




Natuurkunde

Christophe Detavernier

Tel. 09/264.43.54

Email : christophe.detavernier@ugent.be

Bartel Van Waeyenberge

Tel. 09/264.43.66

Email : bartel.vanwaeyenberge@ugent.be



De bedoeling is de student de basisbegrippen en de principes van de in de 

inhoud vermelde onderdelen van de fysica bij te brengen. 

Op die manier moet hij/zij belangrijke evoluties in onze moderne 

maatschappij beter kunnen begrijpen (bv. het verband tussen de 

informatiemaatschappij en de vooruitgang in de fysicakennis). 

De leerinhoud vormt ook een belangrijke basis voor een goed begrip van 

ingenieursgerichte vakken in de volgende studiejaren. 

Ze vormt tevens een uitstekende vorming in het wetenschappelijk denken.

Vak Natuurkunde - doelstelling (ECTS fiche)



Waarom heeft een handelsingenieur fysica nodig ?

- Natuurkunde is de drijvende kracht achter 

grote maatschappelijke en economische 

veranderingen

- Voorbereiding op jullie ingenieursvakken



Elektro-

Magnetisme

(~1870)

o.a. Maxwell,

Faraday,

Ampère

Thermo

Dynamica

o.a. Carnot,

Boltzmann,

Gibbs

Halfgeleider-

fysica

(~1950)

o.a. Bardeen,

Shockley,

Kilby

Lasers, 

fotonica (~1960)

o.a. Einstein,

Shawlow, 

Maiman



Waarom fysica ?



Selectie van hoofdstukken uit Giancoli

ISBN: 978-90-430-3579-8

Kostprijs ~ 80 Euro

Wordt verdeeld via de studentenvereniging

Cursus





Selectie van hoofdstukken uit Giancoli

 Kinematica

 Dynamica

 Arbeid en energie; behoudswetten

 Mechanische trillingen en golven

 Elektromagnetisme

 Kwantumfysica en atoommodellen 

 Vaste-Stoffysica

 Nucleaire fysica

Cursus



Laat u niet afschrikken door het volume van het handboek !

Veel pagina’s oefeningen + voorbeelden.

Begrijp de voorbeelden die in de les aan bod komen.

Beschouw de overige voorbeelden als extra info, 

of als uitgeschreven opgeloste oefeningen.

Studeer de samenvatting op het einde van elk hoofdstuk 

(zie file op UFORA – 27 pagina’s).

Los de vragen op aan het einde van elk hoofdstuk 

(oplossingen op de laatste slides van elke les).

Los vraagstukken op (opl. oneven oef. in appendix).

Examen gesloten boek, maar met formularium (zie UFORA 

– niet mee te brengen, wordt uitgedeeld). Formules moeten 

dus NIET van buiten gekend zijn.

Het is uiteraard NIET de bedoeling dat u bv. het 

geboortejaar van Newton van buiten kent !

Hoe kunt u dit vak studeren ?





12 namiddagen theorielessen

C. Detavernier, B. Van Waeyenberge

Locatie : dit auditorium

14:30 – 17:15

6 namiddagen oefeningenlessen + proefexamen

P. Gypens

Locatie : Auditorium Devreker

13:30-16:15  (i.p.v. 13:00 op algemeen uurrooster)

3 halve namiddagen practicum

A. Werbrouck

Check groepsindeling !

Locatie : Campus De Sterre, gebouw S2 

Lessen



Theorielessen

Christophe Detavernier

Tel. 09/264.43.54

christophe.detavernier@ugent.be

Bartel Van Waeyenberge

Tel. 09/264.43.66

bartel.vanwaeyenberge@ugent.be



Maandag UFO 400

14:30

Donderdag Auditorium 

Devreker

13:30

Practicum

Trilling

Practicum

Geluid

Practicum

Wet van Ohm

Practicum

Lorentz

13:15 15:30 13:15 15:30 13:15 15:30 13:15 15:30

10/02/2020
CDT1

13/02/2020
CDT2

17/02/2020
CDT3

20/02/2020
CDT4

24/02/2020
CDT5

27/02/2020
OEF1

02/03/2020
CDT6

05/03/2020
OEF2

09/03/2020
BVW1

12/03/2020
OEF3 (I-N) A E B F C G D H

16/03/2020
BVW2

19/03/2020
OEF3 (A-H) I M J N K L

23/03/2020
BVW3

26/03/2020
OEF4 (I-N) B F C G D H A E

30/03/2020
BVW4

02/04/2020
OEF4 (A-H) J N K L I M

06/04/2020 09/04/2020

13/04/2020 16/04/2020

20/04/2020

Proefexamen 

theorie - 20 

meerkeuzevragen

23/04/2020

OEF5 (I-N) C G D H A E B F

27/04/2020

Feedback 

proefexamen 

theorie + BVW5

30/04/2020

OEF5 (A-H) K L I M J N

04/05/2020
BVW6

07/05/2020
OEF6

11/05/2020
Geen les

14/05/2020
Proefexamen –

7 oef.

18/5/2020 

(inhaalweek)

Geen les 22/05/2020 

(inhaalweek)

Geen les



Oefeningenlessen

Pieter.Gypens@ugent.be

- Alle oefeningenlessen gaan door in  

auditorium Devreker

- Sommige voor alle groepen, 

sommige in deelgroepen (zie schema)

- Proefexamen



• Tientallen uitgewerkte oefeningen (‘voorbeelden’) in handboek (tussen 

theorie) → zelfstudie om theorie te verwerken

• In de vraagstukkensessies:

– Vraagstukken voorbereiden: opgaven op UFORA

– Samen de opgave bekijken

– Eerst zelf proberen oplossen

– Eventueel hints

– Oplossing wordt geprojecteerd en besproken

• Een vraagstuk zien oplossen is niet voldoende om dit zelf te kunnen !!

• Onuitgewerkte oefeningen in handboek (oplossingen voor oneven 

nummers achteraan)

Vraagstukken



Practica

Locatie : Campus De Sterre, Krijgslaan 281, gebouw S2



Practica

Locatie : Campus De Sterre, Krijgslaan 281, gebouw S2



Practica

- 14 groepen (A tem. N) van 19 studenten (N = reserve)

- Elke groep voert 3 proeven uit (2 uur), selectie uit een lijst van 4

- Contact: Andreas.Werbrouck@ugent.be

Gedwongen trilling Snelheid geluid

Lorentzkracht Wet van Ohm



Practica

 Check groepsindeling op UFORA (groep A tot en met N)

 Ofwel practicum (2 uur), ofwel oefeningenles (13:30-16:15) op donderdag

 Practicum : eerste groep 13:15-15:15, tweede groep 15:30-17:30

 Practicumnota’s online beschikbaar op UFORA – print die zelf af !

 Practicum bepalend voor 3 punten op 20

 Wie niet deelneemt, scoort 0/1 voor dat practicum

 Inhalen van practicum mogelijk mits voorleggen geldig doktersattest 

 Geen dixit / post factum attesten

 Procedure : attest inscannen en doormailen naar 

Andreas.Werbrouck@ugent.be, die u dan contacteert ivm. 

inhaalmogelijkheden.

 GIT’ers die aan geen enkel practicum deelnemen, behouden de score (op 3) 

behaald in het vorige jaar

 De GIT studenten werden NIET automatisch in een groep ingedeeld – indien 

u het practicum dit academiejaar opnieuw zou willen uitvoeren, gelieve dan 

Andreas Werbrouck hierover te contacteren.



 Peilt naar kennis, begrip en inzicht

 Examenstof = cursus + oefeningen

 Proefexamens (louter informatief - heeft geen impact op uw eindscore)

- Vrijblijvend proefexamen theorie op maandag na de paasvakantie

- 20 meerkeuzevragen

- Klassikale feedback de maandag erna

- Vrijblijvend oefeningenexamen laatste donderdag voor de inhaalweek

- 7 voorbeeldvragen als test + presentatie van correcte antwoorden

 Puntenverdeling :  

3/20 via practicum

10/20 via theorieexamen (30 vragen) – met “standaardsetting”

7/20 via oefeningenexamen (type II)

Examen

Theorie examen

30-tal meerkeuzevragen

Oefeningen examen

7-tal oefeningen (moeilijkheidsgraad type II)

- 4 uur

- Gesloten boek

- Schrijfgerief + studentenkaart meebrengen

- Rekenmachine zelf meebrengen (lijst met toegelaten types wordt aangekondigd)

- Afgedrukte formularia beschikbaar (zie pdf op UFORA – NIET zelf afdrukken)



 Tweede zittijd : score van practicum wordt overgenomen uit 1e zittijd

 In elke zittijd één vaste, extra examendatum :

Mogelijk mits voorleggen geldig doktersattest (OER 75§4), 

of in geval van een GIT traject waarbij een ander examen 

de dag direct voor, op, of direct na de eerste examendatum valt.

 Feedback : op aanvraag, individueel, binnen 5 dagen na proclamatie 

- 1e zit : feedback op vrijdagnamiddag 3/7/2020 om 14:00 in gebouw S12

- 2e zit : feedback op maandagnamiddag 14/9/2020 om 14:00 in gebouw S2

Examen



Ad valvas : via UFORA 

Registreer uzelf als gebruiker van dit vak !

JULLIE FEEDBACK IS WELKOM !


