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Deadline inzendingen voor de Baekeland- en Plateauprijs 2018: 28 februari 2018. 
Raadpleeg het reglement via aig.ugent.be.
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Samen sterk 
naar 2018

2017 knipt weldra het licht uit. Tijd dus om jullie mede namens het volledige AIG bestuur van harte een 

vredevolle Kerst en een gezond, gelukkig en sprankelend nieuw 2018 te wensen, een jaar vervuld van 

aangename en prettige ervaringen, gekoesterde momenten met allen die je lief zijn en uiteraard ook veel 

voldoening in je professionele activiteiten.

AIG heeft in 2017 zeker niet op zijn lauweren gerust. Integendeel, dankzij de inzet van alle bestuursleden 

– waarvoor oprechte en gewaardeerde dank – hebben velen onder jullie kunnen genieten van één of 

meerdere van onze evenementen. Het feit dat voor vele van onze initiatieven de inschrijvingen voortijdig 

dienden te worden afgesloten getuigt niet alleen van de interesse vanwege onze leden, maar ook van de 

kwaliteit en de aantrekkingskracht van onze activiteiten. Een speciaal woord van dank gaat naar onze 

pr-werkgroep die niet alleen ons ledenblad in een fris, aantrekkelijk  kleedje stak, de huisstijl verjongde 

maar ook de website grondig herwerkte en voor nieuwe eigentijdse banners zorgde. Ook onze vernieuwde 

jongerenwerking is al aardig op kruissnelheid gekomen en verzamelt ondertussen reeds 1014 jonge 

alumni. Het begeesterend dynamisme van het bestuur en de goede samenwerking met VTK en de oplei-

dingsgebonden studentenkringen hebben duidelijk geen windeieren gelegd. Een speciaal woord van dank 

richt ik graag tot onze nieuwe rector prof. Rik Van de Walle, die als decaan in belangrijke mate heeft bijge-

dragen tot de intense samenwerking tussen de faculteit en AIG. Zonder de steun van de faculteit en onze 

grote groep bedrijfspartners zouden wij er niet in slagen evenementen op hoog niveau te organiseren. Ik 

ben er tevens van overtuigd dat nu onze oud-voorzitter prof. Patrick De Baets de decaanstaf heeft over-

genomen, de continuïteit van de samenwerking voor vele jaren gegarandeerd is. We wensen beide colle-

ga’s alle succes in hun nieuwe functie.

En natuurlijk hebben we ook nu weer niet stil gezeten: voor 2018 kunnen we onze leden eens te meer een 

activiteitenkalender aanbieden om duimen en vingers van af te likken. Een blik op onze website zal jullie 

hiervan vast en zeker overtuigen. We kijken er alvast naar uit je op één van onze activiteiten te mogen 

ontmoeten. En vergeet a.u.b. niet je lidmaatschap te vernieuwen zodat je van alle voordelen kunt blijven 

genieten...

Dat het jullie allen voor de wind mag gaan in 2018!

Ronny Verhoeven

Voorzitter AIG
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INZETTEN OP VERHOOGDE 
SAMENWERKING

U bent decaan sinds begin oktober: is 

de ‘inloop’-periode vlot verlopen? 

Normaal wordt een decaan inderdaad in mei-juni ver-

kozen en is de ‘inloop’-periode naar de start van het 

academiejaar iets langer. Door de inmiddels welge-

kende kiesverrichtingen aan UGent, vond de decaan-

verkiezing nu uitzonderlijk pas begin oktober plaats. 

Dankzij de bekwame ondersteunende staf, de acade-

misch secretaris en de onderwijsdirecteur, die steeds bereid 

zijn om een extra handje toe te steken, is de overgang inder-

daad vlot verlopen. Als voormalig academisch secretaris had 

ik in verschillende dossiers al de nodige ervaring opgebouwd, 

die nu zeer goed van pas komt.

U bent reeds lange tijd actief in de faculteit, als 

professor en als voorzitter/lid van talrijke raden 

en commissies: is er volgens u een evolutie in 

taken van een decaan, in vergelijking met 

vroeger?

De omvang van de taken voor een decaan is de laatste 

jaren toegenomen, mede dankzij of ten gevolge van door-

gedreven informatisering (lacht). Het is een bijna voltijdse 

opdracht geworden. Een decaan van vandaag dient over 

goede ‘people management’ eigenschappen te beschikken, 

terwijl een decaan in vroegere jaren vooral een goede huis-

vader diende te zijn. Een belangrijk element in het taken-

pakket voor een decaan is ook het uitwerken van een stra-

tegie om de faculteit te positioneren in het Vlaamse 

onderzoekslandschap.

Zijn er recente veranderingen in het onderwijs 

voor onze ingenieursstudenten? Verwacht u 

binnenkort veranderingen?

Een belangrijke verandering sinds academiejaar 2013-14 

is de integratie van de opleidingen industrieel ingenieur in 

onze faculteit. Er dient steeds gezocht te worden naar het 

juiste evenwicht om de profielen burgerlijk ingenieur 

(-architect) en industrieel ingenieur een eigen identiteit te 

blijven geven. De 

studieduur voor 

burgerlijk ingenieur 

(-architect) is vijf 

jaar, terwijl het voor 

industrieel ingeni-

eur vier jaar is. Het 

laatste jaar werd 

Interview met decaan prof. dr. ir. Patrick De Baets

We spreken af met decaan Patrick De Baets in zijn 

plechtstatige bureau in het Plateaugebouw, en 

worden hartelijk ontvangen en op een koffie getrak-

teerd. Hierna een samenvatting van het gezellige 

gesprek, waarbij uiteraard de nodige aandacht 

wordt besteed aan afgestudeerde ingenieurs, die 

de ambassadeurs zijn van onze faculteit.

“Een belangrijk element 
is ook het uitwerken 

van een strategie om de 
faculteit te positioneren 

in het Vlaamse 

onderzoekslandschap”
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een mogelijke studieduurverlenging van vier naar vijf 

jaar voor de opleiding industrieel ingenieur onderzocht. 

De discussie is nog steeds aan de gang.

Het onderwijs op onze faculteit is over verschillende 

campussen verspreid: campus Boekentoren, campus 

Kortrijk, en campus Schoonmeersen. De laatste tijd gaan 

ook meer en meer onderwijsactiviteiten door op de Tech-

nologiecampus in Zwijnaarde. Een belangrijk element 

voor de komende jaren is wegwerken van overlap in het 

onderwijs op deze campussen, en het leggen van 

accenten op de verschillende campussen en misschien 

ook wel het rationaliseren in het aantal campussen.

Wat is uw visie omtrent samenwerkingen met 

industrie? En heeft u ambities in deze context 

tijdens uw periode als decaan?

De onderwijsmiddelen van de Vlaamse overheid zijn 

ontoereikend om onze onderwijsopdracht te realiseren. 

We dienen te putten uit onderzoeksmiddelen om bijvoor-

beeld assistenten te kunnen inschakelen in het onderwijs of 

om extra onderwijsinfrastructuur te voorzien. Aan de 

andere kant, richt 

de onderzoeksfi-

nanciering via de 

overheid zich de 

laatste jaren vooral 

op toegepast onderzoek, en stimuleert het interdisciplinaire 

samenwerkingen met het oog op innovaties. Het wordt dus 

steeds moeilijker om financiering voor fundamenteel 

onderzoek te verkrijgen. Al deze elementen leiden ertoe 

dat we moeten inzetten op verhoogde samenwerking met 

de industrie. In deze context is een belangrijke rol wegge-

legd voor onze 

alumni, afgestu-

deerde ingenieurs 

aan onze faculteit. 

Zij kennen de sterktes 

van de faculteit en 

haar onderzoeksgroepen, en hebben er een natuurlijke affi-

niteit mee. Zij zijn dus de ideale personen om samenwer-

kingen tussen de industrie en de faculteit op te zetten, en zo 

mee het hoogstaande onderwijs en onderzoek aan onze 

faculteit te ondersteunen! De faculteit kan hierbij een facili-

terende rol spelen, door deelname aan strategische onder-

zoeksnetwerken, bedrijfsdagen, enz.

Het is ook belangrijk om meer te internationaliseren in de 

onderzoekssamenwerkingen, namelijk samenwerken met 

meer internationale bedrijven, niet enkel met Vlaamse 

bedrijven met internationale vestigingen, maar ook met 

internationale bedrijven in het algemeen, en onze inhoude-

lijke sterktes uit te spelen in deze samenwerkingen!

Welke boodschap wil u nog aan de alumni van 

onze faculteit, afgestudeerde ingenieurs, mee-

geven?

Naar aanleiding van de eindejaarsperiode, wil ik alle alumni 

het allerbeste wensen in al hun private en professionele 

ondernemingen. Ik hoop hen bovendien terug te zien op de 

vele netwerkactiviteiten, georganiseerd door de faculteit 

en haar alumnivereniging AIG. We kijken uit naar concrete 

samenwerkingen, aan de hand van stages, afstudeerwer-

ken en onderzoeksprojecten. Wie een idee wil bespreken, 

kan steeds contact opnemen met de faculteit, we staan 

steeds klaar om goede ideeën te bespreken!

We verlaten het bureau van decaan De Baets vol goede 

moed, nadenkend over onderzoekssamenwerkingen 

tussen de faculteit en haar alumni en hoe dit best kan 

gerealiseerd worden…

Wordt vervolgd!

door Alain Corvelyn en Filip De Turck

“We moeten ons 
inzetten op verhoogde 
samenwerking met de 
industrie”

“We kijken uit naar 
concrete samenwerkingen, 

aan de hand van stages, 
afstudeerwerken en 

onderzoeksprojecten”
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HET SLIMME HUIS 
VAN MORGEN 

door Ann Ackaert, Wouter Haerick en Matthias Strobbe
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Het Internet ofThings is veel meer dan een hype, 

zeggen professor Piet Demeester, dr. ir. Ann Ackaert 

en dr. ir. Wouter Haerick. ‘IoT zal ons leven sterk beïn-

vloeden en doet dat nu al. Had je tien jaar geleden 

voorspeld dat zowat elke auto een radar zou hebben, 

dan had niemand je geloofd.’

Met het Internet of Things (IoT) wordt testen veel 
complexer.
Een wekker, een wasmachine, een smartphone ... je kan 
het als bedrijf laten testen door honderden testpersonen. 
Maar wat als je een slimme lichtschakelaar maakt die ook 
communiceert met de verduisteringsgordijnen, aanwezig-
heidssensoren, verwarming, bovendien allemaal gemaakt 
door andere fabrikanten. Dan worden (gebruikers)testen 
veel complexer. Dus: wil je in het Internet of Things (IoT) 
producten of diensten snel en goed op de markt brengen, 
dan zijn slimme testomgevingen essentieel.

In zo’n slimme omgeving communiceren alle toestellen en 
toepassingen met elkaar via IoT. Als een bedrijf ben je 
idealiter een schakel van de ketting in gepersonaliseerde 
en contextgevoelige diensten voor de eindgebruiker. Een 
nieuwe innovatieve toepassing 
testen gebeurt dan ook best in 
een zo realistisch mogelijke 
omgeving waarbij eindgebrui-
kers uit je doelgroep betrokken 
worden om te zien hoe er in de 
dagdagelijkse praktijk met je 
dienst of product omgegaan 
wordt.

Een slimme testomgeving is ook 
de ideale manier om de eindge-
bruiker mee te laten nadenken 
over een nieuw IoT-product of 
dienst. In zo’n realistische omgeving zal de eindgebruiker 
gemakkelijker vanuit de eigen ervaringen mee nadenken 
over innovaties en mogelijke hinderpalen voor het gebruik 
van een nieuwe toepassing. Belangrijke aspecten zoals 
privacy en een gebruiksvriendelijke interface worden op 
die manier van in de conceptfase meegenomen.

HomeLab – Unieke test- en leefomgeving in Europa 
voor het ondersteunen van IoT innovatie. 
In oktober 2017 opende HomeLab op de Technologie 
campus in Zwijnaarde bij Gent de deuren. HomeLab is een 
gezamenlijk initiatief van UGent en imec en biedt een 
600m2 unieke test- en co-innovatie omgeving voor onder-
zoekers en ontwikkelaars om hun IoT innovaties in een 
echte huisomgeving te testen. Bij de officiële opening 
brachten ABB, Televic en NIKO elk een getuigenis hoe 
samenwerking en co-innovatie noodzakelijk zijn om in de 
markt het verschil te maken.   

Het HomeLab biedt op het gelijkvloers van 246m2 een 

living met open keuken, een zorgkamer met aangepaste 
badkamer, een thuiskantoor en een ruime garage. Op de 
eerste verdieping bevinden zich twee slaapkamers en een 
badkamer. Het huis is voorzien van een thuislift, zodat het 
volledig toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Naast de 
leefruimtes vindt men op de eerste verdieping twee multi-
functionele ruimtes die als vergaderzaal of voor tijdelijke 
opstellingen kunnen dienen. In de kelder treft men de 
HVAC installaties (warmtepomp + 2 ventilatiesystemen) 
en de koppeling naar de zonnepanelen. Het uitgebreide 
elektriciteitskabinet zorgt ervoor dat elk gebouwsysteem, 
schakelaar en stopcontact in het huis kan aangestuurd en 
uitgemeten worden.

HomeLab ziet er op het eerste gezicht uit als een gewone 
moderne woning en dat is ook precies de bedoeling. Het is 
echter ook een zeer flexibele testomgeving.  Via het open 
domoticasysteem en de eigen ontwikkelde interoperabili-
teitssoftware kunnen nieuwe toepassingen of prototypes 
zeer snel geïmplementeerd worden in het huis en gecom-
bineerd worden met bestaande of experimentele techno-
logie (denk bijvoorbeeld aan voice assistants zoals de 
Amazon Echo of sociale robots zoals QBMT’s Zora en 
Pepper). 

De verborgen technische ruimtes in elke kamer, de valse 
vloer en de valse plafonds laten toe om prototypes die 
vaak nog niet de gewenste vormfactor hebben te verber-
gen voor testgebruikers zodat de omgeving natuurlijk blijft 
aanvoelen. Tenslotte laat een schaalbaar dataplatform toe 
van grote hoeveelheden sensordata in real-time te capte-
ren, te verwerken en ter beschikking te stellen van de 
onderzoekers en betrokken bedrijven.

Piet Demeester (IDLab UGent – imec): “Overal in huis 
kunnen onzichtbaar sensoren, radars, camera’s etc. geïn-
stalleerd worden om innovatieve toepassingen uit te 
testen. Het HomeLab-team staat ter beschikking om 
samen met bedrijven hun nieuwe diensten of producten te 
installeren en ook de interoperabiliteit met andere – 
bestaande – producten uit te testen. Allerhande toepassin-
gen kunnen in het huis getest worden, bv. in het domein 
van domotica, brandveiligheid, entertainment, inbraakbe-
veiliging, thuiszorg, energiebesparing, ...”

Huiselijk
Het HomeLab is een 

huiselijke testomgeving, 

waarin IoT-technologie 

verborgen zit in de 

muur, de vloer en of het 

plafond.
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Wouter Haerick (IDLab UGent – imec): “Ook al zijn we nog 
maar net van start gegaan, toch kunnen we al enkele 
bedrijven noemen die met ons samenwerken. Smappee is 
er een van. Zij werken in het HomeLab aan een nog slim-
mere energiemonitor die automatisch huishoudtoestellen 
herkent aan de hand van het specifieke energieprofiel. 
Niko test er zijn domoticasystemen en de interoperabiliteit 
met systemen van andere fabrikanten. En ook voor het 
imec.icon-project Robocure (met o.a. Cronos, QBMT en 
Medtronic) zal het huis gebruikt worden: een robot zal 
samenleven met een jonge diabetische patiënt en zijn 
gezin, om hen in het dagdagelijkse leven te ondersteunen
en zo goed mogelijk te leren omgaan met de aandoening 
van het kind. 

Naast samenwerking in de context van projecten, zetten 
we momenteel ook thematische programma’s op, waarbij 
organisaties of bedrijven kunnen op inschrijven om hun 
kennis te verruimen in het domein of ervaringsgericht 
bepaalde concepten uit te testen in het HomeLab. We zien 
mogelijke samenwerkingsverbanden hier zeer ruim. 
Gebouwbeheerders, producenten van gebouwsystemen of 
consumentenelectronica, dienstenleveranciers, project-
ontwikkelaars, middenveldorganisaties, zorgactoren, zijn 
bij ons welkom met hun vragen rond digitale toepassingen 
in leef- en werkomgevingen.”

Het HomeLab past binnen een ruimer aanbod aan smart 
spaces waar nieuwe IoT toepassingen kunnen uitgetest 
worden in een ‘echte’ omgeving. Andere voorbeelden zijn 
het OfficeLab in de iGent toren op de technologiecampus 
in Zwijnaarde, waar nieuwe smart office concepten 
kunnen uitgetest worden en het City of Things project in 
Antwerpen voor het testen van smart city diensten. Een 
aantal Smart Spaces werden opgezet in samenwerking 
met andere partijen. 

Zo is er een samenwerking met voetbalclub AA Gent om 
de Ghelamco Arena te gebruiken voor het uitvoeren van 
testen en ontwikkelen van nieuwe applicaties (bv. om het 
comfort en veiligheid van supporters te verhogen) en 
werd De Krook, waar de nieuwe bibliotheek in Gent en 
kantoren van de Universiteit Gent en imec gehuisvest zijn, 
omgetoverd tot een slimme publieke ruimte. De Krook is 
de ideale locatie voor het recruteren van eindgebruikers 
voor het testen van nieuwe toepassingen en via virtual en 
augmented reality kunnen allerhande omgevingen en situ-
aties gesimuleerd worden.

“Het slimme huis van morgen dient nieuwe 

vormen van intelligentie te koppelen aan een 

reële gebruikersnood en extreem gebruiks-

gemak. Het HomeLab biedt een unieke 

omgeving om dit versneld te valideren en te 

optimaliseren.

Paul Matthijs, CEO NIKO GROUP”

Meer info: www.imec.be/homelab
Contact: Wouter.Haerick@UGent.be 
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Campus Plateau             424

Master of Science in de ingenieurswetenschappen:
Architectuur     53
Fotonica       5

Master of Science:
Industrial Engineering and Operations Research 26
Biomedical Engineering    13
Civil Engineering    72
Chemical Engineering    21
Computer Science Engineering   46
Electrical Engineering    15
Fire Safety Engineering      1
Photonics Engineering      1
Engineering Physics    18
Sustainable Materials Engineering   11
Textile Engineering       1
Electromechanical Engineering   67
Stedenbouw en de ruimtelijke planning  18

International Master of Science in 
   Biomedical Engineering       4

 Fire Safety Engineering    28
European Master of Science in Photonics  13
European Master ofScience In Nuclear Fusion

   and Engineering Physics   11

Campus Schoonmeersen              238

Master of Science in de industriële wetenschappen: 
Bouwkunde     61
Chemie     27
Elektromechanica    54
Elektronica-ICT    15
Elektrotechniek    29
Informatica     46
Landmeten       6

Campus Kortrijk    82

Master of Science in de industriële wetenschappen:
Elektromechanica    17
Elektronica-ICT    26
Elektrotechniek    14
Industrieel ontwerpen    25

Dit jaar zijn er 
744 ingenieurs afgestudeerd 

waarvan 
34 met de grootste onderscheiding

NIEUWE LICHTING
INGENIEURS
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2017

AIG Engage

Offshore hoogspanningsstation

ACTIVITEITEN

v.l.n.r.: F. De Turck, P. De Baets, R. Verhoeven, K. Van Heuverswijn, V. Daloze,T. Roelants, 
C. Danckaerts, J. Bultinck en P. Van Cauwenberghe 

3/10
Inkijk projecten in Zeebrugge

1/11
Bezoek Damen

 24/10
Update@Campus

24/11
Reünie

Hendrik Vanmaele

Afstudeerjaren 2016 en 2017 Viering jubilarissen

Een overzicht 
van onze voorbije activiteiten.

Foto’s, info, details en inschrijven voor alle activiteiten via de website  

aig.ugent.be
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2018

Offshore hoogspanningsstation

Update@Campus

21/10
Bezoek Fabricom Hoboken

Februari
Kinderuniversiteit voor 9-12 jarigen
Algemene vergadering

Maart
Aankondiging winnaar‘AIG Engineer of the Year 2017’
Bezoek in STAM ‘Stad en universiteit, sinds 1817’

April
Bezoek vernieuwde Boekentoren UGent en 
Paviljoen Charles Vandenhove

Mei
TechBoost!
Kunsttentoonstelling ‘Creatieve ingenieurs: kunstig of kundig’
FEA-trail: een‘run’ tussen de Gentse campussen
Restauratie Cavaillé-Coll orgel in Sint-Niklaaskerk in Gent

Juni
Bezoek campus Diergeneeskunde

Juli
Culturele activiteit Gentse Feesten

September
Wandeling Kalkense Meersen

Oktober
Captains of Industry - Nieuw!
Update@Campus: ‘Intercultureel management’ door Luc Haes

November
Bezoek Gatewing
Reünie van de afgestudeerde ingenieurs

December
Activiteit omtrent netwerking
Tuupe tegoare

Viering jubilarissen

AIG verleent zijn medewerking aan 
hiernaast vermelde Oost-Vlaamse 

nieuwjaarshappening.
Daardoor zijn al onze leden van harte 

welkom om gratis deel te nemen.
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VOORJAAR 2018

Engage-lid worden? Nog geen 5 jaar afgestudeerd? Schrijf je in via 

aig.ugent.be als AIG-lid. Je bent dan lid tot eind 2018. 

Urbanus: Trecto Pnix 

Lezing Energie

Na drie jaren toeren met een luidruchtige 
rockband langs allerlei zomerfestivals heeft 
Urbanus weer zin in het knusse van de theaters. 
Of de wereld plots beter wordt van de nieuwe 
show valt te betwijfelen, maar dat het publiek 
met een goed gevoel naar buiten gaat: dat staat 
vast. 

Absurde verhalen, grove leugens en genante 
situaties worden afgewisseld met een broos 
of kinderlijk naïef liedje. De zaal induiken en 
over rugleuningen van de stoelen lopen, dat zit 
er niet meteen meer in. Daarom is het bij deze 
show wel toegelaten dat het publiek op het 
podium wordt gegooid.

Aantal plaatsen: 20

Wil je iets bijdragen aan ons concept? We kunnen steeds enthousiaste 

jong afgestudeerden gebruiken die een handje willen helpen bij het 

organiseren van de activiteiten. Laat het ons weten door te reageren 

via facebook of via een mailtje naar aig.engage@ugent.be.

15/2

16/2

AIG ENGAGE

De lage rente die de banken ons vandaag 
bieden, levert een uitstekende gelegenheid 
om te bouwen of te verbouwen. Met het oog 
op een  hoog rendement uit onze investering 
te halen en om de energiedoelstellingen te 
behalen, is het belangrijk om zo energiezuinig 
mogelijk te (ver)bouwen. De regelgeving over 
het “energiezuinig bouwen” wordt te pas en 
te onpas aangepast, zodat een mens na ver-
loop van tijd door de bomen het bos niet meer 
ziet. Professor Jelle Laverge zal ons gidsen en 
ons antwoorden bieden op de vraag: “Waar 
moeten wij nu écht op letten bij het aanschaf-
fen van een huis?”. Voorafgaand zal een spre-
ker van Engie de visie van deze energiereus uit 
de doeken doen.

1/2
Lichtfestival 
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Op 9 oktober 1817 werd in Gent de universiteit 
plechtig geopend. Alles begon met 4 faculteiten, 
16 professoren en 190 studenten. Ze huisden in 
leegstaande gebouwen zoals kloosters, abdijen 
en in het Burgerlijk Hospitaal van de Bijloke. 
Vandaag is de Universiteit Gent uitgegroeid 
tot een van de grootste universiteiten in het 
Nederlandse taalgebied met meer dan 40.000 
studenten en 9.000 personeelsleden.

‘Stad en universiteit. Sinds 1817’ is een STAM 
tentoonstelling over de universiteit, de stad 
en vooral over hoe ze samenleven - gisteren, 
vandaag en morgen.

22/2
Algemene Vergadering

AIG

Maart
Bezoek in STAM: Stad en universiteit sinds 1817

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

Agenda

1. Opening en verwelkoming
2. Verslag van de raad van bestuur
3. Verslag van de raad van bestuur omtrent de  
  rekeningen over 2017 en de    
  begroting van 2018
4. Verslag van de commissarissen
5. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur  
  en de commissarissen
6. Aanstelling commissarissen voor nazicht 2018
7. Aankondiging van de prijzen
8. Statutaire verkiezingen en     
  verkiezing voorzitter en ondervoorzitter
9. Varia

10. Toespraak door de nieuwe voorzitter

Dit voorjaar wordt gevuld met de 
algemene vergadering, bezoeken, 
humor, een lezing en de eerste 
uitreiking van ‘Engineer of the 
Year 2017’.

Info, details en inschrijven voor alle activiteiten via de website  

aig.ugent.be

Engineer of the Year 2017

De eerste uitreiking van ‘AIG Engineer of the 
Year 2017’.
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AGENDA 
VTK

De jaarlijkse VTK Jobfair zal op 27 februari 2018 
plaatsvinden in het ICC. Ook deze keer zullen de 
vertegenwoordigde bedrijven weer talrijk en 
divers zijn! Zo komen deze bedrijven uit alle inge-
nieurssectoren, wat er dus voor zorgt dat iedere 
ingenieur er zal vinden wat hij of zij zoekt. 
We voorzien ook de mogelijkheid om een profes-
sionele profielfoto voor op het cv of op LinkedIn 
te laten maken, een cv screening, mock-up inter-
views en we installeren dit jaar ook een gezellige 
lounge om even tot rust te komen of een infor-
mele babbel te doen.

Op de Jobfair komen vele honderden laatstejaars-
studenten voor de eerste maal in contact met hun 
toekomstige 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, han-
delsingenieurs en industrieel ingenieurs. Studen-
ten die graag een zomerstage zouden lopen, 
vinden steeds vaker de weg naar de VTK Jobfair. 
Daarnaast zijn young graduates die de universi-
teit al vroeger 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 ingenieurs-
student 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 27 februari 2018 
van 14u tot 19u in het ICC voor de VTK Jobfair!

VTK Jobfair
27/2/2018
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Geavanceerde statistische methoden
Deze opleiding wil een praktisch inzicht geven in een aantal geavanceerde en veelgebruikte 
statistische methoden voor de analyse van uitgebreide datasets. Een keuze maken uit dit 
ruime aanbod van methoden berust op een grondige kennis van de voorwaarden waaronder 
de analysemethode ontwikkeld is. Eens deze selectie werd gemaakt, kan de uitvoering van de 
analyse worden aangevat met behulp van publiektoegankelijke software pakketten zoals R. 

30 januari - 23 oktober 2018 
www.ugain.ugent.be/stat

Big Data 

In deze opleiding krijgt u inzicht in de problematiek die gepaard gaat met ‘Big Data’ en in de 
beschikbare ICT-oplossingen die momenteel voorhanden zijn. 
Er wordt aangetoond hoe de aangereikte oplossingen werken, wat hun beperkingen en voorde-
len zijn en waar en wanneer ze het beste kunnen worden ingezet.

Voorjaar 2018 
www.ugain.ugent.be/bigdata

Informatiebeheer voor Bouwprojecten (BIM)
In deze lessenreeks wordt ingegaan op de werking van BIM-toepassingen en op het BIM-proces. 
Ook de manier waarop BIM kan ingezet worden in bouwprojecten voor het genereren van een 
effectieve meerwaarde voor de partners in het bouwteam, dit doorheen de gehele levenscyclus 
van het gebouw, komt aan bod. Na afloop van deze cursus bent u in staat om het maximum uit 
het gebruik van BIM te halen voor u en uw bedrijf.

1 maart 2018 - 31 mei 2018 
www.ugain.ugent.be/BIM

Postacademische opleidingen
voor professionals

UGain
UGent Academie 
voor Ingenieurs

AIG leden genieten 
10% korting op de deelnameprijs
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BEDRIJFSPARTNERS

Het ‘partnerschap’ biedt verschillende opties zodat elk bedrijf daar zijn gepaste oplossing in vindt. Er is de basisversie 

en sinds dit academiejaar zijn er ook mogelijkheden om te adverteren in onze nieuwsbrief, tijdschrift en website. 

Ook voor het aankondigen van vacatures zijn er verschillende opties. Op die manier kunt u steeds uw meest recente 

vacatures bekendmaken aan al onze ingenieurs en laatstejaarsstudenten.

Neem gerust contact op met het secretariaat als u dit verder wilt bespreken (AIG@UGent.be o 09 264 37 18).

PARTNER WORDEN?


