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NIEUW GESTART IN 2019

‘BASISKENNIS BEDRIJFSFINANCIËN’ 

Soms spreken cijfers voor zich. Bijvoorbeeld voor de eerste 

editie van de nieuwe cursus ‘Bedrijfsfinanciën’. Dit initiatief 

van onze ie-net senioren was met 22 deelnemers, jong 

en oud, meteen een schot in de roos. Met een algemene 

tevredenheidsscore van bijna 90%, de hoogste rating van 

2019, mogen we bovendien stellen dat deze nieuwe opleiding 

bijzonder goed onthaald werd. Een ervaren docent, een goed 

gestructureerde inhoud, gemotiveerde en geïnteresseerde deelnemers, … blijken dus nog 

steeds de beste ingrediënten voor een geslaagde opleiding. Het typische jargon werd 

boeiend gepresenteerd en begrijpelijk uitgelegd. De vraag werd reeds gesteld om hieraan 

een vervolg te breien of dieper in te gaan op bepaalde deelaspecten. Naar eventuele 

volgende edities toe nemen we vooral de opmerking mee dat het praktische gedeelte 

nog iets verder mag uitgewerkt worden. Sommigen zagen zelfs al de mogelijkheid om 

vervolgmodules te plannen die verder ingaan op bepaalde deelaspecten. Deze schreeuw 

naar ‘we want more’ zal ook bij de organisatoren niet in dovemansoren zijn gevallen en 

onze deelgroep senioren zal zeker al aan een vervolg aan het denken zijn. 

ONTWERP EN BEREKENING 
VAN HOUTCONSTRUCTIES 

De nieuwste cursus in ons aanbod startte met een boom. Uiteraard 

is dit essentieel om tot een stabiele houtconstructie te komen. 

Maar het duidt nog maar eens aan dat onze cursussen geen enkel 

detail uit de weg gaan en alle nodige informatie meegeven. Via de 

kennisoverdracht van de verschillende eigenschappen waarover 

hout beschikt, en na het uiteenzetten van de verschillende 

eurocodes werd er daarna uitgebreid aandacht besteed aan 

diverse types houtconstructies. Dat de bouwwereld absoluut geen 

exclusieve mannenzaak meer is, bewezen de talrijke vrouwelijke 

deelnemers, die 1/3 uitmaakten van het enthousiaste publiek. 

Opvallend was ook dat heel wat jonge ingenieurs hun licht kwamen 

opsteken om hun kennis rond houtbouw te ontwikkelen.

“Met de cursus “Ontwerp en berekening van houtconstructies” 

speelden we in op de toenemende populariteit van 

houtbouwconstructies in Vlaanderen. Het publiek was heel 

divers: tussen de 50 cursisten zaten ingenieurs die hun eerste 

stappen zetten in de berekening van houtstructuren, maar ook 

ervaren ingenieurs die we op de hoogte brachten van de nieuwe 

ontwikkelingen in de herziening van Eurocode 5. We hebben 

getracht om meer te brengen dan een klassieke theoretische 

Eurocode-cursus, onder meer door het aanreiken van praktische 

rekentools.”

Prof. dr. ing. Bram Vandoren

E-LEARNING

In juli startte ie-net met de eerste online cursus, nl 

 ‘Project management tools and techniques’.

 

I.s.m. De Ceuster Academy kom je via een 10-stappenplan alles 

te weten over Projectmanagement. De Engelstalige cursus 

wordt ondersteund met presentaties, video’s en praktische 

oefeningen. Op het einde word je beloond met een certificaat 

dat wordt uitgereikt bij het voltooien van de cursus.

Heb je interesse om in de toekomst een nieuwe online cursus 

mee op poten te zetten? Stuur dan een mailtje naar 

christine.mortelmans@ie-net.be. 

CURSUS MET DE  HOOGSTE  TEVREDENHEID VAN 2019
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VORMINGSAGENDA

JANUARI 2020
Mindmapping

06/01/2020	 Antwerpen	 Cursus	 www.ie-net.be/vitm

Personal & Team effectiveness

13/01/2020	 Antwerpen	 Cursus	 www.ie-net.be/vitm

Essentiële bouwstenen voor een connected gebouw

14/01/2020	 Brussel	 Studiedag	 www.ie-net.be/ictb

Powerreading

20/01/2020	 Antwerpen	 Cursus	 www.ie-net.be/vitm

46ste Hogere Cursus Akoestiek: Audio-engineering

27/01/2020	 Antwerpen	 Cursus	 www.ie-net.be/akoestiek	

Lichaamstaal

27/01/2020	 Antwerpen	 Cursus	 www.ie-net.be/vitm

FEBRUARI 2020 
Assertieve communicatie

03/02/2020	 Antwerpen	 Cursus	 www.ie-net.be/vitm

MYRRHA : innovatie en opportuniteiten

05/02/2020	 Antwerpen	 Voordracht	 www.ie-net.be/myrrha

Commerciële vaardigheden

10/02/2020	 Antwerpen	 Cursus	 www.ie-net.be/vitm

Open forum : Stalen buizen en kokers in dragende structuren

11/02/2020	 Antwerpen	 Studieavond	

	 	 met	open	forum	 www.ie-net.be/freesteel

Business Process Management & BPMN

17/02/2020	 	Antwerpen		 Cursus		 www.ie-net.be/bpmn

Stress Management

17/02/2020	 Antwerpen	 Cursus	 www.ie-net.be/vitm

20ste Isolatiedag : Isolatie - Meer dan energiebesparing

19/02/2020	 Antwerpen	 Studiedag	 www.ie-net.be/isolatiedag20

MAART 2020 
Luisteren, samenvatten en doorvragen

02/03/2020	 Antwerpen	 Cursus	 www.ie-net.be/vitm

Zelfkennis : sleutel tot succes

09/03/2020	 Antwerpen	 Cursus	 www.ie-net.be/vitm

Verzoening : theorie en cases

11/03/2020	 Antwerpen	 Cursus	 www.ie-net.be/verzoening	
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Belgisch octrooirecht

12/03/2020	 Antwerpen	 Cursus	 www.ie-net.be/bor2020

Timemanagement

16/03/2020	 Antwerpen	 Cursus	 www.ie-net.be/vitm

Waterbouw in en rond Vlaanderen

18/03/2020	 Antwerpen	 Studiedag	 www.ie-net.be/waterbouw

Roestvast staal

24/03/2020	 Antwerpen	 Studiedag	 www.ie-net.be/roestvast

Digitalisatie in de geotechniek

Maart	2020	 Antwerpen	 Studiedag

APRIL 2020
Lustrumviering 50 jaar expertgroep Voeding

01/04/2020	 Antwerpen	 Viering	 www.ie-net.be/lustrumvoeding

Spoortechnieken - Bijzondere projecten

02/04/2020	 Antwerpen	 Cursus	 www.ie-net.be/spoortechnieken

Bouwmanager – module Bedrijfsmanagement

21/04/2020	 Antwerpen	 Cursus	 www.ie-net.be/	

	 	 	 bouwmanager-bedrijfsmanagement

MEI 2020
Geologie in Vlaanderen voor ingenieurs

Mei	2020	 Antwerpen	 Studiedag	

JUNI 2020
Buiatrie : Where engineering meets veterinary medicine

4+5/06/2020	 Gent	 Congres	 www.ie-net.be/buiatrienet

Project management tools and techniques – online cursus

Doorlopend	 Online	 Cursus	 www.ie-net.be/pmtt

Neem zeker ook een kijkje op onze kalender ie-net.be/kalender

5

Ook op de planning in het voorjaar 2020: 
Machine Learning - Decanteercentrifuges	-	Werkvoorbereiding & planning - 

De kracht van de stem - Machinery Safety Engineering
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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.

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.

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.

KMO Portefeuille, Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, 

Vlaams Energie Agentschap, Vlaams OpleidingsVerlof, 

Constructeursregister.nl, Orde van Architecten-Vlaamse 

raad, FOD Justitie, …

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 kmo-
portefeuille. Dit attest houdt op zichzelf geen beoordeling in van de kwaliteit van de verstrekte dienst.

Meer info:
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IN DE       KIJKER
INGENIEURS EN 
RUNDVEEDIERGENEESKUNDE 
GAAN	HAND	IN	HAND
De Vlaamse vereniging voor Buiatrie en ie-net ingenieursvereniging slaan de handen in 

elkaar. 

Tijdens het internationaal event op 4 en 5 juni 2020 in Gent gaan vier keynote sprekers 

in op de thema’s transitie, hitte stress, klauwproblemen en financiële impact en tot slot 

de jongveeopfok.

Parallelle workshops rond diverse rundvee-gerelateerde cases, bieden de mogelijkheid 

om ingenieurs, rundveepractici en dierenartsen in contact te brengen.

Save the date!

SPOORTECHNIEKEN 
BIJZONDERE PROJECTEN

Na de succesvolle 4de editie van de cursus in 

2017 werd, mede op basis van de evaluatie van 

de deelnemers, een vernieuwde versie voor 2020 

uitgewerkt. 

Hierbij zal ingezoomd worden op de ervaringen 

van meerdere studie- en uitvoeringsprojecten van 

spoorwerken (de Noorderlijn te Antwerpen, het Light 

Rail project in Limburg, het Brabantnet e.a.).

Voor een aantal bijzondere projecten zal het 

participatietraject met overheden, stakeholders en 

bevolking aan bod komen.

De veiligheidsaspecten, en dit zowel bij seininrichting 

als bij tunnelgebonden spoortechnieken, zullen 

besproken worden.

Nieuwe data en management technieken worden 

toegelicht zodat het spooronderhoud gericht kan 

worden uitgevoerd.

In de laatste module wordt de aanpak van dit 

spooronderhoud uitvoerig besproken alsook de 

ervaringen met geluid en trillingen.

> Meer info: www.ie-net.be/spoortechnieken

ie-net pakt dit voorjaar uit met een nieuwe 3-daagse formule: 

een combinatie van een workshop en een cursus over het thema 

Machine Learning.

Hoe bepaal je de accuraatheid van een model? Hoe ga je om met 

overfitting? Je krijgt het begrip en een aantal facetten van Machine 

Learning, Artificiële Intelligentie en Data Mining aangereikt in deze 

opleiding. Het geheel focust zich op de statistiek die absoluut 

noodzakelijk is om machine learning in de praktijk te kunnen toepassen. 

Cursisten gaan praktisch aan de slag, steunend op de programmeertaal 

Python, met het oog op data-analyse.

Ben jij de ingenieur die het programmeren in de vingers wil krijgen? 

Stuur alvast een mailtje naar katrien.godrie@ie-net.be zodat we je op de 

hoogte kunnen houden over de start van deze opleiding. 

MACHINE 
LEARNING
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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 

Wens je meer info over onze opleidingen, surf dan naar www.ie-net.be/vormingen  

of neem contact op met onze coördinatoren: 

CONTACT

MAAK GEBRUIK VAN ONZE 
VOORDEELTARIEVEN!

Leden en bedrijfspartners kunnen steeds deelnemen aan een 

voordeeltarief:

•  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%.

•  Ook ie-net bedrijfspartners krijgen korting: alle 

medewerkers genieten 30% korting op alle vormings- en 

opleidingsactiviteiten.

Check geregeld onze website; zo ben je als eerste op de 

hoogte van speciale kortingen en win-acties!

SLIM NAAR HET 
INGENIEURSHUIS

Opgelet, het Ingenieurshuis ligt in de lage emissiezone. 

Wil je met de wagen komen? Check dan zeker of jouw 

voertuig aan de milieucriteria voldoet. Vanaf 1 januari 2020 

gelden immers strengere toelatingsvoorwaarden. 

Op slimnaarantwerpen.be vind je alle info. 

Het Ingenieurshuis is makkelijk bereikbaar 

met het openbaar vervoer. 

Surf naar www.ie-net.be/contact voor meer info. 

Christine Mortelmans
Manager Vorming & opleiding

christine.mortelmans@ie-net.be

03 260 08 63

Dirk De Wilde
Projectcoördinator

dirk.de.wilde@ie-net.be

03 260 08 64

Katrien Godrie
Projectcoördinator

katrien.godrie@ie-net.be

03 260 08 62


