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ONLINE LES

JE EIGEN KLEINE KLASLOKAAL
Het onzichtbare coronavirus noopte ons in maart om al onze 

lessen in het Ingenieurshuis abrupt on hold te zetten. Iedereen 

was plots een potentieel gevaar voor zijn medemens, en daarom 

werden verdere opleidingen waarbij iedereen fysiek aanwezig zou 

zijn tijdelijk gebannen. Gelukkig konden we onze toevlucht nemen 

naar de online wereld, waar nieuwe mogelijkheden ons te wach-

ten stonden. Dit ondanks de vrees bij sommigen voor nieuwe 

virussen, ditmaal afstammend van de computerfamilie, gecreëerd 

in illegale labo’s in de criminele onderwereld. Met dit laatste blijkt 

het voorlopig nog wel mee te vallen. Onze docenten en cursisten 

laten zich dan ook behoorlijk positief uit over het alternatieve 

aanbod. De gemiddelde bezettingsgraad van de huiskamerklasjes 

ligt meestal tussen de 80 à 90% van de inschrijvingen. En ook de 

beoordelingen via de evaluatieformulieren halen een niveau dat 

vergelijkbaar is met deze van de klassikale presentaties. Alleen 

het aantal cursisten dat het evaluatieformulier invult ligt wel ge-

voelig lager. Een verdere evaluatie dringt zich zeker op, zodat we 

in de toekomst nog beter voorbereid kunnen overschakelen, of 

sommige cursussen defi nitief in een online jasje kunnen gieten. 

Wij waren alvast blij dat er slechts 1 docent de video-opname niet 

helemaal goed gehanteerd heeft, maar vooral dat er niemand in 

boxershorts of lingerie voor zijn of haar scherm zat.

SAFETY FIRST!

BIJ IE-NET LEER JE VEILIG
Nu de klassikale opleidingen 

weer van start zijn gegaan, 

doen we er bij ie-net alles aan 

om je dorst naar kennis op een 

veilige manier te stillen!

Een greep uit onze veiligheids-

maatregelen: 

•   Verplichte ontsmetting van 

de handen in de inkomhal

•   Gescheiden in- en uitgang

•   Bewegwijzering in het Ingeni-

eurshuis om zoveel mogelijk 

afstand te bewaren

•   Volledig afgeschermde ont-

haalbalie

•   Aangepaste capaciteit in de 

zalen

•   Regelmatig ontsmetten van 

alle oppervlaktes

•   Eenrichtingsverkeer in het 

restaurant

•   Mondmaskers worden voor-

zien

•   …
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BLENDED LEARNING

Blended leren is de nieuwe manier van leren. 

Ook bij ie-net. Door klassikale bijeenkomsten 

te combineren met online leervormen wordt 

het leertraject intensiever, persoonlijker en 

fl exibeler. 

Het resultaat?

Een groter leerrendement!

Welke leervormen zijn er? 

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van 

online onderdelen en leren op de leslocatie die 

samen één geheel vormen en ook op zichzelf 

een meerwaarde bieden.

Check geregeld onze website en ontdek zo 

welke leervormen er het beste bij jou passen!

ONZE DOCENTEN 
VERSPREIDEN HUN KENNIS 
OOK ALS AUTEUR

In juni verscheen bij uitgeverij Die Keure de 3e editie van het boek 

“Octrooien in België – een praktische leidraad”. Dit boek bevat 

alle theoretische en praktische informatie die zowel specialisten 

als niet-specialisten kunnen gebruiken die met deze materie in 

contact komen. Wij kunnen u trots meedelen dat 5 docenten van 

onze cursus Belgisch octrooirecht en octrooipraktijk, alsook de 

cursuscoördinator meegewerkt 

hebben aan de realisatie van dit 

boek. Profi ciat aan alle auteurs. 

Meer info:

www.ie-net.be/nieuws/diekeure

BESPAAR DANKZIJ DE 
KMO-PORTEFEUILLE!

De kmo-portefeuille werd bijgestuurd op 1 december 2019. 

Sinds dat moment kan een kleine onderneming 30% steun 

genieten, een middelgrote onderneming 20% steun. Sinds 1 

januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar 

7.500 euro steun.

Vanaf heden zal voor iedere opleiding ook het aantal oplei-

dingsuren vermeld worden.

Erkenningsnummer : DV.O217461



VORMINGSAGENDA

AUGUSTUS 2020
Onderhandelen met impact Online

26/08/2020 Antwerpen  Cursus www.ie-net.be/onderhandelen

SEPTEMBER 2020
Piping & Engineering

02/09/2020 Antwerpen  Cursus www.ie-net.be/piping

Big data in the cloud

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

European Patent Rights and Patent Practice 1st year

10/09/2020 Antwerpen Cursus www.ie-net.be/eurpatent171

Bouwmanager – module Bedrijfsmanagement

15/09/2020 Antwerpen Cursus www.ie-net.be/bouwmanager-bedrijfsmanagement

Cybersecurity

17/09/2020 Antwerpen  Studiedag  www.ie-net.be/cybersecurity

Spoortechnieken - Bijzondere projecten

17/09/2020 Antwerpen Cursus www.ie-net.be/spoortechnieken

47ste Hogere Cursus Akoestiek

21/09/2020 Antwerpen  Cursus  www.ie-net.be/akoestiek

Oplevering en aanvaarding van werken en diensten in het gemene recht en onder de gelding van de 

Woningbouwwet en de overheidsopdrachtenreglementering

24/09/2020 Antwerpen Contactavond www.ie-net.be/aanvaarding 

Gevorderdencursus Grondmechanica

30/09/2020  Antwerpen  Cursus www.ie-net.be/grondmech-gevorderden

OKTOBER 2020 
Houtstructuren en -verbindingen – Vlaio Eurostars project

01/10/2020 Antwerpen Studiedag www.ie-net.be/houtstructuren

45 jaar Meet- & Regeltechniek : jubileumlezing

08/10/2020 Antwerpen Voordracht www.ie-net.be/45jaarMenR 

eFFECT3: sessie 1 : An aqueous journey: from obvious to precious 

08/10/2020 Aartselaar Lezingenreeks www.ie-net.be/effectcyclus

MYRRHA: innovatie en opportuniteiten

15/10/2020 Antwerpen Voordracht www.ie-net.be/myrrha

Computer Implemented Inventions (ONLINE WEBINAR)

15-20-27/10/2020 Online webinar Studienamiddag www.ie-net.be/cii

Technische normen en de regels van de kunst

22/10/2020 Antwerpen Contactavond www.ie-net.be/normen
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Omwille van de Covid-19 maatregelen werden een aantal opleidingen van maart, april en 
mei uitgesteld naar het najaar. Bekijk onze kalender om de exacte data te kennen.
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Gasanalyse

22/10/2020 Antwerpen Voordracht www.ie-net.be/gasanalyse

Fellow Gerechtelijke Expertise – juridische aspecten

24/10/2020 Antwerpen Cursus www.ie-net.be/fge14 

NOVEMBER 2020 
Fire Safety Engineering

09/11/2020 Antwerpen  Cursus www.ie-net.be/fi resafety2020

Bouwmanager – module People Management

10/11/2020 Antwerpen Cursus www.ie-net.be/bouwmanager-peoplemanagement

Bedrijfsbezoek Evonik

17/11/2020 Antwerpen Bedrijfsbezoek www.ie-net.be/evonik

Inzicht in lastechniek

18/11/2020 Antwerpen Cursus www.ie-net.be/lastechniek

VITM (Van ingenieur tot manager)

23/11/2020 Antwerpen Cursus www.ie-net.be/vitm

eFFECT3: sessie 2 : Energy transition as an initiator for innovation

26/11/2020 Zwijndrecht Lezingenreeks www.ie-net.be/effectcyclus

DECEMBER 2020 
Overdrukbeveiliging in de procesindustrie en veiligheidskleppen

7/12/2020 Antwerpen Cursus www.ie-net.be/overdrukbeveiliging

Geotechniekdag “Ondergronds bouwen”

8/12/2020 Beveren Studiedag www.ie-net.be/GTD-ondergrondsbouwen

2021
eFFECT3: sessie 3 : Feeding & developing sustainable biochemical processes 

11/02/2021 Hemiksem Lezingenreeks www.ie-net.be/effectcyclus

eFFECT3: sessie 4 : Closing the loop: reduce, reuse and recycle

18/03/2021 Beveren Lezingenreeks www.ie-net.be/effectcyclus

Project management tools and techniques – online cursus

 Online Cursus www.ie-net.be/pmtt

Buiatrie-net : Where engineering meets veterinary medicine

Juni 2021 Gent Congres www.ie-net.be/buiatrienet

The Food-ture is now - Lustrumviering 50 jaar expertgroep Voeding

 Antwerpen Viering www.ie-net.be/lustrumvoeding

Dealing with Obviousness Rejections in the US Patent Offi ce: Strategies Based on Legal Arguments and Realities of 

Communicating With the US Examiner

 Antwerpen Studiedag www.ie-net.be/obviousness 

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

55
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IN DE       KIJKER
GRONDMECHANICA 
- CURSUS VOOR 
GEVORDERDEN
De gevorderdencursus grondmechanica maakt deel 

uit van een reeks van 3 losstaande opleidingen: de 

basiscursus, de gevorderdencursus en de cursus uit-

voeringstechnieken. 

De gevorderdencursus, die opnieuw in het najaar van

2020 wordt georganiseerd, diept enerzijds de kennis 

van de basiscursus uit, met ruime aandacht voor geo-

logische anomalieën, speciale onderzoeksmethoden 

en monitoring technieken, specifi eke funderingssitua-

ties, nieuwe ontwerprichtlijnen. Anderzijds komen een 

aantal nieuwe onderwerpen aan bod, waaronder de 

stabiliteit van taluds, het ontwerp van keerconstructies 

en grondankers en de eindige elementenmethoden 

voor het ontwerp van geotechnische constructies.

>  Meer info en inschrijven:

www.ie-net.be/grondmech-gevorderden

WIL JIJ OOK EEN DIPLOMA 
JURIDISCHE OPLEIDING 
ONTVANGEN? 
Voor de veertiende maal op rij wordt de opleiding “Fellow Gerechtelijke Experti-

se – Juridische aspecten” georganiseerd. 

De cursus bestaat uit 7 modules, voorgeschreven én erkend door FOD Justitie 

als Juridische Opleiding. De opleiding start op 24 oktober 2020 en wordt op-

nieuw georganiseerd onder de koepel van ie-net ingenieursvereniging vzw. 

De programmacoördinator is mevrouw Yolande Van Weert, ere-ondervoorzitter 

van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen en Prof. Dr. ir. Didier De Buyst 

treedt op als coördinator van de deelgroep ie-net ingenieur-deskundigen.

Surf snel naar www.ie-net.be/fge14 en schrijf je in voor deze juridische oplei-

ding.

…En wist je al van het bestaan af van stageplaatsen of peter-/meterschap 

voor kandidaat-gerechtsdeskundigen?

Een dergelijk concept biedt startende deskundigen, na (of tijdens) het volgen 

van de opleiding FGE de mogelijkheid om onder begeleiding van een erkende 

gerechtsdeskundige, die op regelmatige basis wordt aangesteld door rechtban-

ken of het Openbaar Ministerie, mee te lopen. Neem zeker een kijkje op 

www.ie-net.be/peter-/meterschap.

OVERDRUKBEVEILIGING IN DE PROCESINDUSTRIE 
EN VEILIGHEIDSKLEPPEN
EEN MUST VOOR ELK SEVESO-BEDRIJF!
Een correcte overdrukbeveiliging is essentieel voor elke proces 

plant. Overdrukbeveiligingen en de berekeningen ervan worden 

dikwijls in acht genomen bij het ontwerp van het proces maar 

dienen ook aangepast te worden bij elke verandering in het pro-

ces zelf, zijn componenten enz. Dit gebeurt spijtig genoeg zelden 

zodat vele overdrukbeveiligingen in processen outdated en zelfs 

gevaarlijk zijn. Deze cursus voorziet praktische tips en bereke-

ningsmethodes om uw overdrukbeveiliging up to date en dan ook 

uw installaties veilig te houden. Veiligheidskleppen zijn meestal 

de laatste beveiliging van mens en industriële installatie in de 

procesindustrie. Grondige kennis van de veiligheidscomponenten, 

zijn installatie, onderhoud en de verschillende wetgevingen hier-

omtrent zijn dan ook uiterst belangrijk voor zowel verkopers van 

de veiligheidsklep, als voor alle ingenieurs die werken in en voor 

de procesindustrie. Een goede kennis en toepassing er van maakt 

dikwijls het verschil tussen een incident en een catastrofe. 

Deze training, gebaseerd op meer dan 35 jaar praktijkervaring

met overdrukbeveiliging en veiligheidskleppen behandelt alle as-

pecten rond dit onderwerp en gaat veel dieper dan de traditionele 

generische opleidingen rond dit vaak vergeten veiligheidscompo-

nent. Bij het afronden van deze cursus zal de cursist in staat zijn 

verantwoorde en veilige beoordelingen te maken in verband met 

de overdrukbeveiliging en alle types veiligheidskleppen die in de 

proces industrie worden gebruikt en als het aankomt op hun de-

sign toepassingen, wetgeving, dimensionering, onderhoud, installa-

tie en nog veel meer. 

Deze cursus bestaat uit 3 dagen waarin de meeste onderwerpen 

intensief worden behandeld. De 4de dag bestaat uit casestudies en 

oefeningen en waarbij wij de mogelijkheid bieden dat de kandidaat 

wordt gecertifi ceerd voor een periode van 5 jaar door een specia-

list en auditor met 35 jaar ervaring. Om een certifi catie te bekomen 

dient uiteraard een test te worden afgelegd.

> Meer info en inschrijven: www.ie-net.be/overdrukbeveiliging
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SAVE THE DATE

ONDERGRONDSE GEHEIMEN
Dinsdag 8 december staat de jaarlijkse Geotechniekdag op de 

agenda.

Deze samenwerking van de expertgroep Geotechniek van ie-

net en de Afdeling voor Geotechniek van het Koninklijk Insti-

tuut Van Ingenieurs (KIVI, NL) vindt plaats in het Van der Valk 

Hotel te Beveren.

De editie van dit jaar staat in het thema ‘Ondergronds bouwen: 

beter benutten van beschikbare ruimte’.

Noteer deze datum alvast in je agenda!

ONDERHANDELEN ALS EEN KIND!
Noteer ook 26 augustus in je agenda, want dan staat de online 

cursus ‘Onderhandelen met impact’ ingepland!

Goed kunnen onderhandelen is misschien wel de voornaamste 

vaardigheid die je in je leven kan leren! Onderhandelen doe je 

véél meer dan je denkt, zowel privé als professioneel. En wel-

licht was je als kind een sterkere onderhandelaar dan vandaag. 

Meer info volgt!

BLAAS JIJ IEDEREEN OMVER MET JE SOFT SKILLS EN 
EMOTIONELE INTELLIGENTIE? 

DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU!

De huidige trend leert ons dat het belang van het individu steeds 

meer toeneemt, zelfs gestimuleerd wordt. Individuele motiva-

tie en behoeftes, talentontwikkeling, veranderende attitudes 

en gedragspatronen zijn belangrijker dan ooit, voor je carrière 

én je leven. Begrippen als sociale vaardigheden, coachen van 

medewerkers, probleemoplossend denken, stress management, 

leidinggeven, emotionele intelligentie, time management, commu-

nicatietechnieken, assertiviteit,... zijn nog moeilijk weg te denken 

uit het dagelijkse leven. 

Daarom zijn wij op zoek naar (jonge) gedreven teamspelers die 

de ie-net-expertgroep Soft Skills en Managementvaardigheden 

mee willen ondersteunen. Doel: de nieuwe trends ontdekken in 

de wereld van soft skills, ook wel people skills genoemd, en (so-

ciale) managementvaardigheden. Die kennis zetten we dan om in 

nieuwe opleidingsvormen want stoppen met leren? Nooit, never, 

jamais!

Zet je mee je schouders onder deze expertgroep ? Stuur een 

mailtje naar nancy.vercammen@ie-net.be. 
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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

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. 

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

MAAK GEBRUIK 
VAN ONZE 

VOORDEELTARIEVEN!


