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Departement Omgeving: 

HOUTTECHNOLOGIE AJ 22-23  

MODELTRAJECT 1 
 

https://www.hogent.be/student/een-vlotte-
start/ 
Hier vind je alle info aangaande studentenadministratie, 
informatieplatformen, documenten, IT, studentenleven en 
andere. Neem gerust een kijkje ! 

 
 

 

Woensdag 21 september 2022: 10u tot 11u30 
Sessie Studiebegeleiding: wat en hoe? + 1ste 
studietips Hoger Onderwijs” link naar Teams: 
deelnemen aan Microsoft Teams vergadering  
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWZmOWY1ZTMtMDI2ZC00NTgwLTg1MDktYzZiYzhiYjEwMzFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf7310e-091a-4bc5-acd7-26c721d4cccd%22%2c%22Oid%22%3a%2266217cc0-bb8e-4c8c-8fd8-c3b0401d68f8%22%7d
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Fysiek gedeelte HOUTTECHNOLOGIE 

DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2022  
Fysieke voorstelling op de campus Schoonmeersen  
gebouw P 
 
Programma: 
  
Onthaal Departement Omgeving 
 
HOUTTECHNOLOGIE 
Campus Schoonmeersen, Valentin Vaerwyckweg 1 te 9000 
Gent 
 
HOUTTECHNOLOGIE :  
Gebouw P in lokaal P0.154 (= auditorium) : 12u45 
 
 
 
Programma: 
 

• 12u45   Ontvangst studenten door de    
studentenclub Salmonella en Ruben 
Coulier met uitdeling goodiebags   

 
• 13u00  Verwelkoming en introductie 

Bacheloropleiding Houttechnologie, Reinhilde 
Vanlishout- opleidingshoofd, lokaal P1.54 
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• 13u45:  Voorstelling STUVO, Emilia Bergans,  
   participatiecoach      
   

• 14u00 Voorstelling (departementale) studentenraad
  Revolte           
 

• 14u15 Voorstelling studentenbegeleiding   
  Charlotte Ryckebosch, studentenbegeleider+ 
 

• 14u30 Vervolg onthaal + Rondleiding in het       
materialenlabo, labo 
houtbewerkingsmachines, xylotheek…      

 
• 15u  Pauze – Revolteplein  

 
• 15u30 Voorstelling ombudspersoon, Diederik Deloof 

 
• 15u45 Voorstelling Studentenclub Salmonella  

 
• 16u  Wegwijs in de opleiding, Stine Van Ende,  

  coördinator curriculumcommissie 
 

• 16u45 Kennismaking met je studentengroep 
 

• 17u  Kick-off academiejaar: leer je medestudenten
  en lectoren kennen bij een hapje en een  
  drankje! – FOYER GEBOUW B 

 
Graag inschrijven voor de kick-off via deze link  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DjH3XBoJxUus1ybHIdTMzaXpM4vxdv5JllegiQcPih9UNFpISVNWVUtQREtVUlEzT0Y2TE1DSVgwMC4u&wdLOR=cF0209C4B-6E99-420F-A874-9B0EBC5A4986
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Plan Campus Schoonmeersen 
Gebouw P en gebouw B  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

Boeken, syllabi, persoonlijke beschermingsmiddelen en andere 
studiematerialen 

 

HOUTTECHNOLOGIE 

 

 

Boeken en syllabi 

Syllabi en handboeken zijn via https://hogent.standaardstudentshop.be/ 
te koop vanaf 10 september 2022. 

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen  

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn via www.depraets.be/hogent te koop vanaf  

10 september 2022. 

 

Je kan ook via  https://www.hogent.be/studiefiches/ per opleidingsonderdeel onder 
de rubriek ‘andere studiematerialen’ de benodigdheden terugvinden nodig 
voor jouw opleiding. 
 

Deze materialen worden te koop aangeboden door de opleiding en verdeeld 
tijdens de eerste projectdag in september 2022. 
 

• Digitale schuifmaat - RS PRO 150mm Digital Caliper 0.0005in, 
0.01mm, Metric & Imperial – RS PRO n° de stock RS 841-2518 

  

https://hogent.standaardstudentshop.be/
http://www.depraets.be/hogent
https://www.hogent.be/studiefiches/
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Studenten Houttechnologie dienen te beschikken over een 
eigen laptop met bepaalde specificaties Deze mag aangekocht 
worden door de student zelf of is mogelijk via ons 

laptopproject. 
 

Voor info over ons laptopaanbod ga naar: 
https://www.hogent.be/student/een-vlotte-start/laptopaanbod/  
Niemand is verplicht een toestel aan te kopen via het laptopproject. Het is een vrijblijvend 
aanbod. 
 

Student dient te beschikken over een eigen laptop met minimum onderstaande 
specificaties (Model Pro) 

 Windows laptop  

• geïntegreerde webcam 
• min. hexa (6) core processor met 12 Threads en 12 MB shared cache 
• min. 16 GB RAM-geheugen 
• min. 512 GB SSD 
• scherm van min. 15 inch (resolutie 1920 x 1080) 
• dedicated (aparte) grafische kaart met minimaal 4 GB videogeheugen 
 (6 GB aanbevolen bij gebruik van 3D-software) 
• opgekuiste Windows 10 (64bit) met alle nodige updates  

 

• APPLE  laptop  

 

•  Macbook Pro  

•  Processor i7 (Quad Core)  

•  min. 16GB RAM geheugen 

•  min. 15 inch scherm  

•  min. 256GB SSD harde schijf  

https://www.hogent.be/student/een-vlotte-start/laptopaanbod/
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• aparte Windows bootpartitie  (https://support.apple.com/nl‐be/boot‐

 camp)  

• in de bootpartitie Windows 10 (64bit) met alle nodige updates 

 
De student kan ook best zorgen voor:  
 

• Een volwaardig numeriek klavier  
• Een computermuis 

 
 
 
 

 
Het departement rekent bepaalde kosten door aan de studenten. Deze kosten 
worden niet gedekt door het studiegeld en worden bijzondere studiekosten 
genoemd. De aanrekening van deze bijzondere studiekosten gebeurt via 
individuele facturatie of via aanrekening door derden.  
Elke (kandidaat‐)student kan alle informatie (bedrag, berekeningswijze, 
omschrijving kosten, timing facturatie, terugbetalingsmodaliteiten, …) over de 
bijzondere studiekosten per opleiding / per afstudeerrichting terugvinden op 
de opleiding specifieke informatie op de website.  
 
 

https://support.apple.com/nl‐be/boot‐
https://support.apple.com/nl‐be/boot‐

