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WELKOM AAN DE 
FACULTEIT
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Decaan prof. Patrick De Baets



PROGRAMMA
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10:00 – 12:20

Opleiding & werking

̶ Welkomstwoord Decaan

̶ Welkom in de opleiding

̶ Onderwijs in coronatijden

̶ Studie- en trajectbegeleiding

̶ Ombudsdienst

̶ Studentenverenigingen
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PROGRAMMA



WELKOM IN DE 
OPLEIDING
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Vakgroepvoorzitter prof. Johan Lagae



IS DEZE OPLEIDING IETS VOOR MIJ?







MAAR WAT DOET EEN INGENIEUR-ARCHITECT ANNO 2020?





VELE GROTE UITDAGINGEN WAAR WE VANDAAG VOOR STAAN, HEBBEN TE MAKEN 
MET RUIMTE



HOE WILLEN MENSEN WONEN EN HOE VALLEN HUN VERWACHTINGEN TE KOPPELEN 
AAN HET DUURZAAM GEBRUIK VAN DE BEPERKTE BESCHIKBARE RUIMTE? 
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WELKE OPENBARE GEBOUWEN HEBBEN WE MORGEN NODIG OM EEN OPEN EN 
INCLUSIEVE SAMENLEVING TE REALISEREN? 
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HOE KUNNEN WE INNOVATIEF BOUWEN OM IN TE SPELEN OP ASPECTEN VAN 
KLIMAATBEHEERSING, TOEKOMSTIG HERGEBRUIK, KOSTENEFFICIËNTIE EN 

ALTERNATIEVE ARBEIDSVORMEN OP DE WERF? 



HOE KUNNEN WE INNOVATIEF BOUWEN OM IN TE SPELEN OP ASPECTEN VAN 
KLIMAATBEHEERSING, TOEKOMSTIG HERGEBRUIK, KOSTENEFFICIËNTIE EN 

ALTERNATIEVE ARBEIDSVORMEN OP DE WERF? 



DE INGENIEUR-ARCHITECT NEEMT VANDAAG 
HEEL DIVERSE POSITIES IN OP DE ARBEIDSMARKT





EEN BREDE OPLEIDING MET DIVERSE LESVORMEN



0 10 20 30 40 50 60

1E BACHELOR

2E BACHELOR

3E BACHELOR

STUDIEPUNTEN

ARCHITECTUURONTWERP

BOUWTECHNISCHE EN BASISWETENSCHAPPEN

ARCHITECTUURWETENSCHAPPEN











EEN BREDE OPLEIDING MET DIVERSE (EN VOORAL ACTIVERENDE) LESVORMEN



















EEN BIJZONDERE PRAKTIJKSTAF





Kristaan Borret
Stadsbouwmeester Brussel

Methoden van stadsanalyse  en –ontwerp 
(3e bachelor)

Joachim Declerck
Architecture Workroom Brussels

Masterstudio B / Bijzonder Vraagstuk



Gastprof. Jan Moens, Bouwconstructie & gastprof. Wim Boydens, Uitrustingstechnieken



EEN BIJZONDERE ONDERZOEKSSTAF













EEN HUIS VAN BOEKEN EN TENTOONSTELLINGEN









EEN BIJZONDERE PLEK MIDDEN IN DE STAD: DE PLATEAU







Peter Vanden Abeele _ Stadsbouwmeester Gent  



EEN BIJZONDERE PLEK MIDDEN IN DE STAD MAAR VERBONDEN MET DE WERELD





BUITENLANDSE WORKSHOPS

BUITENLANDSE WORKSHOPS





EEN CRUCIALE PARTNER IN HET ONDERWIJS: DE LOEIENDE KOE









EEN MOTTO VOOR 2020-2021
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ONDERWIJS IN 
CORONATIJDEN
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Vakgroepvoorzitter prof. Johan Lagae





ARCHITECTUURONTWERP 1 





EEN NIEUW REGIME VOOR 2020-2021: ON/OFF CAMPUS
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INVESTERINGEN IN NIEUWE APPARATUUR
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CONFIGURATIE ATELIERRUIMTES
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ROOSTERING
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HUISREGELS

Deze roostering en ruimtelijke configuratie gaan gepaard met een set van ‘huisregels’ waaraan de studenten zich 

moeten houden en die komen bovenop de richtlijnen voor circulatie en gebruik van de ruimtes die vanuit de 

UGent en de Faculteit worden opgelegd.

Voor de Bachelorateliers gelden specifiek volgende richtlijnen:

- Studenten komen alleen naar het atelier op de hen toegewezen ½ dagen: één ½ voor begeleiding en ½ voor 

zelfstandig werk.

- In de Bachelorateliers krijgt elke student een vaste werkplek op een specifiek moment in de week. Elke 

werkplek wordt in de loop van de week dus door slechts een beperkt aantal en traceerbare studenten 

gedeeld. Niemand anders kan deze werkplekken, zelfs voor korte tijd, gebruiken, ook al zou de werkplek vrij 

zijn.

- Studenten kunnen werken aan de hen toegewezen werkplek zonder mondmasker in pandemieniveau geel en 

oranje. De ruimtelijke configuratie van de tafels en zitplaatsen is zo bedacht dat er telkens een afstand van 1,5 

meter kan worden gerespecteerd. 

- Voor korte periodes kunnen studenten samenwerken met medecollega’s aan een groepsopdracht, maar dan 

enkel met mondmasker.
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HUISREGELS

- We werken met een clean desk policy: studenten kunnen materiaal meebrengen naar de hen toegewezen 

sessies, maar dienen de tafels vrij te maken wanneer de hen toegewezen sessie is afgelopen. Er worden een 

beperkt aantal rekken voorzien waarop materiaal kan worden gestockeerd.

- De tafels en stoelen worden 1x daags ontsmet door ISS . 

- Studenten blijven tijdens de sessie op de hun toegewezen werkplek zitten. Verplaatsingen in het atelier 

worden tot een minimum beperkt. Wie zich moet verplaatsen draagt verplicht een mondmasker.

- Studenten worden door de begeleiders uitgenodigd voor begeleidingssessies. Die vinden plaats in aparte 

opstellingen die zo zijn geconfigureerd dat een groep van maximum 6 studenten en 2 begeleiders samen 

kunnen zitten met inachtname van de afstandsregels. De opstellingen worden voorzien van tijdelijke wanden 

om materiaal op te presenteren of te projecteren. Begeleidingen worden gevolgd met mondmasker.

- De atelierverantwoordelijken en hun teams staan in voor de regelmatige verluchting van de atelierruimtes. 

Aan het einde van een atelierdag staan zij ook in voor het sluiten van de ramen.



2020-2021: CLEAN DESK POLICY



NEVER WASTE A GOOD CRISIS
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EXCURSIONS@HOME

« Daignez m'accompagner dans 

mon voyage; nous marcherons à 

petites journées, en riant, le long du 

chemin, des voyageurs qui ont vu 

Rome et Paris; aucun obstacle ne 

pourra nous arrêter ; et, nous livrant 

gaiement à notre imagination, nous 

la suivrons partout où il lui plaira de 

nous conduire »

Xavier De Maistre,

Voyage autour de ma chambre, 1794
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DLK & ON CAMPUS LIFE



CORONATOOLS

85

prof. Ruben Verstraeten



UGent beschikt over een digitaal leerplatform: Ufora.

• Universiteitsbrede aankondigingen;

• Overzicht van de cursussen waarop je ingeschreven bent;

• Agenda met deadlines;

• Meldingen.

les volgen onder covidmaatregelen



les volgen onder covidmaatregelen



les volgen onder covidmaatregelen



les volgen onder covidmaatregelen



Onder een (gedeeltelijke) lockdown zijn er verschillende onderwijsvormen 
mogelijk :

• Online live lesgeven via Ufora/Bongo: de lesgever zendt de les uit;

• Fysiek lesgeven met een gedeeltelijk gevuld auditorium, eventueel met een 

rotatiesysteem;

• Online kennisclips, op voorhand opgenomen;

• Interactieve practica/begeleiding via MS Teams .

les volgen onder covidmaatregelen
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STUDIE 

/STUDENTENBEGELEIDING
Prof. Hennie De Schepper



INHOUD

1. Begeleiding binnen de faculteit

2. Begeleiding universiteitsbreed

3. Enkele weetjes / praktische afspraken

4. Wijze raad
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WIE / WAT IS ER VOOR JULLIE 

BINNEN DE FACULTEIT?
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WIE IS ER VOOR JULLIE BINNEN DE FACULTEIT?

̶ Professoren en assistenten/begeleiders

̶ Monitoraat 

̶ Studiebegeleiders

̶ Trajectbegeleider

̶ FSA

̶ Ombudsdienst

̶ Ankerpunt taal

→ Onderlinge samenwerking, doorverwijzing



PROFFEN EN ASSISTENTEN VERZORGEN

̶ Theorielessen en oefeningenlessen 

̶ hoorcolleges, bordoefeningen, werkcolleges, practica, …

̶ Uitlegsessies/begeleidingssessies 

̶ individueel of kleine groep

̶ Cursussite op Ufora

̶ Feedback na examens

Vragen stellen bijna altijd mogelijk 

begin of einde les, e-mail, discussieforum op Ufora

➢kwestie van afspraak
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MONITORAAT - STUDIEBEGELEIDERS 
VERZORGEN 

VAKINHOUDELIJKE BEGELEIDING (ONLINE/ON CAMPUS)

̶ begeleiding bij alle vakken wiskunde en natuurkunde

̶ individueel / kleine groep

̶ aanvullende uitleg bij oefeningen en theorie

̶ “feedback” na evaluaties

̶ aanbodsessies rond bepaalde thema’s
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MONITORAAT - STUDIEBEGELEIDERS 
VERZORGEN

ALGEMENE BEGELEIDING

̶ Groepssessies 
̶ Studiehouding, studiemethode en studieplanning
̶ Voorbereiding examens

̶ Individueel: 
̶ Factoren die het studeren bemoeilijken kunnen ter sprake komen 

(b.v. stress, uitstelgedrag, zich niet goed voelen, …) 
̶ Hulp bij het opmaken van een planning, …

̶ Brochure “Concrete studeervaardigheden”, “Efficiënter studeren”
Greet De Beer en Katrien Maertens
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MONITORAAT – STUDIEBEGELEIDERS

COMMUNICATIEKANALEN

̶ Website monitoraat: http://www.monitoraatea.ugent.be/

̶ Online reservatiesysteem 

̶ Infosite monitoraat op Ufora: 

aankondigingen / documenten / groepssessies

̶ E-mail (monitoraatplateau.ea@UGent.be)

̶ Lokalen: 1e verdieping, gang tegenover PC-klas 1.2
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http://www.monitoraatfea.ugent.be/
mailto:monitoraatplateau.ea@UGent.be


MONITORAAT –TRAJECTBEGELEIDER 
VERZORGT:

̶ Informatie en advies

̶ Studiekeuze / heroriënteren

̶ Onderwijs- en examenreglement (studievoortgang, deliberaties, contracten, …)

̶ Studietraject: opmaak individueel traject, opvolging studievoortgang, vrijstellingen, 

leerkrediet …

̶ Bijzonder statuut - werkstudentenstatuut

̶ Studiegerelateerde problemen

̶ Doorverwijzing

̶ Begeleiding opmaak studieplanning 2e zittijd  

…
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BIJZONDER STATUUT / WERKSTATUUT

Op basis van
- Functiebeperking

- Topsport

- Kunstbeoefening

- Mandaat

- Bijzondere individuele uitzonderlijke omstandigheden

- Anderstaligheid

→ onderwijs- en examenfaciliteiten 

in overleg met lesgevers (bv. meer tijd op een examen)

→ minder studiepunten opnemen in jaar 1
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FSA: FACULTAIRE STUDENTENADMINISTRATIE

̶ Melden van ziekte en binnenbrengen van een 

doktersattest (elektronisch)

̶ Belangrijk bij examens: FSA = examensecretariaat

̶ Les- en examenroosters

̶ fsaplateau.ea@ugent.be

̶ Gelijkvloers, lokaal A0.28
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mailto:fsaplateau.ea@ugent.be


OMBUDSDIENST

̶ Behandelt problemen of klachten van studenten, 

bemiddelt, geeft advies en informeert

http://www.ugent.be/ea/nl/diensten/ombudsdienst
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http://www.ugent.be/ea/nl/diensten/ombudsdienst


ANKERPUNT TAAL

Leen Pollefliet: 

Lector communicatie FEA

Leen.pollefliet@UGent.be

Vragen over taal in verslag of 

presentatie
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mailto:Leen.pollefliet@UGent.be


BEGELEIDING 
UNIVERSITEITSBREED
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VERHOOG JE SLAAGKANSEN MET EEN 
MENTOR

Mentoren zijn oudejaarsstudenten die hetzelfde studeren als jij en die 

hun ervaring met jou willen delen. 

Jouw mentor: 

̶ maakt je wegwijs aan de universiteit;

̶ geeft praktische tips rond studieplanning en examens;

̶ biedt ondersteuning bij het verwerken van de leerstof en geeft 

regelmatig feedback;

̶ is een volledig academiejaar beschikbaar;

̶ doet dit binnen een keuzevak (3stp).
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VERHOOG JE SLAAGKANSEN MET EEN 
MENTOR

Voor eerste inschrijvers uit alle faculteiten.

Worden aangemoedigd om deel te nemen: studenten 

met faalangst, andere moedertaal, bijzonder statuut, 

atypische vooropleiding …

Meer info?

www.UGent.be/mentoring
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http://www.ugent.be/mentoring


SIMON

̶ WAT?

̶ SIMON test jouw persoonlijke vaardigheden 

met betrekking tot de opleiding

̶ Begeleiding: persoonlijk feedbackrapport 

̶ Onderzoek: oriënteringsinstrument voor 

studiekiezers

̶ HOE?

̶ Via Ufora 

̶ Studentennummer nodig

̶ Voorzie voldoende tijd 

̶ Volg de instructies en wees eerlijk
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TAALBEGELEIDING EN -ADVIES

̶ Taaltips en info

̶ bv. tips voor het schrijven van een paper of bachelorproef

̶ Voor anderstaligen: individuele begeleiding op maat

̶ Voor alle studenten: begeleiding bij schrijfopdrachten: 

taalonthaal.ugent.be

www.ugent.be/taaladvies

Contact

taaladvies@ugent.be

Lammerstraat 35 (straat tussen Vooruit en Zuid)
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http://www.taalonthaal.ugent.be/
http://www.ugent.be/taaladvies
mailto:taaladvies@ugent.be


PRAKTISCH
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PRAKTISCH: WAT TE DOEN BIJ AFWEZIGHEID?

̶ Verplichte les/langdurige afwezigheid

̶ Onmiddellijk lesgever verwittigen

̶ Doktersattest afgeven bij FSA binnen 3 werkdagen

̶ Bij langdurige afwezigheid: trajectbegeleider contacteren

̶ Examen/test

̶ Onmiddellijk FSA verwittigen (telefonisch, mail)

̶ Inhalen van examen: lesgever contacteren

̶ Doktersattest afgeven bij FSA binnen 3 werkdagen

Geldig doktersattest = uitgeschreven door arts op dag van ziekte/ongeval
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PRAKTISCH: INFORMATIE VINDEN

̶ Website UGent: www.ugent.be

OER, leerkrediet, studiegeld, bijzonder statuut, inschrijven, enz.

̶ Studiegids: http://studiegids.ugent.be

Opleidingsprogramma, studiefiches: vakinhoud, lesgever, 

evaluatievorm, enz.

̶ Website faculteit: www.ugent.be/ea

curriculumregels, contactpersonen, vaste examenroosters, enz.  

̶ Ufora: http://ufora.ugent.be

120

http://www.ugent.be/
http://studiegids.ugent.be/
http://www.ugent.be/ea
http://minerva.ugent.be/


WAT WIJZE RAAD BIJ DE START

̶ Maak gebruik van de aangeboden diensten

̶ Hou je leerstof bij!

̶ Hou contact met medestudenten (o.a. VTK)

̶ Durf hulp vragen!

̶ Wees er snel bij als je voelt dat het moeilijk wordt: 

alleen dan is bijsturen haalbaar!

VEEL SUCCES!
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OMBUDSDIENST
Prof. Bart Verschaffel



OMBUDSPERSONEN VOOR DE STUDENTEN

̶ prof. dr. Marie-Françoise Reyniers

̶ prof. dr. Bart Verschaffel
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WIE?

Prof. Marie-Françoise Reyniers
Vakgroep Chemische Proceskunde 

E

n Technische Chemie

Technologiepark Zwijnaarde 918

9052 Zwijnaarde

t: 09 331 17 35

e: MarieFrancoise.Reyniers@UGent.be
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WIE?

Prof. Bart Verschaffel

Vakgroep Architectuur en Stedenbouw

Jozef Plateaustraat 22

9000 Gent

t: 09 264 39 12

e: Bart.Verschaffel@UGent.be
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Belangrijke mededeling:

Facebook-groep: 

1e bach archies 2020-2021



Belangrijke mededeling:

Volgende Dinsdag: 22/09

Tekenpakkettenverkoop: €95 
ipv €130 in de winkel 



VLAAMSE TECHNISCHE KRING  



Wie zijn wij?

• Facultaire studentenvereniging
• Voor alle burgies en archies
• Gedragen door:

• Praesidium
• Medewerkers



Wat doen wij?

Cultuur

Cursus

Sport

Feest

Delta

BESTIAESTE

FRIS

DLK

Career

Interne



Speciaal voor eerstejaars 

• VTK on ice
• Barbecue
• Paintball
• … 

Initiatie activiteiten 
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Initiatie activiteiten 
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• VTK on ice
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• … 



Cultuur

• Quiz  
• Parkpop
• Show
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Cursus

• Boekenverkoop  
• Lezingen
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Sport 

Recreatieve sporten



Sport 
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Recreatieve sporten



Sport 

Competities

• Volleybal
• Minivoetbal
• Veldvoetbal
• Tafeltennis
• Badminton
• Judo
• Hockey
• Zwemmen
• Lopen
• E-sports



Sport 

IFT



Sport 

12urenloop



Skireis



Feest 

• Openingsfuif



Feest 

• Openingsfuif
• Cantussen



Feest 

• Openingsfuif
• Cantussen
• Galabal



Delta  



Career & Development

• Jobfair



Career & Development

• Jobfair
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Career & Development

• Jobfair
• Internshipfair
• Sector days







Board of

European

Students of

Technology



Developing Students



BEST international

93 BEST groups

34 countries

2000+ students on a BEST 

course each year

100+ international events 

each year 



Being a member of 
BEST Ghent

Friendship

Organising events

International character 

Soft skills

English

…



Main activities

EBEC 
engineering 
competition

BEST courses Training



EBEC



BEST course



Training



Ghent@best.eu.org

BEST Ghent

@bestghent

For more information, check our 
social media or send a mail!



The International Association for the

Exchange of Students for Technical 

Experience
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What is IAESTE?

Internships abroad!



IAESTE is… International
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A worldwide exchange organisation for internships

88 members & co-operating institutions in 87 countries



IAESTE is… Students
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Technical students

• Engineering Sciences

• Bio-engineers

• Architecture

• Sciences



IAESTE is… Internships Abroad
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Ecuador Brazil

Croatia Slovenia



IAESTE is… Experience

• Practical Experience

• IAESTE takes care of you

• ECTS Credits

– 4 weeks: 3 ECTS

– 6 weeks: 6 ECTS

• ‘Paid’ Internship

• An unforgettable experience abroad
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Who are we?



Join us!

192

• Wednesday 23/09

• The Globe

• Send us a message!
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Follow us on        IAESTE Ghent en IAESTE Belgium

iaestelcghent

Go to         www.iaeste.be

Mail us          iaeste@vtk.ugent.be

mailto:iaeste@vtk.ugent.be


www.fris.ugent.be fris@ugent.be@fea.fris



Wie zijn wij?

• Facultaire Raad van Ingenieursstudenten

> Je vindt het volledige bestuur op fris.ugent.be/wie/

• Studentenvertegenwoordigers: contacteer ons bij problemen

• Campusverantwoordelijke Burgie: Sven Lippens

• Campusverantwoordelijke Archie: Margot Bultynck

• Campusverantwoordelijke Indie: Servaas Lips

• Campusverantwoordelijke Kortijk: Floris Meeusen

www.fris.ugent.be fris@ugent.be@fea.fris



Wat doen we?
• Verdedigen van belangen van de ingenieursstudenten op 

facultair en universitair niveau

• Formuleren van gezamenlijke standpunten

• Onderwijsevaluaties promoten 

• Maandelijks vergaderen/discussiëren (8 vergaderingen)
• Gebruiksvriendelijker facultair rekentoestel, aanpassen van de 7/20 regel, verlagen 

van het aantal NPGE’s tot het schrijven van standpunten over zaken als het 

bekendmaken van de punten.

www.fris.ugent.be fris@ugent.be@fea.fris



Praktisch

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? 

• Bekijk gerust de rest van de website of stuur een mailtje naar fris@ugent.be

• Daarnaast nodigen we je ook uit op onze vergaderingen, deze staan open 
voor alle studenten van onze faculteit

>> Eerste AV: maandag 28 september (19u - online)

• Volg ons ook op onze facebookpagina voor evenementen, aankondigingen...

www.fris.ugent.be fris@ugent.be@fea.fris

mailto:fris@ugent.be
https://www.facebook.com/FEA.FRIS


www.fris.ugent.be fris@ugent.be@fea.fris


