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e vijfde editie van de Week van de Ingenieur vond plaats van 15 tot
21 november 2021.
ie-net startte in 2017 met het initiatief ‘Week van de Ingenieur’ en
heeft de ambitie om hier een jaarlijkse traditie van te maken. Met dit
initiatief willen we een week lang de ingenieur en de uitdagingen voor
de toekomst in de kijker zetten en dit op verschillende manieren: we
kaarten een aantal knelpunten aan via de enquête en het rapport ‘De
Ingenieursradar’, we geven de ingenieur een stem in het maatschappelijk
debat, we bieden jong ingenieurstalent een podium met de uitreiking van
ie-net-prijzen, we organiseren een Jobbeurs voor ingenieurs,…

Met dank aan onze partners:
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Ingenieursradar 2021
meet impact coronastorm op

Op 15 november richtte ie-net in haar ingenieursradar
opnieuw de schijnwerpers op de impact van de corona
crisis op leven en werk van de ingenieurs en hun bedrij
ven. Tegenover de vorige editie gingen een aantal zaken
aan het schuiven. Maar de strijd tussen het oude en het
nieuwe normaal is nog niet gestreden. Het stof moet nog
gaan liggen. En op de arbeidsmarkt neemt het tekort aan
ingenieurs intussen verder toe.
Ingenieursradar 2021:
- enquête afgenomen in de eerste helft van november
- 1.286 respondenten, waaronder 964 individuele
ingenieurs (75%) en 322 bedrijven (25%) n

Lezing Ivan
Van de Cloot
(Itinera)
België moet de coronapandemie en het relancebeleid
aangrijpen om een structurele koerswijziging door te
voeren; een herdefiniëring van inhoud en aanpak van
het beleid en een nieuw evenwicht tussen overheid en
markt moeten daarbij als hoekstenen dienen, betoogde
Ivan Van de Cloot van Itinera bij de voorstelling van de
Ingenieursradar 2021 in een uiteenzetting over de eco
nomische perspectieven post-corona.
Van de Cloot stak van wal met de vaststelling dat de
wereld in beweging is, maar dat de shifts en trends die
daarin spelen, slechts deels coronagerelateerd zijn. De
pandemie stelde een aantal daarvan wel op scherp.
Want de globalisering heeft ons voor bepaalde producten
heel afhankelijk gemaakt van niet-Europese landen. Dat
vertaalt zich in logistieke waardeketens die wereldwijd
zijn uitgerekt en in coronatijden hun kwetsbaarheid
toonden. Het deed de vraag rijzen hoe schokbestendig
onze maatschappij en economie wel zijn. Een grondige
risicoanalyse dringt zich op, zei de econoom, temeer daar
Europa zeer gevoelig blijft voor energieschokken. n

Lunchdebat

Ingenieursdiploma is minder
graadmeter dan sleutel
Treden ingenieursstudenten vandaag minder goed gewapend
in het universitair strijdperk? Hoe zit het met hun voorberei
ding in het middelbaar op dit soort opleidingen? Het zijn
vragen die bepalend zijn voor de instroom van ingenieurs op
de arbeidsmarkt en voor de kwaliteit van het diploma. Maar
beginnende ingenieurs krijgen binnen hun bedrijf nog tal van
opleidingen voorgeschoteld die hen finaal klaarstomen voor
het echte werk, was op het lunchdebat van de Week van de
Ingenieur te horen.
Op het lunchdebat van de Week van de Ingenieur stond
ditmaal de kwaliteit van de ingenieursopleidingen centraal,
met de vraag of die niet onder druk staat. Algemeen
directeur Nancy Vercammen van ie-net verwees naar recente
berichten in de pers. Enerzijds slaagt op de ijkingstoetsen
voor kandidaat-ingenieursstudenten slechts 37% voor de
wiskundeproef. Een “zeer bedroevend resultaat”, vond ze, al
betekent dit niet onmiddellijk dat slechts één op drie geschikt
zou zijn om ingenieursstudies aan te vatten. Anderzijds was
er de “alarmkreet” over het gigantisch tekort aan leraren
wiskunde met een passende opleiding in het middelbaar
onderwijs. In de derde graad heeft minder dan één op
vijf van de startende leerkrachten wiskunde een diploma
wiskunde, fysica of ingenieurswetenschappen. In de lagere
graden heeft minder dan de helft het juiste diploma op zak.
Wiskundeleraar is een knelpuntberoep geworden. n
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Jobbeurs:

Live en online de jobmarkt
verkennen

ie-net-prijzen 2021
61 kandidaten hadden zich ingeschreven om deel te
nemen aan de ie-net-prijzen 2021. Zij werden in de eerste
ronde beoordeeld door meer dan 50 juryleden uit de
academische en professionele wereld, waarna 15 finalisten
per categorie (bio, burgerlijk en industrieel ingenieur)
overbleven.
Tijdens de digitale finaleronde konden deze finalisten
hun masterproef verdedigen via een zelfgemaakte pitch
of presentatie. Meer dan 30 juryleden bezochten de
finalisten in hun breakout room, om zich zo een beeld
te kunnen vormen van elke jonge ingenieur en daarna
hun expertkundig oordeel over alle finalisten aan de
juryvoorzitters over te maken.
De prijzen in alle categorieën werden uitgereikt tijdens
een plechtige zitting op 18 november in het Auditorium
van Hotel Ter Elst in Edegem. De avond werd ingekleurd
door een optreden van David Eelbode, professor aan de
UAntwerpen en wetenschapscommunicator. n

Midden in de traditionele ‘Week van de ingenieur’ vond
de ie-net-jobbeurs plaats. Op woensdag 17 november
zakten weer tal van jonge ingenieurs – laatstejaars
en pas afgestudeerden – af naar de jobbeurs in het
Congrescentrum Ter Elst in Edegem. Daar legden ze
nuttige contacten met tientallen bedrijven die hun beste
beentje voorzetten. Zelfs corona kon niet verhinderen dat
het een gesmaakt live-event werd. De vrees voor een
lagere opkomst dan normaal waarde wel even door de
jobbeurszalen, maar de covidmaatregelen werden strikt
gerespecteerd en dat gaf een voldoende veilig gevoel
om toch een pak ingenieurs massaal te laten daten met
prominente bedrijven. De opkomst ter plekke stemde
iedereen tot tevredenheid en met de ‘networkapp’ bood
ie-net iedereen de mogelijkheid om tot vier weken
na de jobbeurs nog actief in contact te komen met de
deelnemende bedrijven. Alle ingenieurs kregen dus kansen
om zich in levenden lijve te presenteren of achteraf online
contact te zoeken.

“Als ik ergens ga werken, dan vind ik ook de
werksfeer heel belangrijk en spontane reacties,
een glimlach of wat behulpzaamheid zorgen voor
een heel ander gevoel dan wanneer je gewoon
een vacature leest, bijvoorbeeld.” n

Naar Mars en terug?
Frank De Winne over de
ambities van het Europees
ruimtevaartprogramma

Aansluitend op de jobbeurs bracht astronaut, burggraaf én
ingenieur De Winne een beklijvend verhaal over ESA en
het Europees ruimtevaartprogramma. Dat zoiets nog altijd
tot de verbeelding spreekt, bleek uit de stevige opkomst
en het geïnteresseerde publiek.
Frank De Winne begon zijn verhaal met de wetenschap
dat ruimtevaart en de exploratie van de ruimte zorgen
voor een grote technische sprong voorwaarts. De laatste
evolutie is die waarbij miljardairs, zoals Jeff Bezos en
Elon Musk, tegen elkaar aan het opboksen zijn met hun
ruimteprojecten. Commerciële ruimtevaart verovert zo
stilaan een plek in het heelal. n
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