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Editoriaal

Op en voor het laatst

Elke keer opnieuw blijkt het schrijven van een editoriaal een bezigheid die zich op het laatste nippertje afspeelt. Vooruitkijkend 
in de tij d een geschikt onderwerp vinden dat alle lezers kan aanspreken is telkens ook veel moeilijker dan gedacht. En alhoewel 
ons AIG-nieuws slechts vier maal per jaar verschijnt – ingenieurs plegen dan te zeggen “aan lage frequentie” – toch is de 
periode tussen twee nummers bijzonder klein. Deze keer is het niet anders met één klein punt van verschil: op het laatste 
ogenblik maar ook voor het laatst. Het volgende editoriaal zal voor onze nieuwe voorzitter zijn, die tijdens de Algemene 
Vergadering van 10 februari 2012 zal worden verkozen. Na deze Algemene Vergadering volgt traditiegetrouw een banket 
dat, in tegenstelling tot wat velen denken en de koppeling aan een algemene vergadering trouwens ook ten onrechte doet 
vermoeden, bijzonder gezellig is. Diegenen die het nooit meemaakten, kan ik alleen maar aanraden om de stap te zetten. 
Ze zullen het zich niet beklagen. En diegenen die eerder al kwamen, verwelkom ik graag terug.

Met dankbaarheid kijk ik terug op de afgelopen drie jaren van AIG. Ik heb kunnen rekenen op ruime medewerking, een groot 
enthousiasme en veel vriendschap. Het waren drie goed gevulde en plezierige jaren die in sneltreinvaart voorbij zijn gevlogen. 
De afdeling Activiteiten organiseerde samen met KVIV Oost-Vlaanderen een karrenvracht activiteiten en biedt jullie ook in 
2012 een interessant programma. De Jongerenafdeling van AIG verzorgde de contacten met VTK, de ingenieurssstudenten 
en de jong afgestudeerden. Deze afdeling is onmisbaar in onze werking en is bijzonder goed geplaatst als contactpunt voor 
potentiële nieuwe leden. De werkgroep Update@campus slaagde erin van de jaarlijkse avondles in samenwerking met IVPV 
een absolute topper te maken met lesgevers van het hoogste niveau en een zeer ruim en geboeid publiek. De werkgroep 
Energie houdt de vinger aan de pols van nieuwe ontwikkelingen in de problematiek en de oplossingen op energievlak. 
Heel uitdrukkelijk dank ik het Dagelijks Bestuur van AIG, de vaste en occasionele secretariaatsmedewerkers en alle 
AIG-medewerkers. Zij hebben me hard gesteund en aanvaard bestookt te worden met nieuwe vragen, acties en initiatieven. 
Zij vormden een fantastisch klankbord bij wie ik met mijn vragen en twijfels terecht kon voor dagdagelijkse details maar ook 
voor meer ingewikkelde kwesties zoals bijvoorbeeld het IE-net gebeuren. En tot slot dank ik de voltallige Raad van Bestuur 
voor het vertrouwen en het mee uitstippelen van een toekomstvisie voor onze vereniging. 

Op dit elan voortgaande riskeer ik in de verleiding te komen nog ontzettend veel mensen te willen bedanken, ook persoonlijk. 
Maar verleiding moet bekampt worden en bekoringen genegeerd. Men vergeve mij niettemin deze kleine zonde als ik toch in 
het bijzonder de decaan van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur en de rector van de UGent dank voor hun 
bijzondere steun aan onze Alumnivereniging.

En tot slot maar niet in het minst wens ik al onze leden en hun families een voorspoedig jaar 2012. Dat het een jaar moge 
worden met veel vreugde in vele vormen en verschijningen gaande van een goede gezondheid, voldoening op het werk en in 
de studies, juiste keuzes, ontspanning en vakantiegenoegens en nog zoveel meer. En moge het in 2012 met AIG goed gaan. 
Daar kunnen jullie allen trouwens een steentje toe bijdragen!

Patrick De Baets
Voorzitter 

Jaarlijkse algemene vergadering en banket op vrijdag 10 februari 2012.
De uitnodiging met het volledige programma vind je als bijlage in dit AIG-nieuws.
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Activiteiten

AIG Cultureel Aperitief met de tentoonstellingen “John 
Constable” en “George Minne versus Maurice Maeterlinck” 
in het MSK
AIG Oost-Vlaanderen

Voor het traditionele culturele aperitief maken we dankbaar 
gebruik van het tweeluik dat het Museum voor Schone Kunsten 
ons biedt: de olieverfschilderijen van John Constable en een 
dubbeltentoonstelling over de kortstondige samenwerking tussen 
George Minne en Maurice Maeterlinck. John Constable was 
begin 19de eeuw de vader van de moderne landschapschilderkunst. 
We bewonderen een unieke verzameling van 85 werken uit 
het Londense Victoria en Albert Museum. Onder de titel “De 
wereld van Minne en Maeterlinck” wil het MSK twee markante 
kunstenaars in het licht stellen die een grote invloed hebben 
uitgeoefend op het Europese symbolisme. 

Zondag 15 januari 2012 om 9.30 u
Museum voor Schone Kunsten, Fernand Scribedreef 1, Gent
Leden: 7 €/p.p. – Niet-leden: 14 €/p.p. op rek. van AIG OVL

Nieuwjaarsreceptie met kinderanimatie
KVIV Oost-Vlaanderen

Na het succes van vorig jaar gaat onze nieuwjaarsreceptie 
opnieuw door in de Foyer van de Faculteit Economie en 
Bedrijfskunde van de Universiteit Gent. Daar verwachten wij 
onze leden, samen met hun partner en (klein)kinderen tussen  
11 u en 13 u. De ideale gelegenheid om voormalige studiegenoten 
en huidige collega’s in een gemoedelijke sfeer te ontmoeten en 
nieuwe contacten te leggen, bij het nuttigen van een hapje en het 
genieten van een drankje.

Speciaal voor ons opent het naastgelegen kindermuseum “De 
Wereld van Kina” uitzonderlijk die zondagmorgen haar deuren 
voor drie, aan leeftijd aangepaste, zoektochten in het museum. 
Aanmelden hiervoor vanaf 11 u in het museum. Aanvang 
speurtochten 11.15 u.

Zondag 15 januari 2012 van 11 u tot 13 u
Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Tweekerkenstraat 2, Gent
De Wereld van Kina, Sint-Pietersplein 14, Gent

Halftime bowling met VTK

Ook AIG kijkt vooruit en investeert in de toekomst! Daarom 
trekken we, er net als vorige jaren, met de halftimers op uit. 
Ben je halfweg je ingenieursstudies maar met je gedachten al 
een paar jaar vooruit? Heb je wel al eens van AIG gehoord maar 
is het begrip ‘alumni’ nog abstracter dan de cursus algebra? Of 
wil je gewoon een avond met jonge afgestudeerde collega’s 
ontspannen? Teken dan present op de halftime bowling in 
samenwerking met VTK! CU There!

Donderdag 15 maart om 20 u
Overpoort Bowl, Overpoortstraat 38, Gent

Voor uitgebreide info en inschrijvingen zie www.mijn-aig.be of www.kviv.be/Oost-Vlaanderen
Bank AIG Oost-Vlaanderen: IBAN: BE79 0001 7091 7333 – BIC: BPOTBEB1

Bank KVIV Oost-Vlaanderen: IBAN: BE40 4470 0630 9163 – BIC: KREDBEBB

Jaarlijkse algemene vergadering en banket  
op vrijdag 10 februari 2012

De uitnodiging met het volledige programma vindt u als 
bijlage in de verpakking van dit AIG-nieuws.

Aanmelden aan hoofdingang Restaurant ‘t Boerenhof voor:
15.30 u: viering jubilarissen met receptie
19.30 u: aperitief en wandelbuffet
21.00 u: banket 

Om 17.45 u in Kasteel Slotendries:
• Algemene vergadering
•  Alternatief programma met een uiteenzetting over 
nucleaire veiligheid door Antoine Van Der Meeren 
van Electrabel.

Stuur de ingevulde antwoordkaart ten laatste tegen 03/02/2012 
naar het AIG-secretariaat.

Inschrijven kan eveneens via de website www.mijn-aig/be

AIG Stichting 

Uitschrijving jaarlijkse  
Jozef Plateauprijs

De Jozef Plateauprijs wordt jaarlijks uitgeschreven en 
bekroont een werk van hoog niveau handelend over een 
technisch-wetenschappelijk onderwerp en uitgevoerd door 
ingenieurs gediplomeerd aan de FEA van de UGent in 
2009, 2010 en 2011. 

Het werk moet origineel zijn en mag nog niet voorheen 
bekroond of gepubliceerd zijn. 

De prijs bedraagt 750 euro. 

De prijs zal uitgereikt worden tijdens de promotiezitting 
van de nieuw gediplomeerde ingenieurs op 7 juli 2012.

De AIG-Stichting roept op tot het indienen van kandidaturen 
vóór 1 maart 2012 op het secretariaat van de AIG-Stichting. 

Het volledige reglement kan bekomen worden op het 
secretariaat: aig@kviv.be en op www.mijn-aig.be.



AIG-nieuws nr. 91 1 oktober 2011, pagina 3AIG-nieuws nr. 92, 1 januari 2012, pagina 3

Nieuws van de AIG

Geassocieerde leden 2011

Beste lezer,

Het eerste semester van het VTK-academiejaar 
is intussen alweer gepasseerd. Als alumnus 
mist u waarschijnlijk de drukte en de stress van onze huidige 
examenperiode totaal niet. Maar er is ook voor ons hoop: we 
kunnen ons intussen verwarmen aan wat nog komen gaat. 
Tijdens het tweede semester staan, zoals altijd, nog een resem 
plezante, gevarieerde activiteiten op het programma. Het is 
voor ons dan ook altijd aangenaam als we hier enkele “oude 
rotten” aanwezig zien. We hopen u dan ook in grote getale te 
mogen verwelkomen.

VTK Jobfair (01/03)
Naar jaarlijkse traditie organiseert VTK Recruitment dit 
schooljaar opnieuw de VTK Jobfair, specifi ek gericht naar af-
studerende ingenieurs. Net zoals vorig jaar gaat dit event door 
in het ICC te Gent. Met meer dan 60 aanwezige bedrijven, die 
zich focussen op ingenieursprofi elen, 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 wil zien waar uw oude studiege-
noten uiteindelijk beland zijn, noteer dan 1 maart in uw agenda!

Galabal der Ingenieurs (09/03)
Ook dit jaar zijn jullie weer van harte uitgenodigd op het 
jaarlijkse Galabal der Ingenieurs. Na de succeseditie van 
vorig jaar, hebben we er ook dit jaar voor gekozen om dit 

evenement te laten doorgaan in de Salons Mantovani te 
Oudenaarde. 
We voorzien voor elk wat wils, zo zal er een feestzaal, een 
balzaal en een meer rustige loungeroom zijn. 
Meer details hierover ontdekt u op onze website: 
www.galabalderingenieurs.be. 
Ereleden van VTK komen gratis binnen en kunnen genieten 
van een receptie. Alle alumni kunnen bovendien genieten van 
het galabal en de receptie voor de prijs van het galabalticket.

VTK Show (28/03-29/03)
Aan de jarenlange traditie van de VTK-Show zal het ook dit 
jaar niet ontbreken. De show gaat door op woensdag 28 en 
donderdag 29 maart om 20 u in de Groenzaal in Sint-Bavo. 
Samen met een geweldig team van gemotiveerde regisseurs, 
acteurs, dansers, danseressen, muzikanten en een heus de-
corteam, zullen we ook dit jaar voor een ludiek spektakel 
zorgen waarbij de studenten hun podiumtalenten kunnen 
laten zien. 
Zoals steeds staan de proffen en andere Plateaugangers cen-
traal. Hun beste/slechtste trekjes komen naar boven in een 
zelfgeschreven verhaal doorspekt met wiskundige, fl auwe en 
spitsvondige mopjes. Op woensdag zal er na de uitvoering 
een gratis receptie zijn en op donderdag kunnen jullie gratis 
binnen op de afterparty. Tickets zullen te verkrijgen zijn in 
VTK Blauw en op bepaalde momenten ook in de hal van de 
Plateau! € 4 voor leden en € 5 voor niet-leden.
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Nieuws van AIG

5e editie Update@Campus – 17 november 2011
“Efficiënt Onderhandelen – Hoe een rationele ingenieur tegelijk een goede onderhandelaar kan zijn” 

Op donderdag 17 november vond de 5de editie plaats van het 
Update@Campus-event. Zoals de meesten onder jullie reeds 
weten, bieden we met Update@Campus steeds een interessante 
les van anderhalf uur aan over een thema dat in de praktijk zeer 
relevant is voor ingenieurs. De lesgever is steeds een expert in 
het domein van het thema, die de aanwezigen extra kennis kan 
aanbrengen, die onmiddellijk bruikbaar is voor ingenieurs en 
een sterke basis vormt om zich verder te verdiepen in het thema. 
Het event wordt steeds afgesloten met een netwerkreceptie.  

Het thema dit jaar was “Efficiënt Onderhandelen – Hoe een 
rationele ingenieur tegelijk een goede onderhandelaar kan zijn”, 
een populair thema vermits ingenieurs vaak dienen te negotiëren 
en ook actueel gezien de recente politieke onderhandelingen.

De lesgever bij uitstek voor dit thema was Prof. Dr. Dirk 
Van Poucke, expert onderhandelingstechnieken en gekend 
van interviews op Radio Eén, zijn recente bijdrage aan het 
programma Volt op Eén, en zijn opinie onlangs in De Standaard. 

Onze ingenieursstudenten werden expliciet uitgenodigd vermits 
efficiënt onderhandelen ook voor hen zeer nuttig kan zijn, bijv. 
bij contractonderhandelingen voor een eerste job. Het thema 
past perfect in het UGent “Durf Ondernemen” thema omdat 
onderhandelingsvaardigheden zeer relevant zijn voor studenten 
met ondernemingszin! 

Het event was reeds één week op voorhand volgeboekt en er 
werd een wachtlijst aangelegd.

De les van Prof. Van Poucke was een mooi staaltje Case-
gebaseerd onderwijs. Er kwamen twee relevante cases aan 
bod: case 1 ging over onderhandelingen met vakbonden, case 2  
behandelde een jonge onderneming met een hoge technische 
kennis, die met het probleem kampt dat de klant met hun 
oplossing gaat lopen en door een andere partij aan een lagere 
prijs laat uitvoeren. 

De deelnemers kregen eerst de kans om onderling te discussiëren 
over de beste onderhandelingsaanpak. Nadien kregen de 
aanwezigen de mogelijkheid om hun mening te uiten en werd 
hun opinie geanalyseerd en genoteerd op het bord door Prof. 
Van Poucke. Op basis van deze opinies ontrafelde de professor 
geleidelijk aan de cases, identificeerde fundamentele fouten, gaf 
duidelijk aan waar onderhandelen in essentie op neerkomt en 
welke aspecten steeds dienen aan bod te komen. Het begrip ‘macht 
in onderhandelen’ werd ook gedefinieerd en concreet toegelicht. 

Bovendien werden concrete tips besproken en anekdotisch 
geïllustreerd voor onderhandelingen tijdens sollicitatie-
gesprekken, interactie met vastgoedmakelaars en werden ook 
voorbeelden gegeven van onderhandelingen in politieke- en 
bedrijfscontext. 
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Nieuws van AIG

TOPSEMINARIE: ONDERHANDELEN TOT DE HANDDRUK  
door Prof. Dr. Dirk Van Poucke

Een unieke kans om deel te nemen aan het topseminarie “Onderhandelen tot de handdruk” door Prof. Dr. Dirk Van Poucke.
Bedenk hoe verrijkend het zal zijn als u beschouwd wordt als een van de beste onderhandelaars. Beeld u in dat u weet hoe 
u tegengestelde belangen oplost tot een winstgevende deal. U beheerst het politieke spel ook intern. U geniet van stressvrije 
weekends want u weet hoe u uw resultaten zal verbeteren. 
Vandaag kunt u zich niet meer permitteren om geen goede onderhandelaar te zijn. Mensen zoals u kunnen goed negotiëren. 
Verlies geen kansen en geld meer en volg het topseminarie “Onderhandelen tot de handdruk”.
Prof. Van Poucke organiseert dit seminarie voor een kleine groep deelnemers. Schrijf nu in op onderstaande website want de 
plaatsen zijn beperkt.
Wacht dus niet en klik voor meer informatie naar www.onderhandelentotdehanddruk.com 

Bij case 2 werd een volledig stappenplan voorgesteld met 4 fazen: 
(fase 1: bewustwording, fase 2: tactische oplossingen, fase 3: 
strategische oplossingen en fase 4: beperking van gevaren).

Alle aanwezigen waren zeer enthousiast. Het auditorium zat 
nokvol en sommigen dienden op de trappen plaats te nemen. 
Dankzij de sponsors werd de advertentie en de netwerkreceptie 
mogelijk gemaakt, waarvoor onze dank. 

De studentenverenigingen VLK en VTK verzorgden op profes-
sionele wijze de receptie met cava, luxebroodjes, borrelhapjes, 
pintjes en streekbieren. Voor de verbroederde studentenvereni-
gingen was het een mooie kennismaking met de waarden waar-
voor AIG ijvert, zeker interessant nu AIG en VTK buren zijn in 
het Plateaugebouw!

Tijdens de netwerkreceptie hadden de deelnemers de gelegenheid 
om oude collega’s terug te ontmoeten, bij te praten, nieuwe con-
tacten te leggen en te filosoferen over het thema van het event. 

Prof. Koen De Bosschere, bezieler van ‘Durf Ondernemen’, was 
ook aanwezig en gaf tijdens de receptie aan de geïnteresseerden 
een stand van zaken van dit UGent-initiatief. 

We denken intussen reeds druk na over het thema van  
Update@Campus 2012:  indien jullie een interessant thema of  
geïnteresseerde sponsors willen aanreiken, stuur gerust een mail-
tje naar aig@ugent.be! 

We hopen jullie even talrijk te mogen verwelkomen op de 
volgende editie! 

De organisatoren editie 2011.

Alle foto’s van Update@Campus 2011 zijn beschikbaar op de AIG website: http://www.mijn-aig.be

Advertentie:

Update@Campus editie 2011 werd georganiseerd 
in overleg met deze medeorganisatoren:

Wij danken de sponsors van Update@Campus editie 2011:
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Nieuws uit de FEA

NB-Photonics is in een jaar tijd uitgegroeid tot een centrum 
met internationale uitstraling
Daarbij voortbouwend op de excellentie van de deelnemende 
onderzoeksgroepen. Dit blijkt onder meer uit het feit 
dat vier professoren van NB-Photonics een persoonlijke 
onderzoeksmandaat van de European Research Council (ERC) 
hebben. Dergelijke mandaten, met een toelage van 1,5 à 2 miljoen 
euro, behoren tot de meeste prestigieuze onderzoeksprojecten in 
Europa.
In het eerste jaar van haar werking zijn er een aantal belangrijke 
doorbraken gerealiseerd op onderzoeksvlak. 

Onderzoekers leggen nieuw systeem voor 
informatieverwerking bloot 
Onderzoekers van de UGent, VUB, ULB en CSIC (Spanje) hebben 
een nieuw systeem voor informatieverwerking blootgelegd. 
Het eenvoudig systeem kan zeer complexe berekeningen aan en 
opent daarmee perspectieven voor de geautomatiseerde infor-
matieverwerking. Het onderzoek kadert in het Interuniversitaire 
Attractiepolen-project (IUAP) “Photonics@be”. 

Umicore en UGent versterken samenwerking rond 
materiaalonderzoek 
De UGent (onderzoeksgroepen “Coating and Contacting of 
Nanostructures (CoCooN) vakgroep Materiaalwetenschappen 
en MetalScience and Technology (MST) vakgroep Toegepaste 
Materiaalwetenschappen van de FEA) en Umicore sloten op 
16 november een raamakkoord om hun samenwerking op het 
vlak van nanocoatings en van duurzame materiaalprocessen- en 
recyclage te versterken.

Tentoonstelling “edmond sacré, portret van een stad” 
Op 18 november 2011 opende in het Gents Stadsmuseum STAM 
de tentoonstelling “edmond sacré, portret van een stad”. 
Deze tentoonstelling vloeide voort uit een aantal Bijzondere 
Vraagstukken (onderzoeksseminaries voor studenten) en master-
proeven rond stadsfotografi e aan de vakgroep Architectuur & 
Stedenbouw van de UGent, geleid door Bruno Notteboom, Bart 
Verschaffel, Pieter Uyttenhove en gastdocent Dirk Lauwaert.
De Gentenaar Edmond Sacré (1851-1921) was een veelzijdig 
en productief fotograaf. Hij is vooral bekend om zijn foto’s van 
Gent rond de vorige eeuwwisseling, maar hij fotografeerde nog 
veel meer. In het STAM maakt u voor het eerst kennis met zijn 
ruimere œuvre.
Curator van deze tentoonstelling is Dirk Lauwaert, gastdocent 
aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.

Bij de realisatie zijn verschillende leden van de Universiteit 
Gent betrokken:
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, vakgroep 
Architectuur & Stedenbouw
•  Bruno Notteboom (concept tentoonstelling en editor catalogus 

met Dirk Lauwaert)
• Birgit Cleppe, Maarten Delbeke (auteurs catalogus)
• Guy Châtel en Kris Coremans (scenografi e)
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, vakgroep Kunst-Muziek en 
Theaterwetenschappen
• Steven Jacobs (auteur catalogus)

Onderscheiden
•  Prof. Hendrik Van Landeghem werd verkozen als lid van de 

vierkoppige Board van de Academy of Industrial Management, 
en dit voor een periode van 6 jaar. 

•  Prof. Johan Lagae, Maarten Delbeke en Christophe Van 
Gerrewey van de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw 
hebben de CICA Pierre Vago Journalism Award 2011 
ontvangen voor hun bijdrage aan het themanummer 
Constructing Criticism van het tijdschrift OASE.

•  Team Belgium: Ghent University heeft met zijn E-Cube de 
betaalbaarheid-competitie van de Solar Decathlon gewonnen. 

•  Kevin Anckaert heeft de Barco High Tech Award voor Weten-
schappelijk Onderzoek gewonnen. Hij ontving de onderschei-
ding voor zijn masterproef “Gezamenlijke ruisonderdrukking 
en demosaicing bij reconstructie van digitale camerabeelden”. 

•  Nicolas Staelens heeft de Bell Labs Open Day Student 
Competition Award gewonnen voor zijn paper met als titel 
“Real-Time Visual Quality Impairment Detection in Encoded 
Video Sequences” (auteurs: Nicolas Staelens, Brecht 
Vermeulen en Piet Demeester). 

•  De Francqui-Stichting heeft een Francqui-Leerstoel toegekend 
aan Prof. Geert De Schutter aan de Universiteit van Luik. 

De prestigieuze prijs van het “18th World Congres on Intelligent 
Transport Systems” voor beste wetenschappelijk paper ging 
naar Koen De Baets voor zijn werk “How Sustainable is Route 
Navigation? A Comparison between Commercial Route Plan-
ners and the Policy Principles of Road Categorization”.

FEA-onderzoekers vallen in de prijzen bij uitreiking 
Fireforum Awards 
Drie onderzoekers van de UGent-FEA zijn in de prijzen gevallen 
bij de uitreiking van de Fireforum Awards op 17 november 2011. 
•  Wetenschap en Technologie: Steven Verstockt voor zijn 

doctoraatsonderzoek “Analyse van multimodale video 
voor vroegtijdige branddetectie en brandvoorspelling” 
(promotoren: Prof. Rik Van de Walle (EA06), Prof. Bart Merci 
(EA03) en dr. Sofi e Van Hoecke (HoWest)).

•  Maatschappelijk belang: Bart Merci (EA03) voor de 
opleidingen Postgraduate Studies in Fire Safety Engineering 
and International Master of Science in Fire Safety Engineering;

•  Life time achievement: em. Prof. Paul Vandevelde (EA03).
Prof. Wim Van Paepegem (EA10) heeft de “Ruben van 
Schalkwijk”-prijs ontvangen van het bedrijf Dassault Systèmes 
Simulia Corp.  

Multidisciplinair onderzoek rond nano- en biofotonica 
werpt vruchten af 
In september 2010 werd aan de Universiteit Gent het Center for 
Nano- and Biophotonics opgericht. Dit onderzoekscentrum bun-
delt de expertise van een 15-tal professoren en een 100-tal on-
derzoekers uit vier verschillende faculteiten met als doel topon-
derzoek uit te voeren rond geïntegreerde fotonica, lab-on-chip 
systemen, nanomaterialen, elektro-optische deeltjesmanipulatie 
en optische beeldvorming en manipulatie van biologische sys-
temen. NB-Photonics is één van de vijf multidisciplinaire on-
derzoeksspeerpunten van de UGent. Op 23 september 2011 
hield het centrum een 1ste jaarvergadering.
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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.

Energietechniek in gebouwen
Deze opleiding heeft tot doel de noodzakelijke kennis over energietechnieken in gebouwen op een geïntegreerde 
manier samen te brengen, zodat de deelnemers inzicht verwerven in de verschillende deeldomeinen die een impact 
hebben op de energieprestatie van gebouwen. 
Deze opleiding start op 1 februari 2012. 

 Interactie van elektromagnetische velden met de mens
Deze unieke opleiding moet de deelnemer de bagage verschaffen om de informatie die over elektromagnetisme 
verschijnt objectief te interpreteren. Daarnaast komt ook het snel wijzigende wetgevende kader aan bod.  
Deze opleiding start op 9 februari 2012.

Schadediagnose en herstelling van beton
Het doel van deze opleiding is om specifieke kennis en vaardigheden aan te reiken die actoren mee toelaten, uitgaande 
van kennis rond schadefenomenen en mogelijke hersteltechnieken, een probleem van herstelling van betonnen 
kunstwerken gefundeerd op te lossen. 
Deze opleiding start op 9 februari 2012.  

Geofysische bodemsensoren voor archeologische prospectie
Op dit ogenblik worden er zelden niet-destructieve prospectiemethoden ingezet bij een archeologische evaluatie en 
advisering. In deze lessenreeks komt de werking van verscheidene geofysische bodemsensoren aan bod die kunnen 
gebruikt worden bij archeologisch onderzoek.  
Deze opleiding start op 15 mei 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

AIG-nieuws verschijnt 4 x per jaar 
Oplage: 3.000 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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Het leven van de AIG

AGENDA 2012
 Activiteit Afdeling Soort Plaats Datum Uur

Januari
 Cultureel aperitief AIG Activiteiten cultureel Gent zondag 15/01  9.00 u

 Nieuwjaarsreceptie KVIV Oost-Vlaanderen sociaal Gent zondag 15/01 11.00 u

Februari
 Viering jubilarissen AIG sociaal Gent vrijdag 10/02 15.30 u

 Algemene vergadering AIG statutair Gent vrijdag 10/02 17.45 u

 Banket AIG sociaal Gent vrijdag 10/02 19.30 u

 Voordracht: René Magritte KVIV Oost-Vlaanderen voordracht Gent donderdag 16/02 20.00 u
 en het Surrealisme AIG Activiteiten

Maart
 VTK Jobfair  VTK recruitment Gent donderdag 01/03

 Bezoek: Imperial Meat – Cornby  KVIV Oost-Vlaanderen bezoek Gent dinsdag 06/03
  AIG Activiteiten

 VTK Galabal  VTK sociaal Oudenaarde vrijdag 09/03

 Halftime Bowling met VTK Jong AIG en VTK sociaal Gent donderdag 15/03 

 Voordracht: telescopische beelden KVIV Oost-Vlaanderen voordracht Gent donderdag 22/03 
  AIG Activiteiten

 Tentoonstelling: L’Oiseau Bleu KVIV Oost-Vlaanderen bezoek Gent zondag 25/03 
  AIG Activiteiten

 Bezoek: ArcelorMittal AIG Activteiten bezoek Zelzate maandag 26/03 
  KVIV Oost-Vlaanderen 

 VTK Show  VTK sociaal Gent woensdag 28/03
     donderdag 29/03

Wij wensen u
een gelukkig

en voorspoedig
2012

met vreugde,
gezondheid
en succes!!

Oproep aan alle UGent-alumni

Je bent oud-student van de UGent en wil op de 
hoogte blijven van het leven aan uw universiteit? 
Of je wil op de hoogte blijven over de UGent? 
Misschien kijk je er ook naar uit om oude 
vriendschappen nieuw leven in te blazen? 

Dat alles kan via de UGent Alumni databank. 
Wacht dan niet langer om u aan te sluiten!!

KVIV-AIG leden die zich op deze databank 
aanmelden, kunnen bovendien genieten van 
talrijke UGent Alumnivoordelen.

Surf snel naar 
www.ugent.be/nl/voorzieningen/alumniwerking


