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OP NAAR 2021!
Ook wat opleiding en vorming betreft, was 2020 een uitzonderlijk
jaar. Een jaar waarin we moesten starten onder moeilijke omstandigheden, maar waardoor ook hybride lessen en online leren in
een stroomversnelling kwamen.
In onze meest recente ingenieursenquête gaven de respondenten
aan een sterke voorkeur te hebben voor klassikale (31,3%) of hybride (30,3%) opleidingen eerder dan zuiver digitale (26%).

Wij hopen dat 2021 het jaar wordt waarin we jullie weer ten volle
mogen en kunnen verwelkomen in het Ingenieurshuis. In tussentijd blijven we bij onze vormingsactiviteiten volop inzetten op
veiligheid. In de kalender op bladzijde 4 en 5 vind je het overzicht
van onze komende opleidingen en studiedagen.

2020 IN CIJFERS
783

Deelnemers
voorjaar

Deelnemers
najaar

Opleidingen
voorjaar

KMOPaanvragen
2

Je bent een gedreven ingenieur maar je twijfelt
of er ook een manager in je verscholen zit ?
Dan is deze online lessenreeks een schot in de
roos!
De eerste module Effectief leidinggeven startte eind november online met méér dan 30
enthousiaste en leergierige deelnemers. Een
greep uit de positieve reacties zowel naar de
aanpak als naar de docent toe :
• Handige aandachtspunten en concrete tips
• Nieuwe inzichten, interessante materie
• Verbetering van je manager-skills door zelfreflectie van je leiderschap
• Vlot en duidelijk, verrassend doeltreffend via
zoom
• Interactief, met een duidelijke onderbouw,
gebaseerd op ervaring en kennis, met passie
gebracht
Overtuigd? Modulair inschrijven kan nog!

HANDHAVING VAN OCTROOIRECHTEN – LITIGATION
Helemáál nieuw kunnen we deze cursus niet noemen. Maar omdat de
laatste editie ervan reeds teruggaat tot 2012, durven we hem toch te
vermelden in deze categorie. We bieden met deze cursus een ‘best of
both worlds’ aan. Zowel octrooigemachtigden als Belgische advocaten komen hun expertise en bevindingen overbrengen rond het thema
van handhaving van octrooirechten. Dit levert niet alleen praktische,
maar ook juridisch interessante en noodzakelijke informatie voor de
cursist. Het lesprogramma heeft vooral betrekking op handhaving in
België, met inachtneming van Belgische, Europese en internationale
regelgeving, en kan ook in afzonderlijke modules gevolgd worden.
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Opleidingen
najaar

190

VAN INGENIEUR
TOT MANAGER:
ONLINE!

Meer info:
www.ie-net.be/vitm

1.409
19

43 % van alle ie-net-opleidingen van de afgelopen maanden zijn online doorgegaan. We zetten een aantal voordelen graag nog even op een rijtje:
➜ Je volgt de opleiding waar je maar wil
➜ Het is 100 % coronaproof
➜ Je vermijdt files; dé garantie om op tijd toe te komen
➜ We bereiken een grotere, bredere en zelfs een compleet nieuwe doelgroep:
een mooie uitbreiding voor jouw netwerk!
➜ Het is verrassend interactief: je kunt vragen stellen, oefeningen maken,
communiceren met de docent,...
➜ Het is een boeiende mix van theorie en praktijk
Kortom: wie zich nu online ontwikkelt, komt er nadien sterker uit!

626

deelnemers

TWIJFEL JE NOG AAN DE
VOORDELEN VAN ONLINE LEREN?

Deze cursus, een initiatief van de expertgroep Intellectuele Eigendom,
is erkend door de Orde van Vlaamse Balies met 30 standaardpunten.
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online
opleidingen

Meer info:
www.ie-net.be/litigation

3

VORMINGSAGENDA
Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen zijn omschakelingen van klassikaal naar
online leren of wijzigingen van data of locaties nog mogelijk.

JANUARI 2021
Succesvol onderhandelen
04/01/2021
Online
Mindmapping
11/01/2021

Lezingenreeks

www.ie-net.be/effectcyclus

Commerciële vaardigheden
22/03/2021
Online

Cursus

www.ie-net.be/vitm

APRIL 2021
Cursus

www.ie-net.be/vitm

Online

Cursus

www.ie-net.be/vitm

Personal & Team effectiveness
18/01/2021
Online

Cursus

www.ie-net.be/vitm

eFFECT3 An aquaous journey: from obvious to precious
22/04/2021
Aartselaar/Wilrijk
Lezingenreeks

www.ie-net.be/effectcyclus

MEI 2021
Kaaimuren
5/05/2021

Antwerpen

Cursus

www.ie-net.be/kaai

Gasanalyse
11/05/2021

Antwerpen

Voordracht

www.ie-net.be/gasanalyse

47ste Hogere Cursus Akoestiek – module Audio-Engineering
18/01/2021
Online
Cursus

www.ie-net.be/akoestiek

Bouwmanager – module Innovatie in de bouw
19/01/2021
Antwerpen
Cursus

www.ie-net.be/bouwmanager-innovatie

GDPR en gerechtsdeskundigen
20/01/2021
Antwerpen

Contactavond

www.ie-net.be/gdpr2021

Powerreading
25/01/2021

Cursus

www.ie-net.be/vitm

JUNI 2021

Cursus

www.ie-net.be/litigation

Jouw spreekstem : je stem als brug naar een heldere communicatie
02/06/2021
Online
Cursus
www.ie-net.be/stemkracht

Online

Handhaving van octrooirechten – Litigation
26/01/2021
Antwerpen

eFFECT : Energy transition as an initiator for innovation
20/05/2021
Zwijndrecht
Lezingenreeks
3

Jongerenforum Geotechniek
11/06/2021
Antwerpen

FEBRUARI 2021
Fire Safety Engineering
01/02/2021
Online

Cursus

www.ie-net.be/ﬁresafety2021

Lichaamstaal
01/02/2021

LATER IN 2021

Cursus

www.ie-net.be/vitm

Inox in structurele toepassingen
Antwerpen

Antwerpen

Assertieve communicatie
08/02/2021
Online

Cursus

www.ie-net.be/vitm

eFFECT3 Feeding & developing sustainable biochemical processes
11/02/2021
Hemiksem
Lezingenreeks
www.ie-net.be/effectcyclus
Time management
22/02/2021

Online

Cursus

www.ie-net.be/vitm

MAART 2021

www.ie-net.be/effectcyclus

Forum

www.ie-net.be/jongforumgeo2021

Studiedag

www.ie-net.be/inox

Niet-conventionele wapening in nieuwbouw en renovatie
Antwerpen
Studiedag

www.ie-net.be/wapening

Project management tools and techniques – online cursus
Online
Cursus

www.ie-net.be/pmtt

45 jaar M&R, AI in M&R – onbemande controlekamer mythe of realiteit?
Antwerpen
www.ie-net.be/45jaarMenR
Buiatrie-net : Where engineering meets veterinary medicine
Gent
Congres

www.ie-net.be/buiatrienet

www.ie-net.be/vitm

The Food-ture is now - Lustrumviering 50 jaar expertgroep Voeding
Antwerpen
viering
www.ie-net.be/lustrumvoeding

Geologie en geotechniek: een ondergronds verbond!
2+9/03/2021
Antwerpen
Studiedag

www.ie-net.be/geovlaanderen

MYRRHA: innovatie en opportuniteiten
Antwerpen

Luisteren, samenvatten en doorvragen
08/03/2021
Online

Cursus

www.ie-net.be/vitm

Decanteercentrifuges
09/03/2021

Online

Cursus

www.ie-net.be/decanteercentrifuges

Zelfkennis : sleutel tot succes
15/03/2021
Online

Cursus

www.ie-net.be/vitm

Stressmanagement
01/03/2021
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eFFECT3 Reduce / Reuse / Recycle
18/03/2021
Beveren

Online

Cursus

Voordracht

www.ie-net.be/myrrha

Cursus

www.ie-net.be/bigdata

Studiedag

www.ie-net.be/cui

Big data in the cloud
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Antwerpen
Corrosion Under Insulation
Online

Neem ook een kijkje op onze kalender D www.ie-net.be/kalender
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OPLEIDINGEN VAN IE-NET DIE JE NÓG STERKER
MAKEN DANKZIJ HUN ERKENNING
Ie-net beschikt over een ruim aanbod aan krachtige en to-the-point
cursussen.

De erkende opleidingen vind je terug op onze website. Hou het icoontje bij jouw gekozen opleiding op de website goed in de gaten want
niet alle opleidingen komen in aanmerking.
Neem regelmatig ook een kijkje bij de instellingen waar ie-net een
erkend opleidingsverstrekker is.

N

W
IEU

Vlaanderen
is energie

Geregistreerd bij het Vlaams Gewest voor Opleiding
Registratienummer DV.O217461
ie-net ingenieursvereniging vzw
0645712964
Deze registratie is geldig van 19/08/2019 tot 20/08/2024
Deze registratie is een voorwaarde om diensten aan te bieden die betaald kunnen worden via de kmoportefeuille. Dit attest houdt op zichzelf geen beoordeling in van de kwaliteit van de verstrekte dienst.

PERMANENTE PROFESSIONELE ONTWIKKELING
ONONTBEERLIJK VOOR REGISTRATIE
GEOTECHNICUS/GEOTECHNISCH DESKUNDIGE

Permanente professionele ontwikkeling (CPD) is een noodzaak
voor elke professional die streeft naar uitmuntendheid in zijn
job. Daar zijn de Belgische Groepering voor Grondmechanica
en Geotechniek (BGGG) en de Belgische Vereniging voor Ingenieursgeologie en Rotsmechanica (RockEnGeo), en natuurlijk
ook ie-net, van overtuigd; getuige daarvan hun ruim aanbod
aan opleidingen, studiedagen, workshops ... Het was dan ook
evident dat BGGG en RockEnGeo bij het opzetten van hun
registratieproject de CPD als een belangrijk criterium voor het
beoordelen van de kandidaturen opnamen. Het doel van deze
vrijwillige registratie is het toekennen van een keurmerk voor
resp. geotechnici en geotechnisch deskundigen. Terwijl bij de
registratie van geotechnicus de focus ligt op de uitvoering en
rapportering van grondonderzoek, zijn dit voor geotechnisch
deskundigen advisering en studies. De kandidaturen worden

beoordeeld op basis van diploma gekoppeld aan professionele
ervaring, specifieke competenties en CPD.
Je kan het vergelijken met een ISO kwaliteitscertificatie: de
geregistreerde heeft aangetoond over de nodige achtergrond
te beschikken om specifieke geotechnische taken deskundig uit
te voeren.
CPD tabellen met scores toegekend aan de cursussen, studiedagen … georganiseerd door de expertgroep Geotechniek zullen op ie-net site worden gepubliceerd.
Start van het registratieproject is voorzien begin 2021. Info kan
je dan vinden op de site van BGGG en natuurlijk ook via het
vertrouwde ie-net kanaal.

6

KIJKER

GEOLOGIE EN GEOTECHNIEK:
EEN ONDERGRONDS VERBOND

Je kan bij ons ook terecht voor een aantal erkende opleidingen. Via
diverse kanalen kan je genieten van financiële ondersteuning, kan
jouw gekozen opleiding een attest opleveren of heb je na het succesvol beëindigen van de opleiding zelfs een diploma juridische vorming
op zak.

KMO Portefeuille, Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Vlaams
Energie Agentschap, Vlaams OpleidingsVerlof, Constructeursregister.nl,
Orde van Architecten-Vlaamse raad, FOD Justitie, …

IN DE
Wie aan Vlaanderen denkt, denkt al gauw
aan 1302. Dit is echter buiten de geologen
gerekend. Hun gedachten dwalen dan al
eens graag af naar -500.000.000, de periode van het ontstaan van het Massief van
Brabant tijdens de Caledonische plooiïng.
Sindsdien heeft de Vlaamse ondergrond
diverse transities ondergaan, waarvan
vele ook vandaag nog aan de oppervlakte
zichtbaar zijn, of op geringe diepte onder
het landschapsoppervlak liggen. Deze
geologische structuren kunnen een grote
invloed hebben op geotechnische projecten. Geotechnische ingenieurs kunnen dus
maar beter goed geïnformeerd zijn over
hoe de puzzelstukken van de bodem onder hun projecten in elkaar steken.
Onze expertgroep Geotechniek van ie-net
organiseert daarom 2 gelinkte studienamiddagen in maart. Tijdens een eerste

sessie wordt de geologische geschiedenis
en de structuur van de Vlaamse ondergrond uit de doeken gedaan. Een week
later volgt dan de praktijktoets, met de
bespreking van verschillende grote projecten waarbij de ondergrond een belangrijke
rol speelt.
De studiedagen vinden plaats op 2 en 9
maart.
> Meer info www.ie-net.be/geovlaanderen

UITVOERINGSEN FUNDERINGS
TECHNIEKEN
Met de cursus ‘Uitvoerings- en funderingstechnieken’ sluiten we in het
najaar van 2021 onze trilogie af in de
reeks grondmechanica. Het zal tevens
een jubileumeditie zijn, want we blazen
5 kaarsjes uit. Verdeeld over 8 lessen
wordt je als cursist heel wat kennis bijgebracht met betrekking tot grondverbetering en grondversteviging, grondwerken, bedding en wegenwerken, de
methoden voor het verlagen van het
grondwaterpeil, de uitvoeringsaspecten van courant toegepaste en nieuwe
paalfunderingssystemen, grondkeringen en Europese uitvoeringsnormen.
De cursus wordt gestoffeerd met een
ruim aantal praktijkvoorbeelden. Een
must voor iedereen die in de praktijk in
contact komt met civieltechnische projecten.

BOUWMANAGER - MODULE INNOVATIE IN DE BOUW
EEN GEZAMENLIJKE ORGANISATIE VAN IE-NET EN
DE VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW
De bouwsector staat niet gekend voor
zijn innovatie, wel voor de schitterende
en spectaculaire verwezenlijkingen die de
bedrijven telkens realiseren. Deze verwezenlijkingen maken evenwel gebruik van
nieuwe technieken en aangepaste uitvoeringsmethoden om de alsmaar scherpere
uitvoeringstermijnen en strengere eisen
m.b.t. milieu en kwaliteit te kunnen waarmaken. De druk vanuit de uitvoering en de
regelgeving leidt automatisch tot innovatie.
Het doel van de vierde module Innovatie in
de bouw van de cursus Bouwmanager is

op basis van concrete voorbeelden van innovatie binnen de bouwbedrijven, gebracht
door de bedrijven zelf, een inzicht te geven
waar de bouwnijverheid in zijn geheel op
dit ogenblik staat op gebied van innovatieve technieken en wat de verwachtingen
zijn voor de toekomstige evolutie.
Docenten van:
Aquafin • Besix • CLT-s • DEME • Denys
• Flux 50 • Jan De Nul • Kamp C • Tracimat • Ugent • VITO • VK Architects &
Engineers|Infranea • Willemen • WTCB •
Zensor
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> Meer info
www.ie-net.be/bouwmanager-innovatie

MAAK GEBRUIK VAN ONZE VOORDEELTARIEVEN!
Leden en bedrijfspartners kunnen steeds deelnemen aan een
voordeeltarief:

• Ook ie-net bedrijfspartners krijgen korting: alle medewerkers
genieten 30% korting op alle vormings- en opleidingsactiviteiten.

• Individuele leden genieten een korting van 30% op de basisprijs.
• Bij leden die jonger zijn dan 30 jaar of ouder dan 65 jaar loopt
deze korting zelfs op tot 50%.

Check geregeld onze website en onze LinkedIn-pagina
(www.linkedin.com/company/ie-net). Zo ben je als eerste op
de hoogte van speciale kortingen en win-acties!

CONTACT
Wens je meer info over onze opleidingen, surf dan naar www.ie-net.be/vorming
of neem contact op met onze coördinatoren:

Christine Mortelmans

Dirk De Wilde

Manager Vorming & opleiding

Projectcoördinator

Projectcoördinator

christine.mortelmans@ie-net.be
03 260 08 63

dirk.de.wilde@ie-net.be
03 260 08 64

katrien.godrie@ie-net.be
03 260 08 62

Katrien Godrie

IE-NET: DÉ ONMISBARE SCHAKEL TUSSEN INGENIEURS, BEDRIJVEN, OPLEIDINGS- EN OVERHEIDSINSTELLINGEN!
ie-net ingenieursvereniging vzw - www.ie-net.be - Desguinlei 214, 2018 Antwerpen - 03 260 08 40 - info@ie-net.be
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