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INLEIDING 
De Wegwijs Kortrijk is een document om studenten, maar ook 
personeel, wegwijs te maken in UGent campus Kortrijk. Door de vele 
verschillende organisaties, namelijk UGent centraal, UGent facultair in 
Gent, UGent (facultair) Kortrijk, HoWest Kortrijk en nog enkele 
organisaties, is er nood aan meer duidelijkheid en een overzichtelijke 
doorverwijzing. 

Het is ook zo goed als altijd mogelijk om aan de hand van het e-
mailadres te zien tot welke organisatie de dienst behoort. Staat er 
achter het @-teken HoWest of UGent? Dan is dat al meteen duidelijk. 
Soms is er nog een derde partij, die identificeert zich dan meteen 
achter het @-teken. De structuur van de HoWest is redelijk eenzijdig, 
en daar kan je dus niet fout zitten. Bij de UGent is het daarentegen wat 
ingewikkelder, maar een handige tip kan je zeker op weg helpen. Staat 
er ergens in het mail-adres ‘ea’ of ‘bw’? Dan is het een facultaire dienst 

die zich in Gent bevindt. Hier moet je dus voor opletten als student van 
circulaire bioprocestechnologie om bij de juiste diensten te kijken1. 
Staat er ‘kortrijk’ in het e-mailadres, dan is het een dienst die de beide 
faculteiten combineert, maar enkel voor campus Kortrijk instaat. Als 
het niet aangeduid staat als facultair of campus Kortrijk, dan is het 
hoogstwaarschijnlijk een centrale dienst, die heel de Universiteit Gent 
dekt. Deze hebben dus een breed bereik, en het kan wel eens wat 
langer duren vooraleer zij antwoorden. Zoek dus best even door of er 
geen specifieker e-mailadres bestaat, des te meer kans op een sneller 
antwoord. 

De adressen van bepaalde diensten staan achteraan in het 
adresboek. Ook sommige telefoonnummers zijn hier nog te vinden. Dit 
om het document niet te overladen met al dan niet onnodige 
informatie. Het adresboek is enkel toegevoegd in de online versie. 

Tips & FAQ 
• Zoek een zo lokaal mogelijk contact, zij antwoorden doorgaans 

sneller dan diensten die een veel breder bereik hebben. 

• Spreek bij een probleem met een docent eerst de docent zelf 
aan. Als zij er niet van op de hoogte zijn dat er een probleem is, 
kunnen ze het zeker niet oplossen. 

• Gebruik standaard mail-etiquette (link), zo gaan zij je ook 
vriendelijker dienen van antwoord. 

 
1 De diensten specifiek voor FBW staan bij het richtingsspecifieke deel voor 
deze richting. 

• Voor CBPT studenten: check zeker dat er geen ‘ea’ in het e-
mailadres staat. Dit betekent dat dit een dienst aan de FEA is, 
en dus niet geschikt voor jou. Bekijk het gedeelte 
‘richtingsspecifiek’ voor de correcte diensten aan FBW. 

• Bekijk het versienummer – te vinden op de pagina achter het 
voorblad – om te controleren of jouw exemplaar van de 
wegwijs nog up-to-date is. De online versies zouden normaal 
altijd up-to-date moeten zijn, de papieren versies kunnen al 

https://fris.ugent.be/
https://www.ugent.be/student/nl/studeren/taaladvies/mail
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wat ouder zijn. Scan de QR code – boven het versienummer – 
om naar de online versie te gaan. 

• Ken je de naam van de persoon die je probeert te bereiken, 
maar niet het e-mailadres, telefoonnummer of adres? Surf naar 
telefoonboek.ugent.be. Bij het opstellen van een nieuwe mail is 
het ook mogelijk om het adresboek te gebruiken (in de balk 
bovenaan in Microsoft Outlook). 

• StuVer in wording of reeds StuVer? Bekijk zeker de StuVer-
Handleiding! 

• Fout gevonden? Contacteer kortrijk.fris@ugent.be met je 
opmerking. 

• Contact niet gevonden? Spreek een docent of StuVer aan, zij 
helpen je heel graag voort. 

Veelgebruikte afkortingen 
IO Industrieel Ontwerpen 

MPA Machine- en Productie Automatisering 

CBPT Circulaire Bioprocestechnologie 

FEA Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur 

FBW Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen 

FSA Facultaire Studenten Administratie2 

StuVer Studenten Vertegenwoordiger 

FRiS Facultaire Raad van ingenieursstudenten 

OC Opleidingscommissie 

KWE (GKG) campus Kortrijk Weide (oude naam: Graaf Karel de Goedelaan) 

 

  

 
2 Let op, voor campus Kortrijk is deze niet facultair, maar campus-breed. Deze omvat dus zowel FEA als FBW. 

https://fris.ugent.be/
https://telefoonboek.ugent.be/
https://fris.ugent.be/manual
https://fris.ugent.be/manual
mailto:kortrijk.fris@ugent.be
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StuVers in Kortrijk  
In het academiejaar 2020-2021 

1. Industrieel Ontwerpen 

Naam Jaar e-mail 
Jarno Deknudt 1e Master Jarno.Deknudt@ugent.be  
Alesio Descamps 3e Bachelor Alesio.Descamps@ugent.be  
Floris Meeusen 3e Bachelor Floris.Meeusen@ugent.be  
Léa Schmitt 2e Bachelor Lea.Schmitt@ugent.be  
Polly Huyghe 1e Bachelor Polly.Huyghe@ugent.be  

2. Machine- en Productie Automatisering 

Aaron Nemegeer 1e Master (EM3) Aaron.Nemegeer@ugent.be  
Willem Bataillie 3e Bachelor Willem.Bataillie@ugent.be  
Emiel Cappelle 3e Bachelor Emiel.Cappelle@ugent.be  
Cobe Van der Steen 1e Bachelor Cobe.VanderSteen@ugent.be  

3. Circulaire Bioprocestechnologie 

Steven de Jonghe 1e Master (BC4) Steven.DeJonghe@ugent.be  
Pieter-Jan Lietaert 1e Master (BC) PieterJan.Lietaert@ugent.be  
Isbel Dessein 3e Bachelor Isbel.Dessein@ugent.be  
Margaux Nemegeer 2e Bachelor Margaux.Nemegeer@ugent.be  

 
3 Elektro-Mechanica, uitdovende richting 
4 BioChemie, uitdovende richting FBW 

https://fris.ugent.be/
mailto:Jarno.Deknudt@ugent.be
mailto:Alesio.Descamps@ugent.be
mailto:Floris.Meeusen@ugent.be
mailto:Lea.Schmitt@ugent.be
mailto:Polly.Huyghe@ugent.be
mailto:Aaron.Nemegeer@ugent.be
mailto:Willem.Bataillie@ugent.be
mailto:Emiel.Cappelle@ugent.be
mailto:Cobe.VanderSteen@ugent.be
mailto:Steven.DeJonghe@ugent.be
mailto:PieterJan.Lietaert@ugent.be
mailto:Isbel.Dessein@ugent.be
mailto:Margaux.Nemegeer@ugent.be
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FACULTAIRE / DIENST STUDENTEN ADMINISTRATIE (FSA / DSA) 
Wat Wie Waar Contact Extra 

FSA Kortrijk Carine Vertriest Kortrijk fsa.kortrijk@ugent.be Geldt voor heel campus Kortrijk, zowel FEA als FBW 

Ziek melden bij practica en 
examens 

Carine Vertriest online fsa.kortrijk@ugent.be Verplicht bij practica en examens, met doktersbewijs 

Afdelingscoördinator Carine Vertriest Kortrijk Carine.vertriest@ugent.be  

Aanvragen Bijzonder statuut Oasis Online oasis.ugent.be  Gedetailleerde informatie 

Aanspreekpunt student & 
functiebeperking 

Stijn Defruyt Gent Stijn.Defruyt@UGent.be  
tel: +32 9 264 72 70  

Deadlines 

Aanspreekpunt student & 
functiebeperking Kortrijk 

Evy Vanderbrugghen Kortrijk Evy.Vanderbrugghen@ugent.be  Vooral voor fysieke afspraken aanwezig als lokaal 
contactpersoon. Voor algemene vragen: Stijn Defruyt 

Stagecontact FEA Patrick Segers & 
Greet De Beer 

Gent stages.ea@ugent.be   

Verzekeringen stages Patrick Segers Gent verzekeringen@ugent.be  Staan in voor het nakijken van stagecontracten 
opgesteld door het bedrijf zelf 

Examen- en 
onderwijsondersteuning 

Centraal Gent onderwijsondersteuning@ugent.be   

Internationalisering Centraal Gent international@ugent.be  Universiteitsbreed, hieronder staat een faculteitsbreed 
e-mailadres 

Aanspreekpunt 
internationalisering FEA 

Ann Vanoutryve Gent international.ea@ugent.be  Faculteitsbreed, bij het richtingsspecifieke gedeelte is 
een overzicht voor het aanspreekpunt per richting 

Decaan FEA / Decanaat Patrick De Baets Gent Patrick.DeBaets@ugent.be   

https://fris.ugent.be/
mailto:fsa.kortrijk@ugent.be
mailto:fsa.kortrijk@ugent.be
mailto:Carine.vertriest@ugent.be
https://oasis.ugent.be/
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/flexibel-studeren/bijzonder-statuut
mailto:Stijn.Defruyt@UGent.be
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/flexibel-studeren/bijzonder-statuut/studeren-functiebeperking/deadlines.htm
mailto:Evy.Vanderbrugghen@ugent.be
mailto:stages.ea@ugent.be
mailto:verzekeringen@ugent.be
mailto:onderwijsondersteuning@ugent.be
mailto:international@ugent.be
mailto:international.ea@ugent.be
mailto:Patrick.DeBaets@ugent.be
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STUDIEHULP & -TRAJECT 
Wat Wie Waar Contact Extra 

Studietraject-begeleiding Carine Vertriest Kortrijk studietraject.kortrijk@ugent.be   

Studietraject-begeleiding 
facultair 

FEA Gent studietrajecting.ea@ugent.be  Merk op dat de ‘ing’ voor ingenieur staat, meer 
bepaald voor industrieel ingenieur 
Contacteer voor persoonlijke zaken best de afdeling 
van Kortrijk hierboven 

GIT-traject begeleiding Wisselende docenten Kortrijk telefoonboek.ugent.be  Spreek hiervoor een docent, StuVer of medestudent 
aan 

Studietraject-begeleiding na 
een mindere ijkingstest 

Isabel Sweertvaegher Kortrijk Isabel.Sweertvaegher@ugent.be  Enkel voor na een ijkingstest voor (toekomstige) 
eerstejaars 

Studiebegeleiding UGent Isabel Sweertvaegher Kortrijk Isabel.Sweertvaegher@ugent.be   

Studiebegeleiding UGent Caroline 
Vandenbussche 

Kortrijk Caroline.Vandenbussche@ugent.be   

Studiebegeleiding StuVo StuVo HoWest Kortrijk Marie-
Laure.Paermentier@howest.be  
tel: +32477810175  
aline.devoldere@howest.be  
tel: +32473642492 

Meer info en online afspraken maken via deze link 
 

Studie-trainingen PsyWest Kortrijk www.psywest.be   

Monitoraat Kortrijk Isabel Sweertvaegher Kortrijk monitoraatkortrijk.ea@ugent.be   

 

  

https://fris.ugent.be/
mailto:studietraject.kortrijk@ugent.be
mailto:studietrajecting.ea@ugent.be
https://telefoonboek.ugent.be/
mailto:Isabel.Sweertvaegher@ugent.be
mailto:Isabel.Sweertvaegher@ugent.be
mailto:Caroline.Vandenbussche@ugent.be
mailto:Marie-Laure.Paermentier@howest.be
mailto:Marie-Laure.Paermentier@howest.be
mailto:aline.devoldere@howest.be
https://www.howest.be/nl/stuvo/psychosociale-ondersteuning
http://www.psywest.be/
mailto:monitoraatkortrijk.ea@ugent.be
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MENTALE EN FYSIEKE GEZONDHEID 
Wat Wie Waar Contact Extra 

Psychosociale 
ondersteuning  
StuVo HoWest 

StuVo HoWest: Aline 
& Marie-Laure 

Kortrijk Marie-
Laure.Paermentier@howest.be  
tel: +32477810175  
aline.devoldere@howest.be  
tel: +32473642492 

Meer info en online afspraken maken via deze link 
Prijs: gratis, tenzij een doorverwijzing naar externe 
begeleiding / therapie nodig is. In dat geval is een 
terugbetaling van 60% of 100% mogelijk, afhankelijk 
van enkele factoren. Uiteraard is dit allemaal anoniem5 

Psychosociale 
ondersteuning Gent 

UGent centraal Gent studieadvies@ugent.be  Meer info via deze link 

Trainingen psychisch 
welbevinden 

PsyWest Kortrijk www.psywest.be   

Studentenarts6 Huisartsenpraktijk 
Docs+ 

Kortrijk www.docsplus.be  
tel: 056 214373 

Adres: Kasteelstraat 32 & Burgemeester Gillonlaan 135 
 

Studentenarts6 Huisarts Pieter 
Herman 

Kortrijk www.denoordbrug.be 
tel: 056 49 85 84 

Adres: Noordstraat 4 

Ziek melden FSA online fsa.kortrijk@ugent.be Verplicht bij practica, met doktersbewijs 

Wel in je vel: Psychosociale 
ondersteuning UGent 

Wel in je vel online  website & Ufora: 
student@warmugent 

Op de website staan veel doorverwijzingen voor 
specifieke problemen 

Gezondheidsdienst UGent Centraal UGent online gezondheid@ugent.be   

  

 
5 Anoniem met name dat het personeel een beroepsgeheim heeft. Er wordt dus niets doorgegeven aan ouders, docenten, medestudenten, … 
6 Deze dokters zijn verplicht studenten de dag zelf nog van hulp te voorzien (tot op zekere redelijkheid). De prijs van deze dokters is de normale prijs die zij 
aanrekenen. 

https://fris.ugent.be/
mailto:Marie-Laure.Paermentier@howest.be
mailto:Marie-Laure.Paermentier@howest.be
mailto:aline.devoldere@howest.be
https://www.howest.be/nl/stuvo/psychosociale-ondersteuning
mailto:studieadvies@ugent.be
https://www.ugent.be/student/nl/studeren/studiebegeleiding/studentenpsychologen
http://www.psywest.be/
http://www.docsplus.be/
http://www.denoordbrug.be/
mailto:fsa.kortrijk@ugent.be
https://www.ugent.be/student/nl/meer-dan-studeren/wel-in-je-vel
https://ufora.ugent.be/d2l/le/discovery/view/course/198624
mailto:gezondheid@ugent.be
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BIJ PROBLEMEN 
Wat Wie Waar Contact Extra 

Eerste aanspreekpunt bij 
problemen 

Docenten Kortrijk In of na de les aan te spreken Eerste aanspreekpunt! Docenten staan klaar om je te 
helpen bij alle soort problemen 

Campusverantwoordelijke 
Kortrijk 

Student: Floris 
Meeusen 

Kortrijk kortrijk.fris@ugent.be  Eerste aanspreekpunt na de docenten zelf 
Altijd aanspreekbaar in de gangen en elders 

Facultaire studentenraad 
(FSR) FEA 

FRiS Gent & 
Kortrijk 

fris.ugent.be  
fris@ugent.be  

Aanspreekpunt bij grotere, al dan niet faculteits- of 
universiteitsbrede problemen 

Universitaire studentenraad Gentse 
studentenraad 

Gent info@gentsestudentenraad.be 
www.gentsestudentenraad.be  

Aanspreekpunt bij allerhande universiteitsbrede 
problemen. Contacteer eerst de 
campusverantwoordelijke of FSR (FRiS / StuBio) 

Ombudspersoon7  Sofie van Hoecke Kortrijk Sofie.Vanhoecke@ugent.be  Liefst eerst de campusverantwoordelijke aanspreken 

Plaatsvervangende 
ombudspersoon7 

Steve Dereyne Kortrijk Steve.Dereyne@ugent.be  Liefst eerst de campusverantwoordelijke aanspreken 

Institutionele ombudsdienst UGent Centraal Gent  ombuds@ugent.be  Indien de lokale ombudsen betrokken partij zijn 

Onderwijsdirecteur7 Hennie de Schepper Gent onderwijsdirecteur.ea@ugent.be  Eerst een StuVer of FRiS contacteren! 

Trustpunt: agressie, pesten, 
seksueel geweld, … 

Trustpunt Gent trustpunt@ugent.be  Meer info via deze link 

Technische problemen DICT Online helpdesk@ugent.be  Meer info via helpdesk.ugent.be  
Voor hardware problemen: onthaal GKG 

 
7 Het verschil in gebied van effect tussen de ombudspersoon en onderwijsdirecteur is vaak nogal onduidelijk. De ombudspersoon staat in voor het oplossen van 
persoonlijke problemen, bijvoorbeeld indien de student het gevoel heeft persoonlijk te zijn benadeeld op een examen. De onderwijsdirecteur is voor een groter 
probleem, bijvoorbeeld indien een docent weigert lesopnames te maken wanneer dit verplicht is. Contacteer de onderwijsdirecteur niet zonder eerst een StuVer of 
FRiS te hebben gecontacteerd, vaak kan het probleem zo sneller en makkelijker worden opgelost! 

https://fris.ugent.be/
mailto:kortrijk.fris@ugent.be
https://fris.ugent.be/
mailto:fris@ugent.be
mailto:info@gentsestudentenraad.be
http://www.gentsestudentenraad.be/
mailto:Sofie.Vanhoecke@ugent.be
mailto:Steve.Dereyne@ugent.be
mailto:ombuds@ugent.be
mailto:onderwijsdirecteur.ea@ugent.be
mailto:trustpunt@ugent.be
https://www.ugent.be/student/nl/meer-dan-studeren/wel-in-je-vel/trustpunt
mailto:helpdesk@ugent.be
https://helpdesk.ugent.be/
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FINANCIEEL 
Wat Wie Waar Contact Extra 

Financiële ondersteuning StuVo Kortrijk Marie-
Laure.Paermentier@howest.be  
tel: +32477810175  
aline.devoldere@howest.be  
tel: +32473642492 

Voor studietoelageberekening / -aanvragen, 
tussenkomsten in studiekosten van bv laptop, 
huisvesting, … 
Meer info via deze link  
Meer info en online afspraken maken via deze link 

Studentenvoorzieningen StuVo Kortrijk Meer info via deze link Voor zaken als huisvesting, fiets huren, Jobdienst, … 

Jobdienst UGent UGent centraal Gent Meer info via deze link 
Bekijk ook de facebook-pagina 

Voornamelijk in Gent. StuVo biedt deze dienst ook aan 

Aanspreekpunt 
studentenjobs UGent Kortrijk 

Hilde Robberecht Kortrijk Hilde.Robberecht@ugent.be   

Huisvesting Geert Broeckaert Kortrijk Geert.Broeckaert@howest.be   

  

https://fris.ugent.be/
mailto:Marie-Laure.Paermentier@howest.be
mailto:Marie-Laure.Paermentier@howest.be
mailto:aline.devoldere@howest.be
https://www.howest.be/nl/stuvo/sociale-dienstverlening
https://www.howest.be/nl/stuvo/psychosociale-ondersteuning
https://www.ugent.be/campus-kortrijk/nl/voor-studenten/studentenvoorzieningen
https://www.ugent.be/student/nl/meer-dan-studeren/jobdienst
https://www.facebook.com/Jobdienst-UGent-1374734759518949
mailto:Hilde.Robberecht@ugent.be
mailto:Geert.Broeckaert@howest.be
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COVID-19 GERELATEERD 
Wat Wie Waar Contact Extra 

COVID-test UZ Gent UZ Gent Meer info via deze link Deze optie is aangeboden aan de studenten in Gent. 
Kortrijk kan hier gebruik van maken, maar een huisarts8 
is even goed 

Examen- en 
onderwijsondersteuning 

Centraal Gent onderwijsondersteuning@ugent.be   

Corona 2021 UGent Centraal Gent oncampus2021@ugent.be   

 
  

 
8 Zie het deel “mentale en fysieke gezondheid” voor de studentenartsen in Kortrijk. 

https://fris.ugent.be/
https://www.uzgent.be/nl/zorgaanbod/mdspecialismen/Spoedgevallendienst/Paginas/covid-19-testcentrum.aspx
mailto:onderwijsondersteuning@ugent.be
mailto:oncampus2021@ugent.be
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OPLEIDINGSSPECIFIEK 
Industrieel Ontwerpen 

Wat Wie Waar Contact Extra 

OC-Voorzitter Jos Knockaert Kortrijk Jos.Knockaert@ugent.be   

Aanspreekpunt stages Yannick Christiaens Kortrijk yrchrist.Christiaens@ugent.be   

Aanspreekpunt 
masterproeven 

Olivier Rysman Kortrijk Olivier.Rysman@UGent.be   

Aanspreekpunt 
internationalisering 

Michael Monte Kortrijk Michael.Monte@ugent.be   

OC-StuVers StuVers Kortrijk Samenstelling via deze link Ook de samenstelling van docenten staat in de vorige 
link 

  

https://fris.ugent.be/
mailto:Jos.Knockaert@ugent.be
mailto:yrchrist.Christiaens@ugent.be
mailto:Olivier.Rysman@UGent.be
mailto:Michael.Monte@ugent.be
https://www.ugent.be/ea/nl/faculteit/raden/opleidingscommissies/ocindwio
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Machine- en Productie Automatisering 

Wat Wie Waar Contact Extra 

OC-Voorzitter Jos Knockaert Kortrijk Jos.Knockaert@ugent.be   

Aanspreekpunt stages Jos Knockaert Kortrijk Jos.Knockaert@ugent.be   

Aanspreekpunt 
masterproeven 

Isabel Sweertvaegher Kortrijk Isabel.Sweertvaegher@ugent.be   

Aanspreekpunt 
internationalisering 

Michael Monte Kortrijk Michael.Monte@ugent.be   

OC-StuVers StuVers Kortrijk Samenstelling via deze link Ook de samenstelling van docenten staat in de vorige 
link 

 

  

https://fris.ugent.be/
mailto:Jos.Knockaert@ugent.be
mailto:Jos.Knockaert@ugent.be
mailto:Isabel.Sweertvaegher@ugent.be
mailto:Michael.Monte@ugent.be
https://www.ugent.be/ea/nl/faculteit/raden/opleidingscommissies/ocindwmpa
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Circulaire Bioprocestechnologie (FBW) 

Wat Wie Waar Contact Extra 

OC-Voorzitter (Master) Jan de Smet Kortrijk Janm.DeSmet@ugent.be   

OC-Voorzitter (Bachelor) Ann Dumoulin Kortrijk Ann.Dumoulin@ugent.be   

Aanspreekpunt CBPT Caroline 
Vandenbussche 

Kortrijk Caroline.Vandenbussche@ugent.be   

Aanspreekpunt stages Joel Hogie Kortrijk Joel.Hogie@ugent.be   

Aanspreekpunt 
masterproeven 

Stijn Vanhulle Kortrijk Stijn.Vanhulle@ugent.be   

Aanspreekpunt 
internationalisering 

Diederik Rousseau Kortrijk Diederik.Rousseau@ugent.be  

OC-StuVers StuVers Kortrijk Samenstelling Bachelor via deze 
link 
Samenstelling Master via deze link9 

Ook de samenstellingen van docenten staan in de 
vorige links 

Facultaire Studentenraad StuBio Gent stubio.ugent.be  
stubio@ugent.be  

Aanspreekpunt vóór de ombudspersoon of 
onderwijsdirecteur 

Ombudspersoon Caroline 
Vandenbussche 

Kortrijk Caroline.Vandenbussche@ugent.be  Liefst eerst de campusverantwoordelijke of een StuVer 
aanspreken 

Plaatsvervangende 
Ombudspersoon 

Yannick Verheust Kortrijk Yannick.Verheust@ugent.be  Liefst eerst de campusverantwoordelijke of een StuVer 
aanspreken 

Onderwijsdirecteur FBW Mieke Uyttendaele Gent Mieke.Uyttendaele@ugent.be  Contacteer eerst een StuVer of StuBio! 

 
9 Merk op dat deze in AJ 2020-2021 nog voor de Master Biochemie geldt. In AJ 2021-2022 wordt deze omgevormd naar CBPT. 

https://fris.ugent.be/
mailto:Janm.DeSmet@ugent.be
mailto:Ann.Dumoulin@ugent.be
mailto:Caroline.Vandenbussche@ugent.be
mailto:Joel.Hogie@ugent.be
mailto:Stijn.Vanhulle@ugent.be
mailto:Diederik.Rousseau@ugent.be
https://www.ugent.be/bw/nl/faculteit/raden/fdo/opleidingscommissies/industrieel-ingenieur/ioc-ib6che
https://www.ugent.be/bw/nl/faculteit/raden/fdo/opleidingscommissies/industrieel-ingenieur/ioc-ib6che
https://www.ugent.be/bw/nl/faculteit/raden/fdo/opleidingscommissies/industrieel-ingenieur/ioc-im6bch
https://stubio.ugent.be/
mailto:stubio@ugent.be
mailto:Caroline.Vandenbussche@ugent.be
mailto:Yannick.Verheust@ugent.be
mailto:Mieke.Uyttendaele@ugent.be
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STUDENTENACTIVITEITEN 
Wat Wie Waar Contact Extra 

Kortrijk Studentenstad Kortrijk 
Studentenstad 

Kortrijk info@kortrijkstudentenstad.be  Meer info via kortrijkstudentenstad.be  

Studentenkonvent Kortrijk SK Kortrijk Kortrijk facebook.com/skkortrijk  Overkoepelende vereniging van verschillende 
studentenclubs in Kortrijk 

Studentenclub Centaura Centaura Kortrijk centaura@howest.be  website: centaura.be  
facebook: /HSCCentaura 

Studentenclub EcLipticA EcLipticA Kortrijk studentenverenigingecliptica@gmail.com  facebook: /studentenverenigingecliptica 

Ontwerpvereniging EDGE EDGE Kortrijk edge@howest.be facebook: /EDGE.designersinfastforward 
gericht naar IO- en IPO-studenten 

Vereniging Induscientia Induscientia Kortrijk induscientia@gmail.com  facebook 
gericht naar CBPT-studenten 

Studentenactiviteiten 
StuVo 

StuVo Kortrijk stuvo@howest.be  Meer info via deze link  

 

  

https://fris.ugent.be/
mailto:info@kortrijkstudentenstad.be
http://www.kortrijkstudentenstad.be/
https://www.facebook.com/skkortrijk
mailto:centaura@howest.be
http://www.centaura.be/index
https://www.facebook.com/HSCCentaura/
mailto:studentenverenigingecliptica@gmail.com
https://www.facebook.com/studentenverenigingecliptica/
mailto:edge@howest.be
https://www.facebook.com/EDGE.DesignersInFastForward
mailto:induscientia@gmail.com
https://www.facebook.com/Induscientia-1556394097906855
mailto:stuvo@howest.be
https://www.howest.be/nl/stuvo/studentenactiviteiten
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RESERVATIES (BLOK)LOKALEN EN MACHINES 
Wat Wie Waar Contact Extra 

Lokalenreservatie GKG HoWest Kortrijk gkg.lokalenreservaties@howest.be  Voor evenementen 

Lokalenreservatie IDC HoWest Kortrijk Te vragen aan de balie in de 
paardenstallen 

Voor evenementen 

Bloklocaties vlaanderen NA Vlaanderen blokmap.be Blokmap, vooral gebruikt in COVID-19 tijden 

Bloklocaties Kortrijk Kortrijk 
Studentenstad 

Kortrijk link Reservatie is verplicht (tot ten minste het einde van 
het AJ 2020-2021) 

Bloklocaties Gent UGent Gent studieplekken.ugent.be Reservatie is verplicht (tot ten minste het einde van 
het AJ 2020-2021) 

Bloklocaties Brugge & 
Penta 

HoWest Kortrijk link Reservatie is verplicht (tot ten minste het einde van 
het AJ 2020-2021) 

Reservatiesysteem IDC IDC Howest & 
UGent 

Kortrijk reservations.howest.be Voor machines, tools, GoPro’s, Wacoms, … (Een 
account maken is vereist) 

   

https://fris.ugent.be/
mailto:gkg.lokalenreservaties@howest.be
https://blokmap.be/
http://www.kortrijkstudentenstad.be/aanbod/stille-studeerplekken/?fbclid=IwAR0qQGYe2_Z6m4e8cVDccUcbzEv-WWHnW3XXv1tsb7vGnmppZMgKWo3OCQw
https://studieplekken.ugent.be/dashboard
https://outlook.office365.com/owa/calendar/StudeerruimtesHowest@hogeschool-wvl.be/bookings/
http://reservations.howest.be/
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VARIA 
Wat Wie Waar Contact Extra 

StuVerhandleiding FRiS FRiS 
Drive 

Te vinden via fris.ugent.be/manual Een handig document voor (toekomstige) StuVers. In 
deze map zijn ook nog allerhande andere documenten 
te vinden die handig zijn voor StuVers 

Dienst preventie & veiligheid 
HoWest 

HoWest: Anna 
Dermaux 

Kortrijk veiligheid@howest.be  Vereiste goedkeuring voor evenementen aan te vragen 

Algemeen campus Kortrijk UGent Kortrijk Kortrijk info.kortrijk@ugent.be  Heel algemeen, het is beter om gericht te mailen 

Marketing dienst Kortrijk Hilde Robberecht Kortrijk Hilde.Robberecht@ugent.be  Ook beheerder van de facebook-pagina campus 
Kortrijk 

Verloren voorwerpen Onthaal GKG Kortrijk info.kortrijk@ugent.be   

Taalonthaal UGent Centraal Gent taalonthaal@ugent.be  Meer info via www.taalonthaal.ugent.be 

Doorverwijzing StuVer Kortrijk & 
Gent 

kortrijk.fris@ugent.be  
fris@ugent.be  
Alle StuVers 

Indien je niet hebt gevonden waar je naar zocht, 
contacteer gerust een StuVer, je 
campusverantwoordelijke en/of de facultaire 
studentenraad. Zij helpen je heel graag voort 

 

  

https://fris.ugent.be/
https://fris.ugent.be/manual
mailto:veiligheid@howest.be
mailto:info.kortrijk@ugent.be
mailto:Hilde.Robberecht@ugent.be
mailto:info.kortrijk@ugent.be
mailto:taalonthaal@ugent.be
https://www.taalonthaal.ugent.be/
mailto:kortrijk.fris@ugent.be
mailto:fris@ugent.be
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NUTTIGE LINKS 
Bestuur en administratie Directies, diensten en raden centraal en facultair  link 

Contact Kortrijk Allerhande e-mailadressen met betrekking tot campus Kortrijk. De meeste adressen staan reeds 
in dit document 

 link 

Studiekiezer Curriculum, keuzevakken, info voor erasmus en uitwisselingen, allerhande info  link 

 

https://fris.ugent.be/
https://www.ugent.be/nl/univgent/contact-adressen/administratie-bestuur
https://www.ugent.be/ea/nl/contact/kortrijk
https://studiekiezer.ugent.be/nl/zoek?zt=&aj=2021&voMa=&voPB=&voAB=&loc=KORTRIJK&fac=TW&fac=LA
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