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WELKOM

DE CAMPUS
ONZE OPLEIDINGEN
De opleidingen academische bachelor en master of science in de (bio-)industriële 
wetenschappen (industrieel ingenieur) aan de UGent Campus Kortrijk zijn 
ondergebracht in twee faculteiten. De opleiding bachelor en master in de bio-industriële 
wetenschappen (circulaire bioprocestechnologie) maakt deel uit van de faculteit Bio-
ingenieurswetenschappen. De bachelor en master in de industriële wetenschappen: 
industrieel ontwerpen en machine- en productieautomatisering worden georganiseerd 
vanuit de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. 
ugent.be/campus-kortrijk/nl/opleidingen

Beste student

Hartelijk welkom op Campus Kortrijk van de Universiteit Gent. Je aanwezigheid vormt 
alvast het weerlegbaar vermoeden van veelbelovende intelligentie. Wie kiest voor 
Campus Kortrijk, maakt immers een zeer verstandige keuze.  

Je kiest voor een wetenschappelijk onderbouwde vorming, door een hoogwaardig 
team van docenten en onderzoekers met beide voeten in de snel evoluerende praktijk. 
We maken samen een schitterende ingenieur van je. En je zal ons de komende jaren 
inspireren tot nieuwe inzichten. Want op onze campus ben je geen nummer of een 
studentenkaart. 

Zoals onze vriendelijke buren van Howest staan wij erom bekend je niet enkel 
op te leiden. We willen je mee helpen vormen tot creatieve en ondernemende 
burgers, die straks in het bedrijfsleven of elders in de samenleving engagement 
en verantwoordelijkheid zullen opnemen. Het gaat ons immers niet enkel om het 
afleveren van een hoogwaardig diploma of je aan werk te helpen. We willen bovenal 
ook een rijker mens van je maken.

Geloof het of niet, je beleeft nu een van de mooiste periodes uit je leven. Geniet ervan. 
Leer met volle teugen en Durf Denken!  

Prof. Carl Devos
Vertegenwoordiger UGent in West-Vlaanderen
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KWE Gebouw A, Sint-Martens-Latemlaan 2B

IDC, Marksesteenweg 58

Stuvo, Graaf Karel de Goedelaan 32

WEGWIJS OP DE UGENT CAMPUS KORTRIJK

CAMPUS KORTRIJK WEIDE - KWE
Het hoofdgebouw van de UGent Campus Kortrijk, Gebouw A, Sint-Martens-
Latemlaan 2B. Je vindt hier de leslokalen A en de bureaus van de lesgevers en de 
administratieve diensten zoals de studentenadministratie.

INDUSTRIAL DESIGN CENTER (IDC)
Marksesteenweg 58. Hier moeten de studenten industrieel ontwerpen zijn. 
Leslokalen starten hier met de letter C. De bureaus van de lesgevers beginnen met 
de letter D. De ingang vind je via het parkpad naast het voormalige zwembad in de 
Sint-Martens-Latemlaan. 

STUVO STUDENTENVOORZIENINGEN
Graaf Karel de Goedelaan 32. Bij Stuvo kan je terecht voor vragen over 
studietoelage en -financiering, een kot of een studentenjob, ... . Daarnaast biedt 
Stuvo jou een luisterend oor en ondersteuning in moeilijkere periodes.
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Machine- en productieautomatisering

Studentenadministratie (FSA)

Onthaal

Campuscafé ‘t 
Bunkertje

Forum
Resto ‘t Obeetje

IT-helpdesk (A.0.102)

Aula Major

KWE.A.0.308 (aula hoorcolleges)

WEGWIJS OP KWE (Campus Kortrijk Weide, Sint-Martens-Latemlaan 2B)

Beep (Penta)
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DE CODE GEKRAAKT
Elk lokaal heeft een code die verraadt waar je het lokaal kan vinden:

      KWE.A0.001Locatie KWE
(Kortrijk Weide)

Gelijkvloers

Lokaal nr 1

Gebouw A
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HOE BEREIK IK DE CAMPUS?
MET DE TREIN OF BUS
Campus Kortrijk ligt op wandelafstand van het station van Kortrijk en behoort tot het 
stadscentrum. In minder dan 15 minuten wandel je van het station naar de campus.

Dankzij Stuvo krijg je 35% korting op je Buzzy Pazz of Omnipas. Wie een combi-abonnement 
NMBS-De Lijn koopt, krijgt 35% korting op het bus-gedeelte. 
Vraag je pas aan op www.howest.be/nl/stuvo/mobiliteit.

MET DE FIETS
Een fiets is handig om je snel in de stad te verplaatsen. 
Bij Mobiel kan je goedkoop een fiets huren voor een lange periode (zie p. 21).  

MET DE WAGEN   
Dat je als student met de wagen zou komen, raden we af. Liever moedigen we je aan om 
met het openbaar vervoer of met de fiets te komen. 
 
Wie toch met de wagen komt, parkeert op het Howest-UGent-parkeerterrein in de Graaf 
Karel de Goedelaan 50 (achteraan de straat). 
 
BUSPAS DE LIJN - MOBIB
Vraag je buspas aan via www2.howest.be/buspaskortrijk.

Heb je al een Mobib-kaart van de NMBS, dan vraag je via bovenstaande URL ook je buspas 
aan en ga je binnen de week naar de Lijnwinkel om je pas te activeren voor De Lijn.

Je buspas kost  10 euro als je al een Mobib-kaart hebt (van De Lijn of NMBS) en 15 euro als je 
nog geen Mobib-kaart hebt. Je betaalt je buspas met bancontact aan het onthaal (campus 
KWE). 

Nadien wordt je abonnement geactiveerd. Als je al een Mobib-kaart hebt, duurt dit ongeveer 
1 week. Als je nog geen Mobib-kaart hebt, duurt het ongeveer 2 weken voor je buspas thuis 
of op je kot toekomt.
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WANNEER HEB IK LES?

WANNEER HEB IK EXAMENS?

INFO VOOR STUDENTEN 
Tip: op de website van je faculteit vind je alle info voor studenten gebundeld, rechts 
bovenaan de homepagina: kies bij INFO VOOR ‘studenten’
• Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen: ugent.be/bw 
• Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur: ugent.be/ea 

LESROOSTER
De data, tijdstippen en locaties van de lessen vind 
je in het lesrooster. Er zijn twee mogelijkheden om 
je lesrooster te bekijken:

1. Op oasis.ugent.be - Mijn kalender: je vindt er 
zowel je eigen, gepersonaliseerde lesrooster als 
het rooster van cursussen of modeltrajecten.

2. Op studiekiezer.ugent.be: het algemene 
lesrooster van je opleiding.  
Kies je opleiding - Programma. 

EXAMENROOSTER
Wanneer de definitieve data van de examens 
gekend zijn, kan je je examenrooster 
terugvinden op oasis.ugent.be - ‘mijn 
Kalender’. 

Wanneer kan je de roosters verwachten?
• Eerste semester: eind november
• Tweede semester: eind maart
• Tweede zittijd: midden juli

ZIEK TIJDENS DE EXAMENS
Als je ziek bent tijdens een examen, 
moet je dit onmiddellijk melden aan de 
Facultaire Studentenadministratie (FSA) en 
de verantwoordelijke lesgever.

Je moet ook binnen de 3 werkdagen aan 
de FSA een medisch attest bezorgen dat 
bewijst dat je op de dag van het examen 
ziek was.

ACADEMISCHE KALENDER
De academische kalender is het overzicht 
van start en einde van het academiejaar, 
vakanties, examenperiodes, semesters, 
inhaalactiviteiten, onderwijsactiviteiten en 
feestdagen.

Je vindt deze kalender op 
ugent.be/student. 
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WAAR HAAL IK MIJN CURSUSSEN?

UFORA & ATHENA

E-MAIL

Eerstejaarsstudenten kunnen hun cursussen aankopen op de introductiedag. 

Is de voorraad op? Bestel je cursussen dan bij de campuswinkel van Standaard Boekhandel 
op de Doorniksesteenweg 151, 8500 Kortrijk. Die is elke dag open van 9.30 uur tot 18 uur, 
behalve op zondag. Tel. 056 21 44 01 - sb.kortrijkcampus@standaardboek.com

UFORA
Ufora is de elektronische leeromgeving 
van de UGent waarop je informatie en 
studiemateriaal kan vinden m.b.t. je 
opleiding. Je kan er ook oefeningen maken 
en met de lesgevers en je medestudenten 
communiceren.
ufora.ugent.be

ATHENA
Op Athena kan je terecht om 
allerlei software te gebruiken, zoals 
woordenboeken, databanken of specifieke 
computerprogramma’s. Je hoeft deze 
software dus niet zelf aan te kopen of te 
installeren op jouw eigen pc.
athena.ugent.be

Je UGent-account geeft je toegang tot je UGent-mailbox. Alle e-mails van de UGent (financiële 
berichten, berichten van professoren, faculteiten enz.) worden naar je persoonlijke UGent-e-
mailadres verzonden. Het is dan ook van belang dat je die  berichten geregeld leest en je 
UGent-e-mailadres als communicatieadres gebruikt.
webmail.ugent.be
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OASIS

WIFI

SCHIJFRUIMTE

Als student heb je toegang tot het wereldwijde draadloze netwerk Eduroam. Zo meld je je 
hierop aan:
1. Kies het netwerk Eduroam
2. Vul je UGent-mailadres en wachtwoord in
3. Accepteer het certificaat

Meer weten? helpdesk.ugent.be/eduroam 

Elke student beschikt over 2000 GB Onedrive-cloudruimte als back-up in het Office 365 
abonnement aan de UGent.
helpdesk.ugent.be/office365

Oasis geeft een gedetailleerd overzicht van je inschrijvingen en biedt nog veel meer. Je kan 
er je vakken voor dit academiejaar zien (je curriculum) en eventueel nog verder aanvullen 
(houd hierbij rekening met eventuele deadlines!). Je kan er ook attesten downloaden 
(bijvoorbeeld om een NMBS-schooltreinkaart aan te vragen), adreswijzigingen doorgeven, 
privacy-instellingen wijzigen, enzovoort. Later in het academiejaar zal je na je examens hier 
ook je resultaten kunnen raadplegen.
oasis.ugent.be
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PRINTEN, KOPIËREN EN SCANNEN

IT-HELPDESK

In het Forum, in de gang van Machine- en productieautomatisering en in de gang achter 
het onthaal (beiden KWE.A gelijkvloers) kan je printen en kopiëren of scannen. Studenten 
Industrieel Ontwerpen kunnen terecht in de inkomhal van het IDC (Industrial Design Center, 
gebouw C.) 
Je betaalt met je studentenkaart die je oplaadt aan het onthaal van KWE.A.

IT-probleem? Zoek de oplossing op helpdesk.ugent.be. 
Toch nog vragen? Mail naar helpdesk@UGent.be of bel 09 264 4747.

Technisch probleem met je pc op Campus Kortrijk? Ga naar de helpdesk van Howest. Zij zullen 
je toestel analyseren. Ze helpen jou verder of sturen je door naar de helpdesk in Gent. 

Lokaal KWE.A.0.102 (Forum)
Contact: T 050 89 28 60 - helpdesk@howest.be
Openingsuren: Ma - vr van 8u00 tot 12u00 en van 12u30 tot 17u00; gesloten op 
donderdagnamiddag.
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LOCKERS
Een locker huren op de campus KWE.A kan voor een dag of voor een gans jaar. De 
lockers vind je in het Forum (KWE.A.0). Lockers voor één dag zijn gratis: je scant je 
studentenkaart bij de scanner aan de lockers zelf en krijgt er eentje toegewezen.  
Opgelet: als je een locker huurt voor één dag wordt hij automatisch terug vrijgegeven om 2 
uur ‘s nachts! Zorg ervoor dat je locker dan leeg is.

De lockers in blok C (IDC) zijn voorbehouden voor de studenten Industrieel Ontwerpen. Je 
betaalt in de IDC Shop 10 euro huur voor één academiejaar. Je moet zelf een hangslotje 
voorzien. Eind juni maak je je locker leeg, want dan krijgen de kastjes een onderhoudsbeurt.

NO CASH
Op de campus KWE kan je enkel elektronisch betalen. Dat kan met je studentenkaart of 
met Bancontact. 

Je kan je studentenkaart opladen aan het onthaal van KWE.A. 

Met je studentenkaart kan je printen of kopiëren, betalen aan de kassa’s in Resto ‘t Obeetje 
en aan de automaten. 
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De bibliotheek van de UGent Campus Kortrijk bevindt zich in het nieuwe Howest-gebouw
Penta (Sint-Martens Latemlaan). Hier kan je boeken, kranten, tijdschriften en cursussen 
raadplegen. Maar je vindt er ook laptopplekken en een overlegruimte voor groepswerk.

ZO RAADPLEEG JE DE COLLECTIE
De gedrukte en elektronische collectie raadplegen doe je via bib.howest.be en 
lib.ugent.be: daar vind je wetenschappelijke tijdschriften, boeken, databanken, 
masterproeven, doctoraten enzovoort.
  
Als UGent-student kan je e-books en artikels online lezen uit alle e-tijdschriften waar 
de UGent een abonnement op heeft: surf naar athena.ugent.be, kies in Athena een 
browser en surf in die browser naar lib.ugent.be. Of maak met je mobiel toestel een VPN-
verbinding. Je kan ook scans van hoofdstukken uit gedrukte boeken opvragen via 
lib.ugent.be. 

Als UGent-student kan je ook de collectie van Howest ontlenen. Check hiervoor de catalogus 
van bib.howest.be.

BOEK NAAR KORTRIJK LATEN KOMEN
Wil je niet enkel een paar hoofdstukken, maar graag het volledige boek lezen? Dan kan je 
dit laten overkomen naar de bib in Kortrijk. Log hiervoor in via lib.ugent.be en kies “nieuwe 
documentlevering (IBL)”.

UITLEENTERMIJN EN OPENINGSUREN
Met je UGent-studentenkaart kan je boeken ontlenen voor maximum 4 weken. Je kan de 
uitleentermijn eventueel verlengen. Tijdschriften en eindwerken kan je enkel ter plaatse
inkijken. Openingsuren voor ophaling in de Penta: check bib.howest.be.

BIBLIOTHEEK (PENTA)
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JE RECHTEN EN PLICHTEN
ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT
Door je inschrijving verklaar je je akkoord met het onderwijs- en examenreglement (OER) 
van de UGent. Elke faculteit heeft eigen regels en procedures: het facultair vademecum. Dat 
is een aanvulling op het OER.
→  ugent.be/oer 
 
LEERKREDIET
Met het leerkrediet houdt de Vlaamse Overheid je volledige studieloopbaan bij aan de hand 
van het aantal studiepunten waarvoor je bent ingeschreven. 

→  Bij je start in het hoger onderwijs krijg je een leerkrediet van 140 studiepunten voor je 
volledige studieloopbaan.

→ Bij elke inschrijving wordt het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft afgetrokken 
van je leerkrediet.

→ Als je slaagt voor een vak (= credits behalen), wordt je leerkrediet terug aangevuld.

→ Als je niet slaagt voor een vak, ben je deze studiepunten kwijt in je leerkrediet.

→ Bonus: wanneer je bent ingeschreven met een diplomacontract, krijg je je eerste 60 
credits die je in het hoger onderwijs behaald hebt, dubbel terug.

Bekijk enkele voorbeelden op ugent.be/leerkrediet.
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STUDIEVOORTGANGSBEWAKING 
De UGent heeft naast het leerkrediet van de Vlaamse overheid ook eigen regels i.v.m. 
studievoortgang. Daardoor kan je inschrijving voor een bepaald opleidingsonderdeel of voor 
een opleiding geweigerd worden als je niet voldoende slaagt. 

Bindende voorwaarde
Als je voor minder dan de helft van de opgenomen studiepunten credits behaalt, zal   
bij de eerstvolgende inschrijving voor dezelfde opleiding een bindende voorwaarde   
worden opgelegd:

 → Je moet voor minstens 50% van alle opgenomen studiepunten credits verwerven 

 → En je moet voor alle opgenomen studiepunten van het eerste bachelorjaar   
  geslaagd zijn, op maximaal 8 studiepunten na.

Als je niet voldoet aan deze voorwaarde, mag je niet meer inschrijven voor dezelfde opleiding.

Weigering
Heb je na 3 jaren ingeschreven te zijn aan de UGent credits verworven voor minder dan 1/3e 
van je totaal opgenomen studiepunten, dan word je geweigerd voor alle opleidingen aan 
de UGent.
Bekijk enkele voorbeelden op ugent.be/studievoortgang.



16

STUDIEBEGELEIDING
VAKINHOUDELIJK: MONITORAAT
Elke docent is ook buiten de lessen beschikbaar voor vragen in verband met de leerstof. Je 
kan de docent vóór of na de les aanspreken of per e-mail een afspraak maken. In sommige 
gevallen, of in de aanloop naar de examenperiode, zal de docent een monitoraat organiseren 
waarop alle studenten uitgenodigd worden die het opleidingsonderdeel volgen.

EFFICIËNT STUDEREN: MENTORAAT EN STUDIEBEGELEIDERS
Je krijgt in het begin van het academiejaar een mentor toegewezen. Bij die mentor kan 
je steeds terecht met algemene studieproblemen. In de loop van het eerste academiejaar 
zal de mentor de studenten een aantal keren bijeenroepen om studietips te geven of om 
eventuele moeilijkheden te bespreken. Als je wil, kan je zelf bijkomende afspraken maken.

Als je nood hebt aan extra begeleiding op het vlak van studiemethode en studieplanning, 
kan je terecht bij de studiebegeleiders. Zij bieden je in alle vertrouwen hun expertise aan 
om problemen zoals faalangst, concentratiemoeilijkheden enzovoort te overwinnen. In het 
geval van ernstige, eventueel psychische problemen, kunnen de studiebegeleiders je ook 
doorverwijzen naar externe specialisten.

De contactgegevens van onze mentoren en studiebegeleiders vind je in deze brochure op 
p. 22-25.

BIJZONDER STATUUT VOOR STUDENTEN
Studenten met een functiebeperking, met uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden, 
erkende topsporters, student-ondernemers, professionele kunstbeoefenaars en studenten 
met een mandaat in een centraal bestuurs- of adviesorgaan kunnen gebruik maken van op 
maat gemaakte faciliteiten om les te volgen en examens af te leggen.  
Heb jij hier recht op? Dien je aanvraag in aan de start van het semester via oasis.ugent.be.

ugent.be/nl/studeren/flexibel-studeren/bijzonder-statuut

functiebeperking.ea@ugent.be (voor studenten MPA en IO)
functiebeperking.bw@ugent.be (voor studenten CBPT)
topsport@ugent.be
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TRAJECTBEGELEIDING
Trajectbegeleiders geven informatie, advies en begeleiding in verband met de diverse 
aspecten van je studieloopbaan: studievoortgang, keuzeprocessen, ‘spoorwissels’, bijzonder 
statuut en geïndividualiseerde trajecten (GIT). De trajectbegeleiders van jouw opleiding vind 
je in deze brochure op p. 22-25.
studietraject.kortrijk@ugent.be
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OMBUDSDIENST
De ombudsdienst waarborgt de rechten van de student in verband met examens en 
vrijstellingen. Hij of zij bemiddelt bij conflicten. Vóór 1 november van elk academiejaar 
dragen de studentenvertegenwoordigers een ombudspersoon voor. 

Ombudspersoon faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur: 
• Jan Devos - jang.devos@ugent.be 
• Steve Dereyne - steve.dereyne@ugent.be (plaatsvervangend)

Ombudspersoon faculteit Bio-ingenieurswetenschappen:
• Caroline Vandenbussche - caroline.vandenbussche@ugent.be 
• Yannick Verheust - yannick.verheust@ugent.be (plaatsvervangend)
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STUDENTENADMINISTRATIE (FSA)
De studentenadministratie is het lokale aanspreekpunt voor alle administratieve 
formaliteiten, doorverwijzingen en het contact met de diensten van de universiteit voor je 
studieloopbaan.

Je kan er o.a. terecht met vragen over of problemen met:
• je studentendossier en je inschrijving
• speciale statuten voor studenten
• toelatingsvoorwaarden
• het onderwijs– en examenreglement
• curriculumwijzigingen of uitschrijving

In Oasis (zie p. 10) kan je belangrijke informatie over je inschrijving en je curriculum bekijken 
en ook zelf de noodzakelijke gegevens doorsturen. Je vindt er ook je les– en examenrooster 
terug.

Contacteer zeker de studentenadministratie: 
• Wanneer je docent na 15 minuten na de geplande aanvang van de les nog steeds niet 

aanwezig is. De medewerker van de FSA zal verdere inlichtingen of instructies geven.

• Wanneer je de les niet kan volgen of niet aan een examen kan deelnemen. Elke 
afwezigheid wegens ziekte moet je bewijzen met een dokterattest dat je zo snel 
mogelijk aan de FSA bezorgt. 

OPENINGSUREN EN CONTACT
• Lokaal KWE.A.0.313
• ma-do open van 9u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u00; gesloten op vrijdag.
• fsa.kortrijk@ugent.be - carine.vertriest@ugent.be - 056 24 12 53
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NAAR HET BUITENLAND
Tijdens of na je studies kan je naar het buitenland vertrekken om er te studeren, stage te 
lopen, je masterproef uit te werken of aan ontwikkelingssamenwerking te doen.

Machine- en productieautomatisering en Industrieel ontwerpen
• Prof. Michael Monte is de contactpersoon op de Campus Kortrijk voor vragen over 

internationalisering: michael.monte@ugent.be
• International Relations Office, faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur: 

international.ea@ugent.be

Bio-industriële wetenschappen: circulaire bioprocestechnologie
• Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen: out.fbw@ugent.be
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STUDENTENVOORZIENINGEN
Studeren kost geld. Met de hulp van Stuvo Howest kan je berekenen of je recht 
hebt op een studietoelage en zo vermindering van inschrijvingsgeld krijgt. Stuvo 
lanceert samen met jou de aanvraag en kan jou ook een voorschot op je toelage 
geven. Heb je daarnaast nog nood aan studiefinanciering? Dan gaan we op basis 
van een financieel dossier na of een tussenkomst in je studiekosten mogelijk is. 

Doorheen je studies kan je met vragen zitten of moeilijkheden ervaren. We beseffen zeer 
goed dat vragen stellen of jezelf blootgeven niet gemakkelijk is. Door er met iemand over 
te praten, krijgen de dingen een naam en krijg je er vat op. Je ziet beter wat er aan de 
hand is en wat je eventueel kan doen. Ook daar staat Stuvo Howest je bij met raad en daad. 

Zoek je een kot? Wil je een fiets huren? Zoek je een studentenjob? Wil je weten hoe het zit 
met studietoelagen, groeipakket en uitkeringen? Of wat er te doen is op vlak van cultuur en 
sport? Of ben je als nieuwe student opzoek naar connectie met andere studenten?
Stuvo Howest is er voor jou! 

Jouw stuvo-contactpersonen vind je op p. 26!

howest.be/stuvo

mobiel.be (fiets huren)

kotwest.be (kot huren)

psywest.be (studententrainingen)

kortrijkstudentenstad.be (vrijetijdsactiviteiten voor studenten)
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WIE IS WIE?

MACHINE- EN PRODUCTIEAUTOMATISERING (MPA)

ing. Isabel Sweertvaegher
Studiebegeleiding en mentor
isabel.sweertvaegher@ugent.be
Lokaal KWE.A.0.407

Prof. dr. ing. Kurt Stockman
Opleidingscöordinator en mentor MPA
kurt.stockman@ugent.be
Lokaal KWE.A.0.404

Prof. dr. ir. Jan Devos
Ombudspersoon MPA/IO
jang.devos@ugent.be
Lokaal KWE.A.1.110

ing. Steve Dereyne
Ombudspersoon MPA/IO (plaatsvervanger)
steve.dereyne@ugent.be
Lokaal KWE.A.0.403a
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INDUSTRIEEL ONTWERPEN (IO)

WIE IS WIE?

Ing. Yannick Christiaens
Mentor Industrieel Ontwerpen
ychrist.christiaens@ugent.be
Lokaal KWE.D.025/026

Ing. Olivier Rysman
Mentor Industrieel Ontwerpen
olivier.rysman@ugent.be
Lokaal KWE.D.025/026

Prof. dr. ing. Jos Knockaert
Opleidingscoördinator Industrieel Ontwerpen
jos.knockaert@ugent.be
Lokaal KWE. A.1.110

Prof. dr. Jan Detand
Trajectbegeleider en mentor Industrieel Ontwerpen
jan.detand@ugent.be
Lokaal KWE.D.025/026
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BIO-INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN (CBPT)

WIE IS WIE?

Prof. dr. ir. Stijn Van Hulle
Opleidingsverantwoordelijke Circulaire bioprocestechnologie 
stijn.vanhulle@ugent.be
Lokaal: Black House, Graaf Karel de Goedelaan, 1e verdiep

ing. Caroline Vandenbussche
Mentor circulaire bioprocestechnologie
Studiebegeleiding
Ombudspersoon 
caroline.vandenbussche@ugent.be
Lokaal KWE.A.1.02-6

Ing. Yannick Verheust
Circulaire bioprocestechnologie
Ombudspersoon (plaatsvervanger)
yannick.verheust@ugent.be
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Carine Vertriest
Facultaire studentenadministratie
fsa.kortrijk@ugent.be - carine.vertriest@ugent.be
Lokaal KWE.A.0.313

Stijn Defruyt
Bijzonder statuut o.v. functiebeperking
stijn.defruyt@ugent.be
(na afspraak)

WIE IS WIE?
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WIE IS WIE? 

Simon Clinckemaillie
Studentenvoorzieningen Stuvo
Studentenactiviteiten, huisvesting, internationals
Graaf Karel de Goedelaan 32
simon.clinckemaillie@howest.be
0497 71 00 05

Aline Devoldere
Studentenvoorzieningen Stuvo
Sociale dienstverlening en psychosociale ondersteuning 
Graaf Karel de Goedelaan 32
aline.devoldere@howest.be 
0473 64 24 92
Maak een afspraak: howest.be/agenda/Devoldere-Aline

Marie-Laure Paermentier
Studentenvoorzieningen Stuvo
Sociale dienstverlening en psychosociale ondersteuning
Graaf Karel de Goedelaan 32
marie-laure.paermentier@howest.be
0477 81 01 75
Maak een afspraak: howest.be/agenda/Paermentier-Marie-Laure

Katelijne Hanssens 
Studentenvoorzieningen Stuvo 
Studentcoach ‘Stuvo Connects’, verbindende activiteiten voor studenten
Graaf Karel de Goedelaan 32
katelijne.hanssens@howest.be 
0478 74 01 39
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STUDENTENVERENIGINGEN

De grootste en overkoepelende 
studentenclub is Centaura. Zij baten 
‘t Bunkertje uit op de campus Kortrijk 
Weide (KWE).
www.centaura.be

EDGE is er voor studenten Industrieel 
Ontwerpen.
facebook.com/Edge

STUDENTENVERTEGENWOORDIGERS
Studentenvertegenwoordigers zijn de 
stem van de studenten in alle raden en 
commissies. 

De Gentse Studentenraad verdedigt de 
belangen van àlle UGent-studenten. 
Ook de studenten van de Campus 
Kortrijk.
fris.ugent.be/start



UGENT CAMPUS KORTRIJK
Gebouw A
Sint-Martens-Latemlaan 2B 
8500 Kortrijk

ugent.be/campuskortrijk

UGent Campus Kortrijk

@UGent

Universiteit Gent


