden is hierbij
van groot belang. Zij zullen meewerken aan de transitie van
een lineaire naar een circulaire economie door het ontwikkelen van nieuwe strategieën en technologieën voor de valorisatie van stedelijke afvalstromen waarbij een socio-technisch perspectief al in de ontwerpfase wordt gehanteerd.
Daarnaast zullen zij een belangrijke rol vervullen bij het verankeren van duurzame ontwikkeling en een interdisciplinaire
benadering van circulaire economie in het onderwijs aan de
betrokken faculteiten. Mede door dit initiatief moet UGent
een leidinggevende positie op dit gebied verwerven.
CSC en CAPTURE
CSC is een overkoepelende organisatie die een verbindende
rol vervult tussen de verschillende initiatieven in de regio
Gent die zich focussen op duurzame chemie zoals o.a. CAPTURE. Binnen het CAPTURE platform wordt ingezet op
geavanceerde procestechnologie voor stedelijk grondstofhergebruik met als 3 thema’s ‘CO2 to product’, ‘water fit-foruse’ en ‘plastics to resource’.

Het CAPTURE initiatief ging van start in 2015 en is gegroeid
uit de interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende
jonge en dynamische professoren verbonden aan 3 verschillende faculteiten binnen UGent.
De geïntegreerde aanpak van CAPTURE is gebaseerd op
3 pijlers:
1.

Het clusteren van expertise, infrastructuur en belanghebbenden in thematische pijplijnen waarbinnen
oplossingen worden gezocht voor de feitelijke toepassing van de omzetting van afval tot producten;

2.

Het versnellen van de introductie van nieuwe kennis
en technologieën bij de industrie en samenleving; en

3.

De opleiding van multidisciplinaire professionals via
een trainingsprogramma.

Om een versnelde introductie van nieuwe technologieën
mogelijk te maken is er ingezet op de realisatie van een
ontmoetings- en incubatiecentrum voor een honderdtal
onderzoekers op de nieuwe ‘Eiland’-site van het Technologiepark in Zwijnaarde. Dit gebouw is uiteraard onvoldoende
om alle CSC onderzoekers samen te brengen.
De realisatie verloopt in samenwerking met het Innovatie en
Incubatiecentrum (IIC) UGent en wordt gefinancierd door het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de
Vlaamse regering, de Provincie Oost-Vlaanderen, UGent en
IIC UGent. De eerste drie verdiepingen zullen fungeren als
onderzoekscentrum (Technology Accelerator) van UGent
voor het versnellen en valoriseren van onderzoek rond
grondstof hergebruik. De bovenste twee verdiepingen zullen
uitgebaat worden door IIC UGent als incubator (Business
Accelerator) waar spin-off bedrijven een plaats kunnen krijgen. De nabijheid van de Technology en Business Accelerator in één gebouw is erop gericht de valorisatie van onderzoeksresultaten effectief te realiseren en te faciliteren.
CSC en Catalisti
Eind 2016 is de toenmalige competentiepool FISCH (Flanders
Innovation Hub for Sustainable Chemistry) overgegaan in de
nieuwe speerpuntcluster rond chemie en kunststoffen met als
nieuwe naam Catalisti. Deze speerpuntcluster vervult een
faciliterende rol in de tripel helix structuur tussen industrie,
kennisinstellingen en de overheid in Vlaanderen.
Catalisti ontvangt jaarlijks een geoormerkt budget vanuit
VLAIO om samenwerkingsprojecten op te zetten tussen
bedrijven onderling en ook in samenwerking met kennisinstellingen om zo de chemische innovatie in Vlaanderen te
stimuleren.
De projecten geïnitieerd via Catalisti passen binnen hun vier
kernprogramma’s, i.e. ‘Hernieuwbare Chemicaliën’, ‘Valorisatie van Nevenstromen’, ‘Geavanceerde Duurzame Producten’ en ‘Procesintensifiëring’. Vanuit CSC is er nauw contact
met Catalisti om de onderlinge samenwerking tussen Catalisti
en UGent zo vlot mogelijk te laten verlopen.

25 oktober 2017: Prof. Rik Van de Walle op het lanceringsevent
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Prof. Kevin Van Geem
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STUDIEDAG VOOR LEERKRACHTEN
STUDEREN VOOR INGENIEUR AAN DE UGENT
(25-10-2018) Op 25 oktober 2018 organiseerden de
faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur en
Bio-Ingenieurswetenschappen een studiedag voor leerkrachten over haar vernieuwde ingenieursopleidingen.

Met deze studiedag wil de UGent leerkrachten – en hun
leerlingen – correct informeren over studeren voor ingenieur aan de UGent. Een 30-tal middelbare scholen waren
vertegenwoordigd op deze succesvolle dag.

Onderwijsdirecteurs, professoren, onderwijsbegeleiders
en beleidsmedewerkers, lichtten er de inhoud van de ingenieursopleidingen toe en beantwoordden er vragen over
onder andere vereiste voorkennis en evaluatievormen.
Dat is nodig, want de UGent biedt een breed spectrum van
ingenieursopleidingen aan:
•
•
•

Industriële wetenschappen, Bio-industriële wetenschappen en Biowetenschappen (industrieel ingenieur)
Ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur en
burgerlijk ingenieur-architect)
Bio-ingenieurswetenschappen (bio-ingenieur)

VLAAMSE PHD CUP 2018
LODE DAELEMANS IS TWEEDE LAUREAAT
(13-11-2018) Dinsdagavond 13 november namen de
acht finalisten van de Vlaamse PhD Cup het tegen
elkaar op in AMUZ, Antwerpen.
Angelique Van Ombergen (Medische wetenschappen
UAntwerpen) mocht de hoofdprijs mee naar huis nemen.
Zij ging op onderzoek naar hoe het brein van astronauten
zich aanpast aan een ruimtereis. Tweede laureaat werd
Lode Daelemans (Ingenieurswetenschappen UGent), derde
laureaat was Jolien Faes. De publieksprijs ging naar Katrien
Benhalima.
Lode Daelemans
Studeerde in 2013 af als burgerlijk ingenieur in de Materiaalkunde. Tijdens zijn doctoraat ontwikkelde hij schaderesistente composietmaterialen door gebruik te maken van
nanotextiel. Als postdoctoraal onderzoeker aan de UGent
binnen de vakgroep Materialen, Textiel en Chemische
Proceskunde werkt hij momenteel verder op dit topic. Zijn
onderzoek spitst zich toe op het gedrag van textiel in textielverstevigde kunststoffen die o.a. worden gebruikt in vliegtuigen en windturbines.

“Vederlichte
maar
onverwoestbare
auto’s
dankzij
nieuw
textielmateriaal?”

Interlaminaire vertaaiing van composietlaminaten
door middel van nanovezelmembranen
Docotoraat in het kort: “Ik bestudeerde hoe we composietmaterialen kunnen verstevigen om zo hun levensduur te
verhogen. Compostiematerialen zijn opgebouwd uit verschillende lagen plastic. Deze lagen zijn erg sterk, doordat er glas- of koolstofvezels aan werden toegevoegd.
De gelaagde structuur is echter ook bros en vatbaar voor
scheurtjes, waardoor de lagen van elkaar loskomen en er
vaak controles en reparaties moeten worden uitgevoerd.
Om dit te vermijden voegden we tussen deze lagen minuscule textielvezels toe. Deze nanovezels fungeren als een
soort velcro en houden de lagen in het materiaal stevigbij
elkaar. Hierdoor wordt de sterkte en de levensduur van de
composietmaterialen fors verhoogd zonder gewichtstoename.”
Waarom is jouw doctoraat belangrijk?: “Lichtgewicht composietmaterialen vind je nu al terug in o.a. windturbines
en vliegtuigen. Door ze verder te verbeteren zouden we
ze nog veel breder kunnen inzetten. Zo kunnen we ervoor
zorgen dat meer en meer toepassingen (waaronder auto’s,
fietsen e.a. voertuigen lichter, sterker en duurzamer
worden.“
Waarom wil je jouw onderzoek voorstellen?: “Omdat ik
het belangrijk vind om niet alleen aan vakgenoten, maar
ook aan mensen die niet vertrouwd zijn met de materie,
te kunnen uitleggen waar mijn onderzoek precies over
gaat. Mensen denken bij textielmaterialen nog te weinig
aan de hoogtechnologische toepassingen waarin ze vandaag worden gebruikt. Daarnaast hoop ik natuurlijk zoveel
mogelijk mensen warm te maken voor wetenschappelijk
onderzoek en het belang ervan aan te tonen.“
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ELEKTRONICA IN CONTACTLENS
SPOORT ZIEKTES OP EN DIENT MEDICATIE TOE
(19-11-2018) Dankzij ingebouwde elektronica kunnen
contactlenzen een onmisbaar hulpmiddel worden voor
oogartsen om hun patiënten te monitoren en om medicatie toe te dienen. Patiënten die de lenzen dragen,
merken er niets van.
imec/UGent kondigt samen met lenzenfabrikant SEED een
belangrijke doorbraak aan: er werd elektronica ingebouwd
in een zachte zuurstof-doorlatende contactlens. Dit soort
lenzen wordt vandaag door miljoenen mensen gedragen
om beter te kunnen zien, maar dankzij ingebouwde elektronica wordt het zoveel meer. Oogartsen kunnen er hun
patiënten mee monitoren en medicatie toedienen. Patiënten moeten er enkel aan denken om hun lenzen tijdig op te
laden, net zoals hun gsm.
Na de smartphone en de smartwatch: de slimme
contactlens
Zo’n 130 miljoen mensen dragen vandaag contactlenzen. Zachte hydrogel-lenzen zijn daarbij het meest populair omwille van het draagcomfort. Nu elektronica steeds
kleiner wordt, kan het in allerlei objecten geïntegreerd
worden. Denk bv. aan de sporthorloges die er uitzien als
modieuze armbanden en die we ongemerkt overal met ons
mee dragen terwijl ze metingen doen. Maar het kan nog
kleiner. Elektronica kan ook worden ingebouwd in contactlenzen. Die elektronica bestaat dan uit sensoren om de
samenstelling van het oogvocht te monitoren of uit minicontainers met medicatie die op vastgestelde tijdstippen
hun inhoud vrijgeven.

een sensor, maar ook om een antenne, een manier om
het systeem van energie te voorzien en om te communiceren met de buitenwereld. Ten tweede moet je dit volledig
elektronisch systeem in een materiaal maken dat zacht en
plooibaar is, net zoals de zachte contactlenzen.
CMST, een imec onderzoeksgroep aan de Universiteit Gent, slaagde erin om zo’n elektronisch systeem
te maken. Het bevat een blauw LED-licht – dit om het
concept te demonstreren –, een ultradunne microchip,
een RF-antenne en uitrekbare interconnecties die het
geheel verbinden met elkaar. De RF-antenne kan gebruikt
worden om het systeem op te laden, en – in toekomstige
prototypes met sensoren – om sensoren te kalibreren en
om data van de sensoren uit te lezen. Door polyurethaan te
gebruiken, is het systeem plooibaar en kan een kromming
van 9nm behaald worden, zoals typisch voor het oog en
lenzen. Lenzenfabrikant SEED zorgde voor de naadloze
integratie van dit elektronisch systeem in hun lenzen.
“Plooibare en uitrekbare elektronica is uiterst nuttig voor
verschillende medische toepassingen”, legt Herbert De
Smet van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur uit. “Zo kan het geïntegreerd worden in kleding en
zelfs – als de elektronica heel klein kan gemaakt worden
– in kleine objecten zoals contactlenzen. Het is een hele
uitdaging om echt autonome slimme lenzen te maken, die
bovendien aangenaam zijn om te dragen, en stabiel blijven gedurende de gewenste periode van enkele dagen
of weken. Dit is een eerste belangrijke stap naar de echte
slimme lenzen die oogartsen in de toekomst zullen gebruiken om hun patiënten nog beter te kunnen behandelen.“

Het is niet vanzelfsprekend om dit soort slimme contactlenzen te maken. Allereerst moet het elektronische systeem
heel klein gemaakt worden. En dan gaat het niet enkel om
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Meer informatie kan verkregen bij Prof. Herbert De Smet
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
09 264 53 63 - hertbert.desmet@ugent.be

ACTIVITEITENKALENDER 2019
Januari
20/01		ie-net Nieuwjaarsnetwerkevent			Gent
24/01		
Bezoek aan Piano’s Maene			
Ruiselede
-		
Engage - Winterpfret				
Gent

Februari
06/02		
Leer netwerken met Geert Conrad		
Gent
08/02		
Engage - Comedy night met Henk Ryckaert
Gent
19/02		Algemene vergadering				Gent
-		
Engage - Workshop 2 ‘Lassen’			
Gent
-		
Kinderuniversiteit voor 9-12 jarigen		
Gent

Maart
12/03		
Engage - Lezing i.s.m. ie-net
		
‘Het vergaren van soft skills’			
Gent
28/03		TechBoost!					Gent

April
-		

Engineer of the Year 2019 event		

Gent

Mei
07/05		
Bezoek paviljoen Solar Decathlon		
Gent
20/05		
Bezoek Ardo (vriesverse groenten,
		kruiden en fruit)				Ardooie

Juni
-		
29/06		

Plateau- en Baekelandprijs			
Kanotocht o.a. over de Reep			

Gent
Gent

Bezoek aan het vernieuwde AfricaMuseum
Ludieke intro Gentse Feesten			

Tervuren
Gent

Juli
06/07		
19/07		

September
-		
-		
		

Bezoek Unilin					Wielsbeke
Voordracht: ‘Drijvende windmolenparken in
de Atlantische Oceaan’				
-

Oktober
3/10		Bezoek Mestdagh				Merelbeke
-		
Captains of Industry				
-		Update@Campus				Gent

November
22/11		

Reünie van de afgestudeerde ingenieurs

Oudenaarde

December
06/12		Tuupe tegoare					Gent
-		
Uitreiking Gouden Medaille Magnel		
Gent
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ACTIVITEITEN JANUARI - FEBRUARI - MAART

ie-net Nieuwjaarsnetwerkevent van de Oost-Vlaamse ingenieur
20/01

Zondag 20 januari organiseert ie-net het nieuwjaarsnetwerkevent van de Oost-Vlaamse ingenieur in het Universiteitsforum (Ufo) in Gent.
Wij laten ons muzikaal verrassen door Prima La Musica:
19 musici en een soliste, de jonge Svenja Van Driessche
(viool), brengen licht klassieke muziek met werken van
Wolfgang Amadeus Mozart o.l.v Dirk Vermeulen.
Gevolgd door een uitgebreide netwerkreceptie.
AIG verleent haar medewerking en daardoor zijn al onze
leden van harte welkom om gratis deel te nemen

Bezoek aan Piano’s Maene
24/01

Donderdag 24 januari gaan we op bezoek naar de firma
Maene in Ruiselede.
Wat aanvankelijk als een pianowinkel begon, groeide uit
tot een piano-atelier dat met een 50-tal medewerkers één
van de grootste is in Europa. Chris Maene, de zoon van
Albert, toont naast interesse in nieuwe piano’s ook een
buitengewone aandacht voor historische instrumenten.
Tijdens het bezoek zullen enkele muzikale en technische
aspecten van deze instrumenten uit de doeken worden
gedaan en met een klein concert ook geïllustreerd worden.

Leer netwerken met Geert Conrad
06/02

Woensdag 6 februari zal Geert Conrad in 1,5 u ons leren
netwerken op een praktische manier. De focus ligt zowel
op face-to-face interacties via sociale media.
Alles wat aan bod komt heeft de spreker uit eigen ervaringen gehaald en is dus niet zomaar iets wat uit een
handboek komt.
Geert Conrad is één van de weinige sprekers op vlak
van zakelijk netwerken en sociale media die ook zelf
wereldwijd gekend is als top-netwerker. Sinds het verschijnen van zijn boek is hij een veelgevraagd spreker.

TechBoost!
28/03

Tijdens TechBoost! leer je alles over de werking van motoren, zowel verbrandingsmotoren en elektrische motoren,
en wordt uiteraard ook de visie op het ontwerp van duurzame motoren behandeld, en welke bijdragen ingenieurs
leveren voor het ontwerp van de milieuvriendelijke motoren van de toekomst.

Info en inschrijven voor alle activiteiten via http://aig.ugent.be

AIG ENGAGE

Beste ingenieur,
Het einde van 2018 nadert, alsook het einde van een Engage jaar vol activiteiten. Voor zij die enkele activiteiten toevallig gemist zouden hebben, zetten we het hier enkele ervan nog even op een rijtje:
•

7 oktober: Engage kickoff@Delta: een receptie als officiële start voor Engage dewelke is blijven duren tot in de
vroege uurtjes

•

23 oktober: Tonen wat we in onze mars hebben op de VTK Quiz

•

9 november: Na te hebben bijgepraat met medestudenten op de alumnireceptie, debeentjes loszwieren op het
Galabal der ingenieurs

•

15 november: Tripje naar het Koning Boudewijnstadion om onze nationale trots de Rode Duivels te zien spelen
(en winnen ) tegen IJsland in de Nations League

•

12 december: Workshop 1 – “Sanitair”- Wie zegt er dat burgie’s pure theoretici zijn?

•

15 december: Dolle schaatspret op de Gentse Winterfeesten met een Glühwein en/of jenevertje achteraf.

Voor zij die al dit leuks hebben moeten missen, niet getreurd want Engage heeft nog enkele topactiviteiten klaarstaan
in het nieuwe jaar! Hieronder alvast een tipje van de sluier opgelicht:
•

januari: Winterpfret – Voor een avondje vol plezier, eten en vuurkorven, moet je op de winterpfret zijn

•

8 februari: Comedy Night Henk Rijckaert – Maker. Een avondje kapot lachen over het kapot gaan (én
repareren) van dingen

•

februari: Workshop 2 – “Lassen“

•

12 maart: Lezing i.s.m. ie-net over “Het vergaren van soft skills“.

Wil je dit alles niet missen, hou dan zeker onze nieuwsbrief en ons Facebook in de gaten!
Boodschap van algemeen nut: vergeet niet om je lidmaatschap te vernieuwen voor 2019. Dit kan via onze website
https://aig.ugent.be/lidmaatschap/inschrijven of op één van onze eerstvolgende activiteiten. Voor de pas afgestudeerde
ingenieurs geldt een uitzondering, hun lidgeld is nog geldig t.e.m. 31 december 2019.
Tot binnenkort!
Max Cozijns
Voorzitter Engage

9 november: VTK Galabal

15 november: Rode Duivels - IJsland Nations League
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STUDENTENVERENIGINGEN

AGENDA
VTK
cunina Education for Children

VTK start samen met VLK (de studentenvereniging voor
bio-ingenieurs) een nieuw conept op.
We gaan een groot charity event organiseren voor alle studenten in Gent. Wij dragen onderwijs nauw in het hart en
willen met dit nieuw event laten zien dat ook studenten hun
steentje hieraan kunnen bijdragen. Na heel wat speurwerk
kwamen we terecht bij Cunina en het fantastische werk dat
zij leveren.
We hebben gekozen om in Nepal 20 studenten te ondersteunen bij het starten van hun horeca opleiding. Zo zullen zij er
in de toekomst voor zorgen dat hun regio niet afhankelijk
blijft van de steun van westerse landen.
Op woensdag 27 maart 2019 gaat het charity event door in
’t Kuipke waarbij VTK en VLK alle kosten dragen.
Zo kan de omzet van de avond volledig naar het goed doel
gaan.
Op het programma staan o.a. Nathalie Meskens en Curtis
Alto!
Meer informatie verschijnt binnenkort op onze website.

26/02/2019

VTK Jobfair

Naar jaarlijkse traditie organiseert VTK Career & Development in het voorjaar een Jobfair, specifiek gericht op
ingenieurs. Met meer dan 120 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 of gewoon graag alle
mogelijkheden openhoudt, noteer alvast 26/2 in uw agenda.
Op de Jobfair komen vele honderden laatstejaarsstudenten
voor de eerste maal in contact met hun toekomstig werkgever of zetten ze de zoektocht naar hun eerste job verder.
Typisch beperkt het publiek zich niet alleen tot enkel burgerlijk ingenieurs uit het laatste jaar! Zo ontvingen we vorig
jaar ook bio-ingenieurs, handelsingenieurs en industrieel
ingenieurs. Studenten die graag een zomerstage zouden
lopen, vinden steeds vaker de weg naar de VTK Jobfair.
Daarnaast zijn young graduates die de universiteit vroeger
al verlaten hebben ook zeker en vast welkom.
Bij VTK kijken we terug op een rijke geschiedenis waarin
we steeds de ingenieursstudent voorop stelden. Met de
Jobfair hopen we elke ingenieursstudent alvast zo optimaal
mogelijk te begeleiden in de laatste stap van het ingenieursstudent-zijn: het vinden van die perfecte eerste job!
Iedereen is welkom op dinsdag 26 februari 2019 van 14u tot
19u in het ICC voor de VTK Jobfair!
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Leiderschap voor ambitieuze ingenieurs
Wil jij jouw management-skills upgraden?
Wil jij je leiderschapsprofiel kennen en bijsturen om een effectieve leider te worden?
Wil jij een compleet overzicht van wat management en leiderschap is?
Als je ja zegt op bovenstaande vragen, dan is deze unieke opleiding een must. Je krijgt een
holistisch overzicht van wat een modern manager én leider weet en doet.
31 januari 2019 - 21 juni 2019
www.ugain.ugent.be/leiderschap

big data
Deze opleiding is breed opgevat en behandelt de belangrijkste aspecten van datavergaring,
-beheer, -analyse en -presentatie. Zo krijg je een totaalinzicht dat je beter in staat zal stellen om
jouw Big Data efficiënt aan te wenden ten voordele van jouw onderneming.
De aangeleerde technische inzichten worden aangevuld met een overzicht van de belangrijkste
juridische en ethische aspecten, wat noodzakelijk is om Big Data op een maatschappelijk
verantwoorde manier te gebruiken.
14 maart 2019 - 27 juni 2019
www.ugain.ugent.be/bigdata
Starten ook in 2019
- Integrale productontwikkeling
- Big Data Hands-on
- Informatiebeheer voor Bouwprojecten (BIM)
- Constructief ontwerpen voor robuustheid
- Aanvullende vorming voor Bodemsaneringsdeskundigen - Module 2
- Schadediagnose en herstelling van beton
- Energie-efficiëntie in de industrie
- Additive Manufacturing

postacademische opleidingen
voor professionals

www.ugain.ugent.be

UGent Academie voor Ingenieurs
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